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Nytt om GSP 

GSP, maritime leverandører og verft ønsker at Enova tar en mer aktiv rolle 

GSP, maritime leverandører og verft ønsker at Enova skal ta en mer aktiv rolle som pådriver for 

teknologiutvikling. Diskusjonen bygger på debatten som GSP igangsatte under Arendalsuka om 

Effektiv politikk for økt skipsbygging i Norge. Kan vi få bygget hydrogenfergene for Vestfjorden 

hjemme? Les diskusjonen, samt Regjeringens og Enovas svar i TU. Merk også at norske 

verft tapte kontrakt på verdens første cruiseskip på hydrogen.  

Les GSP sine foreslåtte grep for å styrke norske verfts muligheter.  

 

ASKO-pilotens autonome sjødroner er døpt 

ASKOs batteridrevne sjødroner er døpt og seiler autonomt om 2 år. "Marit" og "Therese", som 

flytter varer fra vei til sjø, skal bidra til lavere transportkostnader og reduserte utslipp. Les om 

klargjøringen av sjødronene her. Sjødronene skal i likhet med Yara Birkeland fjernstyres i starten 

fra et operasjonssenter – Remote Operations Centre. Universitetet i Sørøst-Norge (USN) bygger 

en skreddersydd navigatørutdanning i tett samarbeid med Sjøfartsdirektoratet og DNV. 

 

Hvilken politikk trengs for å få fart på grønn ammoniakk som klimaløsning for 

skipsfarten? 

GSP deltok på Norsk klimastiftelse sin klimafrokost med næringen og politikere som vist i opptak 

her. 

 

Tilrettelagt og planlagt for LOHC-teknologi i 2025 eller 2026. 

Edda Breeze er tilrettelagt og planlagt for containere med brenselceller og en enhet for å tappe 

oljen for hydrogen (LOHC-teknologi) i 2025 eller 2026. GSPs pilotstudie om LOHC har beregnet 

at  det vil kreve 8% av Norges elektrisitetsproduksjon for å forsyne 180 mellomstore skip med 

LOHC, tilsvarende omtrent 3% reduksjon i Norges totale utslipp.  

 

Invitasjon til åpningskonferanse for Nordic Roadmap, 15. november 2022 

Prosjektet Nordic Roadmap skal etablere en nordisk samarbeidsplattform for opptaket av 

nullutslippsdrivstoff og igangsette nordiske pilotprosjekter for grønne korridorer. Alle involvert i 

GSP er invitert til åpningskonferanse for Nordic Roadmap, tirsdag 15. november på Høvik. Mer 

informasjon og påmelding finner du her. 

 

https://www.tu.no/artikler/vil-sikre-hydrogenferge-til-norsk-industri-med-pakke-pa-200-300-millioner/521840?key=52bBSAdH
https://www.tu.no/artikler/verft-kan-fa-enova-stotte-til-gronne-skip/522167?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-09-14&key=sQe21a3M
https://www.tu.no/artikler/regjeringen-vil-ikke-hjelpe-verft-med-hydrogenferge-kontrakt/521729?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-08-26&key=U7Kk5NWC
https://www.tu.no/artikler/enova-kan-ikke-stotte-verft-og-leverandorer/522271?key=Ym0SwlJN
https://www.tu.no/artikler/norske-verft-tapte-hydrogenskip-kontrakt/522482?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-09-27&key=9LMK0NZw
https://grontskipsfartsprogram.no/nyhet/atte-konkrete-grep-for-a-styrke-norske-verfts-muligheter/
https://www.dagsavisen.no/moss/nyheter/2022/09/15/dette-er-starten-pa-en-ny-aera/
https://www.tu.no/artikler/askos-sjodroner-seiler-autonomt-om-to-ar/522184?key=fLCW8Pvg
https://www.tu.no/artikler/sjodroner-klargjores-for-oppstart/521671?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-08-25&key=PG5LLQXk
https://www.tu.no/artikler/kapteiner-pa-kontor-autonomi-kommer-for-fullt/522248?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-09-19&key=vRyX7gdq
https://www.tu.no/artikler/kapteiner-pa-kontor-autonomi-kommer-for-fullt/522248?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-09-19&key=vRyX7gdq
https://www.tu.no/artikler/her-utdannes-verdens-forste-kapteiner-for-fjernstyring-og-overvaking/510553?key=BL04Tvcl
https://www.bigmarker.com/klimastiftelsen/Klimafrokost-Hvilken-politikk-trengs-for-f-fart-p-gr-nn-ammoniakk-som-klimal-sning-for-skipsfarten?bmid=0c6a066c8348&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=website
https://www.tu.no/artikler/dette-skipets-bordtennishall-skal-romme-nullutslippsteknologi-om-fa-ar/522151?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-09-13&key=ElyW5WZ9
https://www.tu.no/artikler/pilotstudie-om-lohc-a-kutte-utslipp-fra-180-skip-krever-8-prosent-av-norges-elproduksjon/518260?key=tXCjLRbY
https://futurefuelsnordic.com/
https://grontskipsfartsprogram.no/


Cruiseturismen skaper debatt: Uønsket masseturisme eller økt verdiskaping?  

