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Nytt om GSP
 
Stor nyhet fra Enova
Rett før sommeren setter inn, kom Enova med en invitasjon til en pressekonferanse på kort
varsel. De hadde gode nyheter for alle som jobber med grønn skipsfart da de kunngjorde at de
har bevilget en støtte på 1,12 milliarder til ulike hydrogenprosjekter rettet mot maritim sektor.
Fem ulike aktører har fått tildelt en støtte på totalt 669 millioner til å sette i gang med produksjon
av hydrogen langs kysten. I tillegg har tre ulike skipsprosjekter fått en støtte på totalt 451
millioner. Dette omfatter to containerskip som kan operere på hydrogen mellom Norge og
Europa, et bulkskip som kan operere på hydrogen i nærskipsfart, samt to tankskip og to 
bilskip som kan operere på ammoniakk verden rundt.  
GSP Servicekontor har jobbet i kulissene på flere områder i lang tid i forkant av 
denne kunngjøringen, både gjennom en «matchmaking»-prosess mellom kjøpere og tilbydere av
hydrogen og ammoniakk, og som bidragsyter i begge søknadene til GSP-partner Færder
Tankers. Les mer om tildelingen til Færder Tankers her.  
 
Havner samarbeider for last fra vei til sjø 
Pilotstudien Logistikk 2030: Realisering av en bærekraftig sjøtransport har ferdigstilt
markedsanalyser og konseptutvikling, og er nå i en testfase. 20 store vareeiere deltar, inkludert
piloteier ASKO. Flere havner samarbeider for å øke tilfanget av godstransport på sjø til Vest- og
Midt-Norge, i stedet for langs veien. Dette er blant annet et resultat av pilotstudien. Les mer her.
 
Legger til rette for autonome ferjer
I anbudsutlysningen for ny kontrakt for Lavik-Oppedal legger Statens vegvesen til rette for 
autonome ferjer. Massterlys GSP-pilot Smarte fjordkrysninger har vært med på å berede 
grunnen for dette. Edvard Sandvik, direktør for klima og bærekraft i Statens vegvesen, er klar i 
sin kommentar: "Pilotstudien var viktig for å få fart på næringen, den var også viktig for at vi 
skulle tørre å kjøre på nå og ikke utsette det i to-tre år. Den var veldig god å ha når vi skulle 
spørre regjeringen om den ønsket å gå for utviklingskontrakten. Så pilotstudien har bidratt til at 
det blir en utviklingskontrakt nå." Les mer her. 
 
Eksportpiloten til Corvus skyter fart
GSP-piloten har fått en oversikt over fergesektoren i Hellas og har identifisert mange mulige 
partnere med stor interesse for et samarbeid. Piloten har satt en ambisjon om å etablere et 
offentlig-privat samarbeid mellom Hellas og Norge for å batterielektrifisere fergesektoren i Hellas. 
I piloten arbeides det langs to spor. I det tekniske sporet vil vi søke å realisere den første 
batterifergen i Hellas - den første Ampere. Gjennom det politiske sporet vil vi berede grunnen for 
effektiv gjennomføring og oppskalering. Vi gratulerer Corvus med en god start.  
 

https://grontskipsfartsprogram.no/
https://presse.enova.no/pressreleases/enova-stoetter-hydrogenprosjekter-i-maritim-sektor-med-112-milliarder-kroner-3190840?_ga=2.157759740.731689161.1655968901-1509764414.1637854532
https://grontskipsfartsprogram.no/nyhet/gsp-partner-en-av-vinnerne-ved-enovas-tildeling/
https://grontskipsfartsprogram.no/nyhet/havner-samarbeider-for-mer-sjotransport/
https://mc.sendgrid.com/single-sends/d68e0c09-f263-11ec-aed4-26e200b3eef5/stats/preview
https://grontskipsfartsprogram.no/nyhet/ny-kontrakt-legger-til-rette-for-autonome-ferger/


GSP under Arendalsuka
Grønt Skipsfartsprogram arrangerer også i år en topplederdebatt under Arendalsuka, under
overskriften Effektiv politikk for økt skipsbygging i Norge. Fiskeri- og havminister Bjørnar
Skjæran har bekreftet sin deltakelse under debatten. Debatten finner sted tirsdag 16. august kl.
16.30-17.25 om bord på Vision of the Fjords. Det er fri adgang, men begrenset antall plasser og
først til mølla for å få plass. Les mer her. 
 
GSP vil også delta i Enova sitt arrangement Med hydrogen som drivkraft mot 2050, som finner
sted 15. august kl. 17.00 i DN-teltet. 
 
Neste GSP partnermøte
22. september er datoen for neste partnermøte, med fysisk oppmøte på Høvik. Agenda og
påmeldingsinformasjon kommer. Hold av datoen i din kalender her.  
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