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Les denne e-posten i nettleseren din

Nytt om GSP
GSP under Nor-Shipping - pilotseminaret fulltegnet
GSP arrangerer pilotseminar med debatt om det grønne skiftet i skipsfarten hos DNV GL 4.
juni kl. 16.30. Her vil pilotene få vist seg frem for et bredt og internasjonalt publikum.
Seminaret etterfølges av den tradisjonsrike Nor-Shipping BBQ i Veritasparken. GSP vil også
presenteres etter utdelingen av prisen Ship of the Year kl. 13.00 samme dag.
Miniseminar om sjøtransport og grønn bygg- og anleggssektor
GSP og NHO arrangerte forrige uke miniseminaret «Grønn sjøtransport som virkemiddel for
en grønn bygg- og anleggsektor». Miljøkrav i offentlige anbud og fra private innkjøpere innen
bygg og anlegg kan bidra til å gjøre transporten grønnere, og slik fremme grønn skipsfart.
Seminaret var vellykket og vil følges opp med en ny barrierestudie under GSP til høsten.
Debatt under Arendalsuka
Under Arendalsuka arrangerer GSP debatt om regjeringen handlingsplan for grønn skipsfart.
Seansen finner sted 14. august klokka 16.00 på Statsraad Lehmkuhl.
Rundebord med statsministeren
Statsminister Erna Solberg vil 25. november lede et rundebordsmøte om hvordan vi kan
skape utslippsfri skipsfart og hvilke muligheter det gir for norsk maritim næring. Møtet skal
blant annet gi innspill til High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, som
statsministeren har etablert, bestående av en gruppe statsledere fra viktige kyststater. Møtet
arrangeres av dette panelet og GSP i fellesskap hos DNV GL på Høvik.
Teekays bøyelastere sikret langsiktig finansiering
GSP-partner Wärtsila har utviklet den revolusjonerende VOC-gjenvinningsteknologien som
benyttes på Teekays nye bøyelastere. Prosjektet var pilotstudie i fase 1 av GSP.

Andre nyhetsklipp
25 milioner til utslippsfrie hurtigbåter, noe som blant annet kan komme Sogn og
Fjordane til gode
Regjering uten ambisjoner for sjøtransporten
Han jobber for at Norge skal bli en ledende hydrogennasjon på havet
Norleds hydrogenferje bygges i Norge
Selger Norled til investeringsfond
Ny tilskuddsordning for tiltak i havner
Grønn skipsfart viktig vestlandsnæring
Forsterkede EEDI-krav fra IMO
Kan geoengineering med autonome skip redde klimaet?
EU-valget kan få store følger for klimapolitikken, også i Norge
Det ble valgtriumf for de grønne
Shell skal bli verdens største kraftselskap
Sjekk dette norske, autonome skipskonseptet!
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