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Vårt felles ansvar
Norges Rederiforbund har, en offensiv og
ambisiøs «nullvisjon». Målet er at norsk skipsfart
og offshore entreprenørvirksomhet ikke skal ha
miljøskadelige utslipp til sjø eller luft. Veien mot
nullutslipp er krevende og lang, men det er ingen
som er bedre rustet til den seilasen enn norske
skip og rederier. Som en av verdens mest moderne
skipsfartsnasjoner er vi stolt av å gå foran som gode
forbilder også ved å kutte miljøskadelige utslipp.
Norsk skipsfart har sammen med hele den
maritime klyngen en unik global posisjon.
Næringen er kjennetegnet av en innovasjons- og
verdiskapingsevne som har bidratt til at Norge i dag
er en av verdens mest avanserte maritime nasjoner.
Den norskkontrollerte flåten av skip og rigger er
svært avansert og bredt diversifisert. Den norske
maritime klyngen ligger helt i front når det gjelder
å utvikle og ta i bruk teknologi og konsepter som
bidrar til lavere utslipp og bedre miljø.
Den norske maritime historien er en fortelling om
generasjoner av enkeltpersoner og virksomheter
med pågangsmot, risikovilje, kompetanse og

omstillingsevne. Derfor har vi blitt verdensledende
ikke bare på havet, men nå også i og under havet.
Skipsfarten er en fullstendig globalisert næring.
Våre medlemmer har skip og rigger på alle verdens
hav til en hver tid. Derfor er vi helt avhengig av at de
reguleringer som gjelder for næringen også gjelder
internasjonalt. Like spilleregler er grunnleggende
for en sunn og god konkurransesituasjon.
Norges Rederiforbund jobber derfor aktivt i alle
internasjonale fora som fastsetter reglene for
skipsfarten.
Norske rederier er opptatt av å drive kvalitets
skipsfart. Det er viktig for oss å bidra til offensive
tiltak for å sikre en positiv utvikling både i
miljøarbeidet og for skipsfarten. Derfor har Norges
Rederiforbund laget denne miljøstrategien.
Vår offensive miljøambisjon er vår forpliktelse og
retningslinje i arbeidet for en miljøvennlig skipsfart.
Styret i Norges Rederiforbund
Mars 2014
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Vår ambisjon og forpliktelse
Varetransport på kjøl dekker i dag omtrent 90 prosent av verdens transportbehov, mens
skipsfartens prosentvise andel av verdens CO2-utslipp er 2,7 prosent. Dette gjør skipsfarten til
det mest energieffektive transportalternativet. Norges Rederiforbund jobber ut fra en offensiv
og ambisiøs nullvisjon om null skadelige utslipp til luft eller sjø. Da må vi hele tiden søke etter
forbedringer.
Vår maritime kompetanse er en av våre viktigste
fornybare ressurser. Gjennom generasjoner
har norske rederier vært ledende i å utnytte de
muligheter havet gir. Norske rederier har alltid
vært uredde i å søke etter, og ta i bruk nye løsninger.
Som maritim nasjon deler vi en historie som
er fasinerende og fantastisk. De siste 150 år har
norske rederier kontrollert mellom 5 og 10 prosent
av verdens samlede handelstonnasje, selv om vi
har under en halv promille av verdens samlede
befolkning.
Den norske maritime posisjonen i dag er bygget
på en grunnmur av kompetanse, kvalitet og en
komplett maritim klynge. Vi har et komplett
maritimt miljø med alt fra rederier, verft,
utstyrsleverandører, finansielle tjenester, meglere,
forskningsmiljøer og meget kompetente maritime
myndigheter. Samspillet i dette miljøet er helt
avgjørende for å sikre utvikling av nye, miljøvennlige
teknologier og konsepter for fremtiden.
I moderne tid har nesten all vesentlig maritim
innovasjon hatt et tydelig norsk stempel, enten det
har vært utvikling av tankskip, ro-ro skip, kjøleskip,
kuletanker, avanserte bøyelastere eller avanserte
forsynings- og produksjonsskip. Gjennom
generasjoner har den norske maritime næringen
vist evne og vilje til omstilling, nyskaping og aktiv
satsing på nye løsninger. Den norske maritime
næringen er derfor svært godt rustet til å lede an
i en offensiv miljøprofil. Vårt utgangspunkt er at
fremtiden vil vise at det gode miljøtiltak også
vil bidra til lønnsom skipsfart. Spissformulert kan
vi si at «det gode og lønnsomme går hånd i hånd»

Nordområdene er et av de mest sårbare områdene
for miljøforandringer. Vi er i dag vitner til at kloden
forandres og at nye hav åpnes opp. De siste tiårene
har havisen i Arktis blitt dramatisk redusert. Det
vil kunne føre til store økologiske forandringer.
Det er bare én konsekvens av økende temperatur
på kloden. Vi ønsker å være en pådriver for å sikre
globalt bindende sikkerhets- og miljøavtaler for
dette sårbare området i vårt eget «nabolag». Vår
frykt er at isen trekker seg raskere tilbake enn de
internasjonale forhandlingene på området går
fremover. Norges Rederiforbund er en pådriver
for å sikre en globalt bindende sikkerhets- og
miljøavtale for området.
Det er lett å finne motivasjon for en offensiv
miljøpolitikk. Da de første norske sjøfolkene
seilte mot ukjente kyster etterlot de bare
kjølevannsstriper i havet og håp i luften. Utslipp av
forurenset ballastvann, nitrogenoksider og CO2
var en fjern virkelighet for dem. De dramatiske
konsekvensene av miljø- og klimaforandringene
krever handling. I 2050 vil det bo over 9 milliarder
mennesker på kloden. Befolkningsveksten vil stille
enda større krav til miljøvennlig transport.
Når den maritime næringen nå over tusen år etter
skal gå mot det samme målet, skal norske rederier
lede an. Det er vår ambisjon og vår forpliktelse.
Sturla Henriksen
Administrerende direktør
Mars 2014

