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Les denne e-posten i nettleseren din

Nytt om GSP
Rundebordkonferanse med statsministeren
GSP hadde 25. november regien for en rundebordkonferanse med tittelen Hvordan skape
utslippsfri skipsfart – Muligheter for norsk maritim næring. Her gav et tjuetalls ledere fra hele
den maritime verdikjeden innspill til statsminister Erna Solberg i hennes arbeid med
høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi. Teknisk Ukeblad gir en fyldig reportasje og video
fra arrangementet, samt et intervju med Narve Mjøs i forkant av møtet.

Andre nyhetsklipp
Forvarsel om stigende klimarisiko? Både hos General Electric og i bilindustrien
Grønn skipsfart kommer ikke av seg selv
God kommentar om veien til grønn omstilling
Når staten seier nei til klimakutt
Grenseskatt på CO2 i EU? Statnettsjefen er begeistret
Norsk Industri med nyttig sjøkart for maritim bransje
Og flere aktører har laget har utarbeidet rapport om tiltakspakke for grønn fornyelse i
nærskipsfarten
Sammenslåing av etater innen virkemiddelapparatet kan være aktuelt
Havyard med skipsprototyp for flytende hydrogen og brenselceller
Ulstein sier de kan levere hydrogendrevet skip i 2022
Og hydrogen kan kanskje snart leveres - f.eks. av dette initativet
Og en liten brenselcelle gjør også sin entre på et cruiseskip
Det pågår også stadig utvikling innen forbrenningsmotorer for hydrogen
Og innen batterikapasiteter og batteriteknologi generelt
Batteribruk også i deep sea-segmentet
Verftene sliter fortsatt - Vard Brevik legges ned
Og verftskrise i Spania gir trøbbel for Havila Kystruten
Hurtigruten og cruisenæringen i samme båt
Dette er verdens 10 største cruiseskip
Potensiell utsettelse av utslippsfrie hurtigbåter
Vindskip vant designpris
Ekspertene tror autonome skip kommer først
Statkraft: Klimadebatten må vise hele bildet - Norsk Olje og Gass forsvarer sin
kampanje
Kullfremtid og andre scenarier
Grønnvask vs grønt skifte
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