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Den maritime klyngen i Norge er verdensledende 

Konstruksjon, 
bygging

Design

Navigasjon

Elektro, 
automasjon 
og batterier

Propeller, gir og 
trustere

Maskiner

Satellitt kommunikasjon
Digitale løsninger



To hoveddrivere som grunnlag for en verden i endring 

Lansert 29. juni 2007 i USA Parisavtalen 9. aug. 2018 - en juridisk 
forpliktende avtale for land underskrevet 
av 195 stater



>

Mange skal høste av miljøfokuset – økt press for politisk handling

2. februar 2017

Problemstilling reist
Motstand organiseres

Politisk handling
Folkelig aksept
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Globale

Regionale 

Nasjonale

Lokale

Visjon | Verdier | Strategier
Investeringsbeslutninger | Operative prioriteringer

Color Line legger miljøpyramiden til grunn 
for strategier, investeringer, drift og kommunikasjon

FNs klimamål - Paris-avtalen 2015
Katowice 2018 - oppfølging av Paris-avtalen
IMO april 2018 - Internasjonal klimastrategi for skipsfarten

EUs klima- og energirammeverk for perioden 2020-2030
EU Parlamentet 2019 - Klimavisjon 2050 «A clean planet for all»

Granavolden plattformen januar 2019
Handlingsplan for grønn skipsfart 2019

Klimarisikoutvalget NOU 2018:17
Nasjonal Transportplan 2018-2029

Oslo
Regulering Filipstad
Partiprogram lokalvalg
Nullutslipp indre fjord

Sandefjord
Miljøkrav
Konkurranse 
Investeringer havn

Larvik
Kommuneplan
Infrastruktur/jernbane
Havneplan

Kristiansand
Veiutbygging
Jernbane
Havneplan

Samspillet offentlig og  privat sektor er avgjørende for 
å nå målene og sikre innovasjon for å møte;
1. Fysisk risiko – konsekvenser av klimaendringer
2. Omstillingsrisiko – overgangen til 

lavkarbonøkonomien

Strømstad 
Investeringer havn
Landstrøm

Kiel
Multimodalitet
Jernbane
Landstrøm



Samspillet offentlig og privat sektor gir resultater 

«En bedre forståelse av trusler og muligheter 
knyttet til klimaendringer og klimapolitikk gir bedre 
grunnlag for gode beslutninger om for eksempel 
investeringer i både offentlig og privat sektor». 

Klimautvalget desember 2018

Tre forhold for vellykket innovasjon innen miljø og 
teknologi. Samspillet mellom;

1. Myndighetenes reguleringer
2. Virkemiddelapparatets støtte- og incentivordninger 

som bidrag for å redusere risiko i miljøinvesteringer, 
3. Næringslivets evne og vilje til å gjøre innovative 

satsinger



Color Line har vært en pioner med landstrøm i havnene



Handlingsplan for nullutslipp i Oslo havn

Innen 2030 - 85 prosent reduksjon av 
dagens klimagassutslipp

Krav om nullutslippsløsninger for 
utenriksferger med virkning fra 2025 
dersom;
• nye linjer etableres
• eksisterende linjer 

konkurranseutsettes
• Ved kontraktsfornyelse
• …eller dersom situasjonen tilsier 

det

Omfatter all kommersiell 
aktivitet på sjøen 
innenfor området 
«Innseiling til Oslo». 
Området dekker all 
aktivitet nord for 59,8 
grader ved Steilene.



>

Aftenposten 15.mai 2019 

Byrådet, Statens vegvesen, Oslo havn og 
Bane NOR eiendom inngår avtale om 
finansiering av E18, byrom, parker, torg og 
sjøbad

Skip, havn og byutvikling



Oslo

Sandefjord

Strömstad
Kristiansand

Hirtshals

En attraktiv sjøreise gjennom Ytre Hvaler og Kosterhavet 
nasjonalpark med verdens største plug-in hybrid skip

Sveriges første maritime nasjonalpark i 2009



En plattform for miljøvennlig transport av mennesker og gods

Skip Havn
Landstrøm 



>

Fra vei til sjø og bane



>

Forskning for et sunnere hav

Water-sensors
Temperature
Salinity
Oxsygen
Chlorophyll-a 
fluor.
Phycocyan. Fluor. 
Turbidity/TSM
cDOM Fluor.
Oil-PAH
Nutrients
(Planned)
pH and pCO2

Deck-sensors
Surface temper. (Opt)
Wind and airpressure
Downwelling irradiance
Downwelling radiance
Marine Reflectance

Water sampling 
Chlorphyll-a/Pigm Abs.
Turbidity/TSM
Nutrients
Alge taxonomy. 

Passive sampling 
Contaminants

Not all ship have 
the same 
configuration. Blue 
are the core
sensors
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Color Fantasy online display

Definisjon besøkende: Antatt to tilskuere som ser sammen. Ny besøkende etter en 
«time out» på 35 sekunder.
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Fordeling av besøkende mellom de fire tilgjengelige språkene.  



Color Fantasy
April 2018 til juli 2019

Totalt sidebesøk Totalt besøkende Antall sider besøkt i snitt per 
besøkende

154 962 56 932 2.5
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