5

NORGES REDERIFORBUNDS MILJØVISJON:

Norsk skipsfart og offshore
entreprenørvirksomhet skal
ikke ha miljøskadelige utslipp
til sjø eller luft
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Blått hav – grønn fremtid
Over alt hvor mennesker ferdes påvirker vi miljøet rundt oss. De siste tiårene har konsekvensene
av menneskelig aktivitet for alvor vist seg i miljø- og klimaforandringer. På og i havet blir
miljøforandringene ekstra synlige. Is som smelter og et hav som stiger raskt er signaler på at
kloden blir varmere. Norges Rederiforbund jobber sammen med våre medlemmer for at norsk
skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet ikke skal ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft.
Nullvisjonen er overordnet for vårt arbeid for en bærekraftig, global skipsfart uten skadelige
konsekvenser for liv, helse og miljø.

Norsk skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet
skal ikke ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft

Som største og viktigste globale transportform
mellom kontinentene har skipsfarten et ansvar for
å bidra til å sikre en bærekraftig utvikling og et godt
miljø – 90 prosent av verdens varetransport fraktes
på kjøl. Utvikling av større og mer effektive fartøy,
teknologiske forbedringer og nyskaping, samt
optimalisering av prosedyrer om bord, har allerede
gjort skipsfarten langt mer miljøvennlig enn for
bare et par tiår siden. Høye internasjonale krav
til operasjon og drift av skip, vil føre til ytterligere
miljøgevinster i årene fremover. Rederiforbundet
mener likevel at utslipp fra skipsfarten kan og bør
reduseres ytterligere både gjennom å ta i bruk
eksisterende teknologi og gjennom innovasjon og
teknologisk nyskapning.
Morgendagens vinnere i et internasjonalt marked
må ha fokus på energieffektivitet og miljøvennlig
løsninger. Flere av Rederiforbundets medlemmer
er allerede internasjonale foregangsaktører for

miljøvennlig skipsfart innenfor sine segmenter.
En rekke banebrytende konsepter er utviklet og
under utvikling. Dette er et resultat av en unik
innovasjonskraft i den norske maritime klyngen.
Eksempler på dette er den pågående utviklingen av
gassdrevne energieffektive lavutslippsmotorer, nye
skrog- og propelldesign, bruk av gass, batterier og
brenselceller.
For å tydeliggjøre skipsfartens rolle og bidrag i det
store bildet legger Rederiforbundet frem en samlet
miljøstrategi som beskriver hvordan vi følger opp vår
visjon om null skadelige utslipp. Med strategien redegjør vi for hvordan næringen vil jobbe i årene fremover for å bidra til bærekraftige løsninger og underbygge miljøvisjonen om at norsk skipsfart og offshore
entreprenørvirksomhet ikke skal ha miljøskadelige
utslipp til sjø eller luft. Skip som er bygget og som bygges i dag skal seile i mange år fremover. Det er derfor
viktig å tenke i et langsiktig perspektiv i arbeidet med
å styrke miljøprofilen til maritim næring. Tidsperioden for denne strategien strekker seg frem til 2030.
Dette i erkjennelsen av at enkelte utfordringer vil bli
løst før den tid, og andre vil kunne kreve mer tid. For
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Norges Rederiforbund er det avgjørende viktig at vi
har en langsiktig plan for vårt miljøarbeid.

Skipsfartens miljøarbeid

Norske rederier har alltid vært uredde i å søke etter,
og ta i bruk nye løsninger. Den norske maritime
posisjonen i dag er bygget på en grunnmur av kompetanse, kvalitet og en komplett maritim klynge
der samspillet aktørene imellom og fokuset for å
ivareta miljøet har hatt helt avgjørende betydning
for å sikre utvikling av nye, miljøvennlige tekno
logier og konsepter for fremtiden.
De senere årene har Rederiforbundet basert sitt
miljøarbeid på et sett av prinsipper utarbeidet
innenfor UN Global Compact. Dette er FNs globale
nettverk for bedrifter og organisasjoner som ønsker
å arbeide med samfunnsansvar og bærekraftig
bedriftspraksis. Gjennom tilslutningen til nettverket
har vi sluttet oss til tre grunnprinsipper for miljøarbeidet:
• Støtte en «føre vâr» tilnærming til miljø
utfordringene
IMO (International Maritime Organization) eta-

blert av FN i mars 1948. IMOs oppgave er å arbeide
for økt sikkerhet og reduksjon av forurensning til

sjø og luft, samt anti-terrortiltak innenfor maritim
sektor. For å nå disse målene utarbeides inter