Noen mener cruiseturismen sliter ned natur og gir lite igjen til lokalt næringsliv, mens andre 

mener det bidrar til økt sysselsetting og verdiskapning. At cruiserederier er partnere og 

bidragsytere i GSP trekkes frem som en gylden mulighet for å bane vei.    

 

100 tiltak i veikartet for grønt industriløft 

Før sommeren ga GSP innspill til 100 tiltak i veikartet for grønt industriløft. Nå har regjeringen 

vedtatt å følge opp Stortingets anmodning om å utvikle "en nasjonal plan for å gjøre land- og 

ladestrøm, hydrogen, ammoniakk og andre grønne drivstoff tilgjengelig" (se Innsatsområde: 

Maritim industri, punkt 81.)   

 

Andre nyhetsklipp 

• Årets utgave av DNVs Maritime Forecast to 2050 er lansert. At en klimanøytral skispfart 

krever store investeringer på landsiden for nye typer drivstoff, inkludert produksjon, 

distribusjon og infrastruktur for bunkering, er ett av nøkkelfunnene. 

• Ammoniakk anses å ha et enormt potensial som drivstoff for skipsfart - Azane Fuel 

Solutions og Yara følger opp.  

• Yara skal lagre CO2 i Nordsjøen (Northern Lights prosjektet) 

• Kan P2X Floater plasseres i en havvindpark for å produsere grønn ammoniakk og 

eksportere via skip eller brukes som bunkringsstasjon?  

• Batteribytte på store, elektriske skip kan gjøre shipping utslippsfri. 

• Den elektriske hurtigbåten Medstraum er kåret til Ship of the Year 2022. Båten er et 

resultat av et EU-prosjekt med fokus på energieffektivt design og billigere byggemetode. 

• Norge vil ikke inngå havvindsamarbeid med danskene i Nordsjøen, men viser stor 

interesse for hvilke muligheter energiøya gir norske bedrifter. 

• Politiske grupper i Europaparlamentet støtter forslag om å avslutte subsidier for 

biomasse som brukes i kraftverk og eksluderer primærvedfyring fra EUs fornybare 

energimål. 

• Åpenhetsloven setter standarden for sosial bærekraft - og pålegger norske virksomheter 

konkrete forpliktelser med kostnadskonsekvenser. 

 

 

  

 

https://www.nordnorskdebatt.no/en-gjokunge-gar-i-land/o/5-124-198838
https://www.nordnorskdebatt.no/cruiseturismen-bidrar-til-arbeidsplasser-lokal-verdiskapning-og-helarsturisme-det-fortjener-en-faktabasert-diskusjon/o/5-124-200115
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/gront-industriloft/100-tiltak/id2920293/
https://mc.sendgrid.com/single-sends/ec8a9c57-3421-11ed-ba60-b20ed6a09a3a/stats/preview
https://www.dnv.com/maritime/publications/maritime-forecast-2022/index.html
https://www.tu.no/artikler/over-90-000-skip-skal-kutte-utslipp-koster-opp-mot-280-milliarder/521978?key=pYCpVocV
https://www.tu.no/artikler/ammoniakk-loser-skipsfartens-utslippsproblem/521826?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-09-02&key=lfuHblwM
https://www.tu.no/artikler/ammoniakk-loser-skipsfartens-utslippsproblem/521826?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-09-02&key=lfuHblwM
https://www.tu.no/artikler/bygger-15-bunkringsstasjoner-for-gronn-ammoniakk/518530?key=u7B2ecZ2
https://www.tu.no/artikler/har-inngatt-den-forste-kommersielle-avtalen-om-a-lagre-co-i-nordsjoen/521804?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-08-30
https://www.tu.no/artikler/har-inngatt-den-forste-kommersielle-avtalen-om-a-lagre-co-i-nordsjoen/521804?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-08-30
https://norlights.com/
https://www.tu.no/artikler/kan-produsere-gronn-ammoniakk-i-havvindpark/522102?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-09-13&key=Ny37jiSo
https://www.tu.no/artikler/vil-elektrifisere-store-skip-med-batteribytte/522081?key=bopkjb1s
https://www.tu.no/artikler/elektrisk-hurtigbat-er-ship-og-the-year/522012?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-09-07&key=5d9DCtDN
https://www.tu.no/artikler/bygger-batterihurtigbat-for-23-knop/500203
https://energiogklima.no/nyhet/brussel/regjeringen-sa-nei-takk-til-dansk-havvindssamarbeid-men-vil-gjerne-at-norske-bedrifter-bygger-oya/?utm_source=Energi+og+Klima+og+Klimastiftelsens+e-postliste&utm_campaign=a4d2ba5a44-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_NYHETSBREV&utm_medium=email&utm_term=0_95967e5ed6-a4d2ba5a44-520841437
https://www.euractiv.com/section/biomass/news/eu-parliament-groups-rally-behind-plans-to-end-biomass-subsidies/
https://www.euractiv.com/section/biomass/news/eu-parliament-groups-rally-behind-plans-to-end-biomass-subsidies/
https://mhpartners.no/apenhetsloven-internasjonal-konkurranse-og-den-norske-stat-et-kinderegg-for-norske-bedrifter/
https://twitter.com/grontskipsfart
https://www.linkedin.com/company/gront-skipsfartsprogram/
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