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Nullutslipp fra kystfart, fiskeri- og 

havbruksflåten

Hvilke virkemidler vil virke ?



40% reduksjon i klimautslipp innen 2030 = 20 mill tonn CO2
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Illustrasjon: VG/Bellona

.. forretningsmulighet for norsk maritim teknologi ! 
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Innovasjon

Miljøvennlig

Bærekraftig

Forretningspotensiale



4

Batteri

Brenselcelle

Landstrøm

Skrog og framdrift

Illustrasjon: Inventas

Energiøkonomisering og gjenvinningAutonome skip og automatisk godshåndtering

Digitalisering 
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Gulrot 
subsidiering og økonomisk støtte pisk

Foto: Vivi Sævik/www.pd.no

Hva skal til..? 
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Avgiftspolitikk

Foto: www.elbilplassen.no



7

Sosial aksept
Når blir det like «ut» å forurense 
som det har blitt å røyke

Foto Budstikka

Samfunnskrav og reguleringer

Foto BT

Kundekrav



Fra 1 til 60 ferger med batteriløsning  (under bygging) på 3 år

• Motivasjon: Stortingsvedtak des. 2015 - redusere utslipp - driftsøkonomi

• Virkemiddel: Offentlig innkjøp – Konsesjonskrav

ColorLine Hybrid  «verdens største» hybrid passasjerferge 

• Motivasjon:  Vinne anbud / konsesjon

• Virkemiddel: Offentlig innnkjøp - konsesjonskrav Sandefjord kommune
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Offentlig innkjøpsmakt



Hurtigruten ASA Cruisefartøy for arktis med «best available 
technology» for energiøkonomisering og redusert forbruk

• Motivasjon: Bedret miljøprofil ved operasjon i arktis –
konkurransefortrinn for miljøbevisste kunder

• Virkemiddel: ENOVA støtte

Vision of the Fjords  -Sightseeing / turisme i Verdensarvfjorder 
med hybrid fremdrift

• Motivasjon: Redusert utslipp / miljøprofil som 
konkurransefortrinn

• Virkemiddel: Risikovilje (ingen offentlig støtte)
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Konkurransefortrinn – miljøbevisste kunder



Statoil tildeler krever batterihybrid ved tildeling av nye 
PSV kontrakter

• Motivasjon:  «sparte drivstoffkostnader, reduserte 
utslipp og mindre vedlikehold»

• Virkemiddel: Anbudskrav – konkurranse

MS Karoline – kystfiske med batterihybrid fremdrift

• Motivasjon: Bedre driftsøkonomi – bedre arbeidsmiljø

• Virkemiddel: Stor entusiasme og litt ENOVA støtte
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Driftsøkonomi

Foto: Selfa / Siemens
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Kystfiskeflåten
Batterihybrid fremdriftsløsning vil redusere utslipp med 50%

Redusere driftskostnader og gi bedret driftsøkonomi for fisker

Redusere klimautslipp med 200.000 tonn pr år



For 100 år siden gikk fiskeriene fra fornybar energi til diesel på 15 år

12

Rudolf Diesel
1890 åra

1903: Første skip med dieselmotor
(3 x 120 hp, ASEA/dieselektrisk)

1890 1900 1905 1910 1915 19201895

1920:

6000 
fiskefartøy 
med motor

1914:

2500 
fiskefartøy 
med motor



Kystfiskeflåten i dag

• 3000 fartøy mellom 9 og 15 meter

• 60% er eldre enn 30 år

• Fornyelse av flåten - batterihybrid 
fremdriftspakke

• Reduserte utslipp 50%

• Reduserte kostnader - bedre driftsøkonomi
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Byggeår 1969 
Hovedmotor: 100 kW

Byggeår 2015
Hovedmotor: 225 kW

Byggeår 1988 
Hovedmotor: 150 kW
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Virkemiddel: Erstatte dagens fossilsubsidier med investeringstilskudd

• Refusjon av CO2 avgift og grunnavgift på 
mineralolje = subsidiering av CO2 utslipp

• 460 millioner kroner pr år (380 til kystfiske)

Forslag til politikere og forvaltningsapparat:

• Subsidiering av CO2 utslipp tas bort og erstattes 
med et investeringstilskudd for overgang til 
lavutslipp teknologi
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Nødvendig investeringstilskudd 3,7 mrd kroner 
tilsvarer 10 års fossil-subsidier

Resultat: moderne flåte med bedret driftsøkonomi og halverte utslipp innen 2030!



15Havna som knutepunkt for elektrisk infrastruktur på sjø og land Illustrasjon: Bellona / Siemens



Bruke mindre drivstoff?
Redusere veitransport

Øke sjøtransport

Fiskefor

Transport til 
marked

Havbruk og klima-avtrykk
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Nye biomarine ressurser: 
mesopelagiske/ plankton/alger?

Trevirke?

Omtrentlige tall - illustrerer størrelsesorden

Elektrifisering: Fartøy og flåter 

Oppdrett



Produksjon av Verdens Beste Sjømat avhengig av fossilt drivstoff

• Elektrifisering og hybrid teknologi

• Redusert forbruk og utslipp

• Mindre støy og eksos, bedre arbeidsmiljø

• Bør ikke bærekraftig energi være en 
forutsetning for Verdens Beste Sjømat ??

• Potensialet for leverandørindustrien: 
«1.000» store og små fartøy
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Foto: Jan Kjetil Paulsen



Elektrisk infrastruktur på lokasjon – Full effekt helt ut på merdkanten
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Foringsplattform

Merd

Arbeidsbåt

Kran

div…

Notvasker

Brønnbåt Avlusing

Arbeidsbåt

Det må legges opp til løsninger for distribusjon av energi til 
båter, kraner, avlusing, notvasker mm



Fisk fra vei til sjø 
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Produsent

•Må tilpasse produksjon og logistikkrutiner

Utskipingshavn

•OK

Transportør

•«Rederiene står i kø»

Mottakshavn

•feks. Hirtshals

Distribusjon

•Til videreforedling eller butikk

Returlast

•En utfordring – eller en uutnyttet mulighet?

Utvikle verdikjeden
Helt nødvendig for å kunne 5-doble 
sjømateksporten innen 2050
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• Spesialskip
• Lavutslipp fremdriftsløsning: batteri, 

hydrogen, LNG/Bio LNG...

• Fryse- og kjøleteknologi
• lengre holdbarhet

• Redusert hastighet = redusert 
energiforbruk og utslipp

• Autonom laste/losse system
• Reduserer kostnader, øker 

konkurransedyktighet



Internasjonalt marked for norsk maritim miljøteknologi

• Mange miljøløsninger for skipsfart utviklet og tatt i bruk i Norge

• Forretningsmulighet for norske verft og utstyrsleverandører

• Bellona er representert på FN’s klimatoppmøte COP23 i Bonn (6-17. november)

• Presentere norsk maritim miljøteknologi for delegater og internasjonal presse
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Gjelder også for 
miljø og klima !

Barack Obama om utenrikspolitikk:

«Don’t do 
stupid 
shit!»

Jan Kjetil Paulsen
jkp@bellona.no