nasjonale konvensjoner, forskrifter og retnings

linjer som det søkes bredest mulig tilslutning til. I

dag er 170 stater medlemmer av IMO og 3 er assosi-

erte medlemmer. I tillegg har 64 mellomstatlige- og
78 ikke-statlige organisasjoner observatørstatus.
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• Ta initiativ for å fremme et større miljøansvar
• Stimulere til utvikling og bruk av miljøvennlig
teknologi
Skipsfarten er en fullstendig globalisert næring.
Skip kan designes, finansieres, bygges, utstyres,
flagges og bemannes over hele verden. Alle
markeder er eksponert for hard internasjonal
konkurranse. Derfor er det avgjørende at
skipsfarten reguleres med internasjonale lover
og regler som er like for alle aktører, uansett
hvilket land fartøyet opereres fra eller hvilket flagg
skipet fører. Derfor prioriterer vi arbeidet med
å påvirke et ambisiøst internasjonalt regelverk.
Vårt hovedfokus er å støtte globale tiltak for bedre
energieffektivitet og reduksjon av utslipp til luft og
sjø gjennom FNs sjøfartsorganisasjon.
EU er et viktig marked for norske rederier, og deltakelsen i EUs indre marked står sentralt i å ivareta
næringens konkurransedyktighet. EU er blitt en
viktig premissleverandør for den internasjonale
regelverks- og politikkutviklingen som skjer i IMO.
Hvilken politikk og regelverk som besluttes i EU
har derfor stor betydning, og er et høyt prioritert
område innenfor Rederiforbundets internasjonale
arbeid.
Den grunnleggende tilnærmingen i Rederi
forbundets miljøarbeid er å støtte globale regler
som gjelder likt for alle aktører. Vi er kritiske til
reguleringer basert på regionale initiativ ettersom
slike reguleringer vil medføre risiko for uheldig
konkurransevridning og sette miljøarbeidet tilside.

Rederiforbundet har vært en pådriver for inter
nasjonale konvensjoner innenfor blant annet
rensing av ballastvann og forsvarlig resirkulering
av skip. Oppgaven har vært å sikre at næringens
posisjoner ivaretas der de endelige reguleringene
vedtas, og arbeide for en utvikling i tråd med
nullvisjonen. Et eksempel på dette er forbundets
sterke engasjement og støtte til at skipsfarten
gjennom IMO gikk foran i klimadebatten og påla
seg selv en CO2-regulering. Denne reguleringen
førte til at alle skip har en plan om bord for
energieffektivitet og lavest mulig bunkersforbruk
samt at alle nye skip fra 2013 vil måtte bygges
etter lavutslippskriterier. Med dette vedtaket tok
internasjonal skipsfart et betydelig initiativ for å
redusere egne fremtidige utslipp av klimagasser.
Fra land til sjø
Over 70 prosent av jordens overflate er dekket av
vann, og sjøtransport er klodens overlegent viktigste
transportvei. Omkring 90 prosent av verdens
varestrømmer mellom kontinentene og omkring 40
prosent av innenlands godstransport går sjøveien.
Gjennom flere tiår har det vært bred politisk enighet om å flytte mer av godstransporten fra landeveien til bane og sjø. På tross av tydelige politiske
mål har utviklingen bokstavelig talt gått i feil retning. Godstransport på vei har befestet og styrket
sin stilling.
Rederiforbundet mener det vil være et betydelig
nasjonalt miljøtiltak å legge bedre til rette for å
flytte godstrafikk fra vei til sjø. Dette gjelder særlig
store bulklaster og større volumer av containere og

stykkgods som ikke har en tidskritisk faktor knyttet
til seg. Norge har naturgitte forutsetninger for å
utvikle fremtidens miljøvennlige og bærekraftige
transportløsninger basert på nærskipsfart. I tillegg
har vi en maritim næring som har lang erfaring
i å løse krevende transport- og logistikkoppdrag
internasjonalt. Vår lange kystlinje bør kunne tjene
som inkubator for tekniske løsninger som siden
kan eksporteres og gi globale ringvirkninger.
Økt sjøtransport representerer en løsning på
Norges utfordringer på samferdselssektoren.
Ett skip i nærskipsfart kan løfte mellom 200 og
400 trailere av veien. Ved å flytte last fra land til
sjø vil dette redusere antall ulykker og skadelige
miljøutslipp, redusere køer og slitasje og frigjøre
kapasitet for fremtidsrettede og miljøvennlige
transportformer på veinettet.
Sjøtransporten har få begrensninger når det
gjelder kapasitetsutnyttelse, og det er relativt lave
kostnader knyttet til utbygging av infrastruktur
sammenliknet med andre transportformer.
Likevel taper sjøtransporten markedsandeler
sammenlignet med godstransport på vei.

Beregninger viser at ved transport av en container

fra Rotterdam til Alnabru med skip fremfor trailer,
vil man kunne spare miljøet for utslipp tilsvarende
tur/retur Oslo-Trondheim 21 ganger med personbil.1

1 Østlandsforskning, rapport OR.03.11 - Miljømessig
sammenligning av skips- og veitransport ved bruk av LCA
(Life Cycle Analyses)
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For å lykkes med å flytte gods fra vei til sjø, må sjøtransportens konkurranseevne styrkes i forhold til
andre transportformer. Dette innebærer at det må
etablereres en langt mer helhetlig, strategisk og planmessig tilnærming til sjøtransportens infrastruktur
enn det vi ser i dag. Departementer, fagetater og
direktorater må i større grad samarbeide for å lykkes
med å hente ut potensialet i sjøtransporten. Videre
må hele gebyr- og avgiftssystemet knyttet til transporten gjennomgås. Brukerfinansieringen av sjøtransportens infrastruktur må reduseres kraftig slik
at sjøtransportens konkurransekraft styrkes sammenliknet med landtransport. Fremtidens gebyr- og
avgiftssystem må understøtte de politiske målsettingene. Vi trenger gode virkemidler for å fremme
miljø- og klimavennlig transport. Innføring av
vrakpantordning for eldre skip for å stimulere til en
mer moderne og miljøvennlig flåte og en «økobonus»
til vareeiere som velger sjøtransport fremfor landevei
er eksempler på konkrete tiltak.
Hele systemet for trafikkavviklingen til sjøs –
inklusive havnene og lossystemet – må målrettes,
effektiviseres og moderniseres. Fra å være rene
trafikkterminaler og omlastningspunkter, bør en
håndfull havner bli nasjonale knutepunkter og
drivere for næringsvekst og regional utvikling.
Miljøvennlige tiltak må lønne seg
Sjøtransporten er internasjonal i sin natur, den er
medsyklisk i utviklingen i verdenshandelen, kapitalintensiv og det er lang investeringshorisont. Skipene
har gjerne en levealder på over 30 år eller mer. Det
innebærer at skip som planlegges i dag vil seile helt
fram til 2050. Rederiene posisjonerer seg for fremti-
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den gjennom sine ordrebøker av fremtidige nybygg,
og norske rederier ligger langt fremme i å ta i bruk
innovativ og miljøbesparende design og teknologi.
Usikkerheten om krav til skip og utstyr i
kommende globale forskrifter kompliserer
investeringsbeslutninger for rederier som ønsker
å være tidlig ute og posisjonere seg med fokus på
miljøvennlighet og sikkerhet.

I rapporten «Future scenarios for Deep Sea
shipping towards 2030»1 fra mai 2013 utarbeidet
av DNV for Rederiforbundet, utredes dilemmaer
og aktuelle trender for internasjonal skipsfart.
Viktige funn i denne rapporten er at bunkersprisen
vil øke betydelig som en konsekvens av strengere
utslippskrav. Men implementeringstid på
flere tiår for globale konvensjoner gjør rederi
enes beslutninger krevende med hensyn til å
være innovative og ta i bruk ny og miljøvennlig
teknologi. Nye krav og standarder vil bli innført på
flere områder og det er eksempler på at disse kan
endre seg underveis (f.eks. ballastvann). Politisk
press for regionale reguleringer kan forrykke
vedtatte beslutninger og være utfordrende.
Tilgjengelige teknologiløsninger på et gitt
tidspunkt behøver ikke nødvendigvis være i tråd
med et fremtidig utviklet krav til løsninger.
Driveren for rederiene vil være økt etterspørsel i
markedet etter miljøvennlig skipsfart dersom det
skal lønne seg å investere i miljøvennlig teknologi
og utstyr.

DNV 2013: Future scenarios for Deep Sea shipping towards
2030
1

Nye miljøvennlige og energieffektive skip forbruker
vesentlig mindre bunkers enn eldre skipsmodeller.
De nyeste RO-RO skipene forbruker rundt 40

prosent mindre drivstoff en tilsvarende skip bygget
på slutten av 1970-tallet. Et bilskip fra 80-tallet
kan til sammenligning ha en lastekapasitet på

3000 biler og forbruke rundt 30 tonn bunkers per
dag, mens et tilsvarende bilskip med moderne

design og teknologi vil ha en kapasitet på 8000

biler og forbruke i underkant av 45 tonn per dag.

Tilsvarende reduksjonstall kan vi også se på andre
skipstyper, for eksempel i offshoreflåten.

Markedet 20-30 år frem i tid vil trolig være langt mer
miljøbevisst enn dagens marked og nye reguleringer
vil stille høyere krav til miljøaspektet knyttet til
produkter. Dette skyldes at fremtidige markeder vil
ha bærekraftige løsninger og mer miljøvennlige skip,
fordi kundene i større grad enn nå vil assosieres med
miljøvennlighet og bærekraftighet. Miljøvennlig
skipsfart må lønne seg. Myndigheter i alle land,
også bedrifter der det offentlige har betydelige
eierandeler, har en stor oppgave med å gå foran og
etterspørre miljøvennlig skipsfart.

Nordområdene

Nordområdene er gjenstand for økende fokus
fra mange aktører på grunn av sin betydning for
naturressurser, miljø og sikkerhet på hele kloden.
Utviklingen vi nå ser i form av en svært alvorlig
nedsmelting av den nordlige isen i nord gir grunn
til bekymring. Denne utviklingen stiller særskilte
krav til både myndigheter og alle andre aktører i
området. Økt aktivitet i Nordområdene skaper
store muligheter, men medfører også et særskilt
ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling.
De arktiske områdene er særlig utfordrende med
hensyn til mer ekstremt vær, isforhold, mørke og
lange avstander. Dette gjør at vi må utvikle ambisi

øse miljøkrav og stille strenge krav til sikkerhet og
beredskap. Rederiforbundet understreker derfor
viktigheten av å utarbeide globale bindene avtaler for
å redusere utslipp av klimagasser og avgasspartikler
som bidrar til å fremskynde nedsmelting av polisen.
Maritim virksomhet i Nordområdene må
gjennomføres på en bærekraftig måte, forankret
i en tydelig holdning til sikkerhet, miljø og
beredskap. Det er særlig tre utviklingsområder
som spesielt interessante for maritim
virksomhet: (i) energiutvinning offshore, (ii)
destinasjonstransport og (iii) arktisk gjennomfart.
Felles for alle tre er at operasjonene gjennomføres
under svært utfordrende forhold, noe som stiller
krav til operativ kompetanse, teknologi og kvalitet i
alle ledd av verdikjeden.
Den norske maritime næringen er verdensledende
innen teknologi og innovasjon og har lange polare
tradisjoner. Vi har allerede svært omfattende
erfaring og kompetanse i å ta del i den type
aktiviteter som vil komme i nordområdene. Flere
rederier har under bygging, eller har allerede i drift,
spesialiserte skip og rigger som er tilpasset arbeid i
tøffe klimatiske forhold. Sikker håndtering av frakt
av olje- og gassprodukter er også et område norske
rederier allerede har betydelig erfaring fra.
Hovedutfordringen knyttet til næringsvirksomhet
i Nordområdene er de spesielt krevende
operasjonelle forholdene og at den arktiske
naturen er sårbar for påvirkning utenfra og har
lang restitusjonstid etter inngrep og ulykker.
Nordområdene er ikke uniforme med hensyn
til økosystemenes sammensetning, og det er
store sesongmessige variasjoner. Dette betyr at
sårbarhetsvurderinger ikke kan utføres universelt,
men må knyttes til konkrete aktiviteter, årstider
og områder. De høye konsentrasjonene av
både fugl, fisk og pattedyr gjør at konsekvens
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av ytre påvirkning regnes for å være stor i
Nordområdene. For å sikre en bærekraftig
utvikling i Nordområdene er det derfor avgjørende
at næringsaktiviteter i nord følger de høyeste
standarder for helse, miljø og sikkerhet.
Havområdene lengst i nord har vært vanskelig
tilgjengelige på grunn av tykk flerårsis, men klima
endringene er i ferd med å forandre dette. Endringene
vi ser i de nordligste havområdene materialiserer seg
tydeligst gjennom reduksjon i sjøisen. Et helt nytt hav
åpner seg, bokstavelig talt. Reiserutene på havet fra
Europa til Asia kan reduseres med så mye som 40
prosent. Det kan igjen gi store utslippsreduksjoner.
Issmeltingen i Arktis er dramatisk og svært alvorlig,
selv om disse havomerådene i overskuelig fremtid
fortsatt vil være dekket av is i vinterhalvåret.
Fordi isen smelter så raskt er det avgjørende å få på
plass et bindende felles regelverksregime for maritim
aktivitet i nordområdene. FNs sjøfartsorganisasjon
IMO jobber med en Polarkode som skal utfylle dagens
miljø- og sikkerhetsreguleringer for skipsfart i polare
strøk. Rederiforbundet skal samarbeide med norske
myndigheter for å drive frem en global utvikling
som sikrer at IMO-regelverk/Polarkoden skal gjelde
for alle skip og legge de tekniske og operasjonelle
rammene for kvalitetsskipsfart i nordområdene.

Resirkulering av skip

Norges Rederiforbund har sammen med norske
myndigheter siden 1999 vært pådrivere for å etablere
et internasjonalt forpliktende regelverk i form av
en egen konvensjon i regi av IMO. The Hong Kong
Convention for the Safe and environmentally sound
Recycling of Ships (HKC) ble vedtatt i mai 2009.
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Konvensjonen er en milepæl i arbeidet med å bedre
forholdene ved resirkulering av skip. Den stiller krav
både til skipet og til verftet, flaggstat og landmyndigheter og det er viktig at disse kravene er satt i IMO.
Når konvensjonen trer i kraft, vil skip registrert i land
som har tilsluttet seg konvensjonen bare kunne resirkuleres på fasiliteter i land som har ratifisert konvensjonen, oppfyller konvensjonens krav og er godkjent
av sitt lands myndigheter på det grunnlag.
Norges Rederiforbund er opptatt av at resirkulering av skip skal skje på en forsvarlig måte uten
risiko for liv og helse og miljø. Dette medfører et
tydelig ansvar både for myndigheter og nærings
aktører for å endre uakseptabel praksis. For å
bidra til mer miljøvennlige standarder har Norges
Rederiforbund sterkt frarådet sine medlemmer å
hugge skip i Bangladesh.
Norges Rederiforbund forutsetter at medlemmene
tar nødvendige forholdsregler for å unngå at deres
skip hugges opp under miljøskadelige forhold.
Medlemmene forventes å ta et selvstendig ansvar
for forsvarlig resirkulering av sine skip. Dette
gjelder også dersom skipene selges til tredjepart i
forkant av resirkuleringen. Norges Rederiforbund
anbefaler våre medlemmer å resirkulere sine skip
i tråd med Hong Kong-konvensjonen, selv om den
ennå ikke har trådt i kraft. Det innebærer blant
annet krav om dokumenterte planer for å ivareta
miljø og sikkerhet for de ansatte.
Kritiske uttalelser til konvensjonen har vært rettet
mot at den ikke forbyr «beaching». Norges Rederi
forbund er av den oppfatning at dersom «beaching»
skulle forbys, ville dette ramme hovedparten av all

aktivitet innenfor skipsopphugging slik at de største
resirkuleringslandene ikke ville kunne signere
konvensjonen. De større flaggstatene ville da heller
ikke kunne signere ettersom de da ville sette sine
rederier og skip i en meget vanskelig situasjon ved å
ekskludere omkring 80 prosent av verdens samlede
kapasitet for resirkuleringstjenester.

Grieg Green

Grieg Green følger Hong Kong-konvensjonen og
benytter kun resirkuleringsverft i Kina, Tyrkia og
Europa som innfrir kravene i konvensjonen og

Grieg Greens interne retningslinjer. Porteføljen

av godkjente verft holdes til en hver tid oppdatert
gjennom jevnlige inspeksjoner og besøk. I Kina
er den såkalte «beaching»-metoden forbudt og

skipet må derfor resirkuleres når det ligger flytende

Hong Kong-konvensjonen

Hong Kong-konvensjonen (HKC) ble vedtatt i IMO
i 2009 og omhandler risiko relatert til miljø-, yrkeshelse- og sikkerhetsrelaterte problemstillinger ved
resirkulering av skip. Konvensjonen peker i tillegg

på fremtidens behov for overgang fra farlige stoffer

til mindre farlige stoffer ved bygging og vedlikehold
av skip, uten at det skal gå ut over skipets totale sik-

kerhet eller driftseffektivitet. Konvensjonen vil tre i
kraft når 15 land, som til sammen representerer 40
prosent av verdens bruttotonnasje og 3 prosent av

verdens resirkuleringskapasitet, har ratifisert avta-

len. Hong Kong-konvensjonen får virkning for alle

skip over 500 bruttotonn registrert i flaggstater som
har sluttet seg til konvensjonen. I tillegg gjelder den
alle opphuggingsverft i stater som har sluttet seg til
konvensjonen.

til kai og/eller i tørr-dokk. Grieg Green har en
oppgjørsmodell som innebærer at selskapet,

gjennom en transparent prosess, kjøper skipet

fra rederiet og selger det simultant videre til et av
de godkjente resirkuleringsverftene. Gjennom

hele prosessen er Grieg Green til stede på verftet
og overvåker prosessen samt assisterer verftet
med tanke på oppfølging og gjennomføring i

henhold til internasjonale lover og regler. Før

selve resirkuleringen utarbeides det i samarbeid
med verftet en «Ship Recycling Plan» som for
hvert enkelt skip spesifikt beskriver hvordan

prosessen skal foregå. Grieg Green utarbeider også
ukentlige rapporter slik at rederiet kan følge den
ca. tre måneders lange prosessen fra begynnelse
til slutt. Ved endt prosess utarbeides det en

oppsummerende sluttrapport i henhold til Hong
Kong-konvensjonens retningslinjer.

13

Rederiforbundets
• Norsk skipsfart og offshore
entreprenørvirksomhet skal ikke ha
miljøskadelige utslipp til sjø eller luft.

-- Miljøvennlig og energieffektiv skipsfart er en viktig
del av løsningen på regionale og internasjonale
transport- og klimautfordringer.

-- Sjøtransport er allerede i dag det mest energieffektive
transportalternativet sammenlignet med vei, bane
og luftfart.

-- Rundt 90 prosent av den globale varetransporten
mellom kontinentene fraktes sjøveien mens

skipsfartens prosentvise andel av verdens CO2utslipp kun er 2,7 prosent.

-- Skipsfarten må reguleres med globale bestemmelser
for å beskytte mennesker og miljø. Bestemmelsene
må vedtas gjennom FNs International Maritime

Organisation (IMO) og være like for alle - lokale og
regionale bestemmelser må unngås.

• Norges Rederiforbund mener at skipsfarten
har et globalt ansvar for å bidra til å sikre en
bærekraftig utvikling og et godt miljø.
-- Nye løsninger vil gi muligheter for å redusere
skadelige utslipp fra skipsfarten ytterligere.

-- Norske rederier er i front på bruk av eksisterende
miljøteknologi.

-- Gjennom den komplette norske maritime klyngen har
vi som ambisjon å bli best på innovasjon og teknologisk nyskapning. For og lykkes trenger vi styrket na-

sjonal satsning på forskning, utvikling og innovasjon.

• Norges Rederiforbund mener at et av de
viktigste regionale miljøtiltakene som
skipsfarten kan bidra med er å ta en større
andel gods- og passasjertrafikk , særlig store
bulklaster og større volumer av containere
og stykkgods som ikke har en tidskritisk
faktor knyttet til seg, fra vei og over til sjø. For
å lykkes med å flytte gods fra land til sjø er
følgende viktig:
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hovedposisjoner
-- Hele systemet for trafikkavviklingen til sjøs –

inklusive lossystemet – må målrettes, effektiviseres og
moderniseres.

-- Forskning og utredning om godstransport på sjø må
skje parallelt med iverksetting av tiltak for å styrke

sjøtransporten. En helhetlig, strategisk og planmessig
tilnærming til både logistikkflyt og sjøtransportens
infrastruktur.

-- En omlegging av hele gebyr- og avgiftssystemet

knyttet til transport som styrker sjøtransportens

konkurransekraft sammenliknet med landtransport.

-- Gode virkemidler for å fremme miljø- og klimavennlig

transport. Eksempelvis innføring av vrakpantordning
for eldre skip for å stimulere til en mer moderne og

miljøvennlig flåte. Et annet virkemiddel kan være en

Eco-bonus ordning som premierer vareeiere som velger
å frakte godset sjøveien.

• Norges Rederiforbund vil arbeide for at norske
myndigheter fører en aktiv politikk for å sikre
en bærekraftig og miljøvennlig utvikling av
ressursene i nordområdene
-- Aktiviteten som skal foregå i nordområdene skal være
forankret i en tydelig og ansvarlig holdning til miljø,
sikkerhet og beredskap.

-- Områdene i nord er særlig utfordrende med hensyn
til mer ekstremt vær og lange avstander. Dette gjør
at vi må stille andre og strengere krav til sikkerhet

og beredskap samt utvikle realistiske og ambisiøse
miljøkrav.

-- Rederiforbundet skal være en pådriver for å sikre
at IMO-regelverk/Polarkoden skal gjelde for alle

og legge de tekniske og operasjonelle rammene for
kvalitetsskipsfart i nordområdene

-- Norske myndigheter må føre en aktiv politikk for
å sikre en god og ansvarlig ressursutnyttelse av
petroleumsressursene i nord.

-- Det bør etableres transarktiske seilingsleder med
trafikkovervåking

-- Effektiv elektronisk informasjonsutveksling og
overvåkningssystemer på tvers av sektorer og

landegrenser i det sirkumpolære området er nødvendig.

• Norges Rederiforbund vil i sitt arbeid knyttet
til resirkulering av skip legge sikkerhet for
mennesker og miljø til grunn.
-- Rederiene har et selvstendig ansvar for å besørge

forsvarlig resirkulering av sine skip. Dette gjelder

også dersom skipene selges til tredjepart i forkant av
resirkuleringen.

-- Norges Rederiforbund oppfordrer medlemmene til å

følge Hong Kong-konvensjonen, selv om den ennå ikke
er trådt i kraft.

-- Norges Rederiforbund oppfordrer medlemmene til å

velge resirkuleringsfasiliteter som følger Hong Kongkonvensjonen.

-- Norges Rederiforbund vil sterkt fraråde sine

medlemmer å resirkulere sine skip i Bangladesh, med

mindre dette gjøres med tett oppfølging og i forbindelse
med prosjekter som har som mål å forbedre standarden
i tråd med Hong Kong-konvensjonen.

• Rederier med hovedkontor i Norge og
norske sjøfolk gir grunnlaget for innovasjon
og utvikling av gode miljøløsninger for
den maritime næringen. Dette forutsetter
konkurransedyktige vilkår for henholdsvis
rederier, deres eiere og sjøfolk:

-- En konkurransedyktig rederibeskatning som sikrer
fortsatt tilstedeværelse i Norge

-- En konkurransedyktig eierbeskatning som sikrer

aktive private eiere og godt entreprenørskap. Dagens
eierbeskatning er ikke konkurransedyktig.

-- Et konkurransedyktig skipsregister/flagg for å opprett

holde vår posisjon og identitet som en stormakt på havet

-- En konkurransedyktig nettolønnsordning for sjøfolk

-- Norges Rederiforbund mener morgendagens vinnere
har fokus på energieffektivitet og miljøvennlig
løsninger.
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Klima
Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Som sentral næringsaktør har skipsfarten
har et ansvar for å bidra til å sikre en bærekraftig utvikling og redusere utslippet av klimagasser.
Om lag 90 prosent av den globale varetransporten mellom kontinentene fraktes sjøveien. Vi
vil ta dette ansvaret gjennom å stimulere og motivere for utvikling av større og mer effektive
fartøy, teknologiske forbedringer og nyskaping, samt gjennom optimalisering av prosedyrer
om bord. I tillegg vil vi fortsatt arbeide for ambisiøse internasjonale krav til miljøforbedringer
og energieffektivitet i tråd med IMO vedtaket fra sommeren 2011 som fastsatte globale
bestemmelser for fremtidige utslipp av klimagasser fra internasjonal skipsfart.
Norges Rederiforbund ønsker å bidra til å møte
verdens klimautfordringer og støtter tiltak i tråd
med miljøvisjonen som motvirker klimaendringer
og stimulerer til miljøvennlig skipsfart. Videre
mener vi at utslipp fra skipsfarten kan og bør reduseres ytterligere. Dette vil bare være mulig gjennom
tekniske forbedringer av skrog og propeller, energieffektivisering og godt vedlikehold, samt gjennom
innovasjon og teknologisk nyskaping.

Gjennomsnittlig transporteffektivitet for
CO2-utslipp
under transportarbeid
forskjellige transportformer
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kan frakte 1. kg last ca. 120 km med et utslipp på

1 kg CO2. Et dieseldrevet tog kan flytte lasten 60 km

med samme utslipp, en lastebil 20 km og et Boeing
747 kan flytte lasten litt over 1 km.

Utslipp av CO2

Utslipp av CO2 er den viktigste årsaken til global
menneskeskapt oppvarming og klimaendringer.
Andre viktige gasser som bidrar til klimaendringer
inkluderer metan, lystgass og fluorgasser.
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Skipsfarten er energieffektiv. Et containerskip

Air Freight

Det synes klart at drivstoff for skip fortsatt vil være
basert på fossile energikilder i mange år. Imidlertid vil vedtatte reguleringer føre til at det fossile
drivstoffet vil bli stadig renere og dyrere1 og vi vil
se en markant økning i bruk av lavsvovel tungolje,
marin dieselolje, marin gassolje, biogass og flytende
naturgass (LNG), sammen med utviklingen av
renseteknologier.
PWC 04/2011 – Reducing CO2 emissions from international
shipping
1

KILDE – DET NORSKE VERITAS
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Det jobbes både internasjonalt, regionalt og nasjonalt for å begrense utslipp av klimagasser. Skipsfarten var først ute med bindene globale utslippsreguleringer på tvers av en hel industrisektor. Det
skjedde med IMO-vedtaket fra 2011, om regulering
av utslipp av klimagasser fra internasjonal skipsfart.
IMO-vedtaket betyr at nye skip fra 2013 skal
bygges i tråd med en Energy Efficiency Design Index
(EEDI) som setter en grense for utslipp på tran
sportarbeid utført med skip (CO2 pr. tonn/nautisk
mil). Alle skip skal også ha en Ship Energy Efficiency
Management Plan (SEEMP). SEEMP er utviklet
av industrien selv, og innebærer at skipet skal ha
en skriftlig plan som redegjør for de tekniske og
operasjonelle tiltak fartøyet skal følge for å fungere
mest mulig energieffektivt.
Norges Rederiforbund anser at EEDI og SEEMP
i seg selv ikke er tilstrekkelig for å nå de ønskede
utslippsreduksjonene og er derfor av den opp
Skipsfart er et energieffektivt transportalternativ
med et stort potensiale for ytterligere utslipps-

reduksjoner. Verdens havgående skipsflåte består

av over hundre tusen skip, og IMO anslo i 20081 at

flåten da stod for 2,7 prosent av de menneskeskapte

CO2-utslipp. Dette er omtrent like mye som indust-

rinasjonen Tyskland har av CO2-utslipp. Norsk-

kontrollerte skip representerer om lag 5 prosent av

skipsfartens utslipp, noe som tilsvarer i overkant av
50 millioner tonn.

1
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fatning at IMO-vedtaket må følges opp av en
markedsbasert mekanisme (MBM), som setter
en prislapp på utslipp utover grensene fastsatt i
globale reguleringer. Norges Rederiforbund mener
at et avgiftssystem er den markedsmekanismen
som mest effektivt sikrer at målet om utslipps
reduksjon fra skipsfarten oppnås. Avgiften
bør samles i ett internasjonalt fond der midler
gjøres tilgjengelig for forskning og utvikling på
klimatiltak innen skipsfarten.
Pålegg om redusert svovelinnhold i bunkers på
verdensbasis, senest fra 2025, er vedtatt. Vedtaket
vil trolig føre til at bunkersprisene øker betydelig
og vil være den dominerende kostnadsdriveren for
rederier frem mot 2030.
Samtidig anses utviklingen av forskjellige
bunkerstyper og -kvaliteter å bli intensivert og det
vil derfor være relevant å følge med på raffineri
enes evne og kapasitet til å produsere de ønskede
bunkerskvalitetene. Påtrykket om totalforbud
av tungolje øker, krav om ytterligere reduksjon
av CO2-utslipp vedvarer og presset om utslipps
reduksjon fra det sivile samfunnet og politikere
forventes å øke. Videre vil trolig bruken av
gass, både naturgass og biogass, utvikles i flere
segmenter og representere en betydelig del av
skipsfartens bunkersforbruk. Her vil eksporten
av skifergass fra USA være en markedsfaktor
samtidig som forskjellige typer av biodrivstoff
trolig vil utvikles og introduseres for maritim bruk.
Driverne bak denne utviklingen vil hele tiden
være pålegg fra det internasjonale samfunnet om
reduksjon av alle typer utslipp både til sjø og luft.

CO2-utslipp fra internasjonal skipsfart
CO 2-utslipp fra internasjonal skipsfart mellom 1990 og 2050
mellom
1990 og 2050
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FIGUREN VISER DE HISTORISKE CO2 UTSLIPPENE FRA SKIPSFARTEN (GRØNN) MED EN FRAMSKRIVNING AV HVORDAN UTSLIPPENE VIL BLI HVIS VI FORTSETTER SOM I DAG (BLÅ), HVORDAN UTSLIPPENE PÅVIRKES AV MARPOL VEDTAKENE I 2011 (RØD) OG HVILKEN UTFORDRING VI FORTSATT STÅR
IGJEN MED DERSOM MÅLET OM SAMME UTSLIPP SOM I 2007, 870 MILLIONER TONN, SKAL NÅS
(LILLA).
KILDE – DET NORSKE VERITAS

For å støtte opp om IMOs arbeid besluttet EU
høsten 2012 å etablere et system for overvåking,
rapportering og verifisering av CO2-utslipp fra
skipsfarten, et såkalt MRV-system (Monitoring
– Reporting – Verification). Dette tiltaket vil i seg
selv bidra til bevisstgjøring og kunnskap rundt
omfanget av CO2-utslipp. Et slikt system skal
også levere oppdaterte data som grunnlag for en
prismekanisme knyttet til utslipp utover fremtidig
vedtatte utslippstak.
Norges Rederiforbund har i flere år uttrykt at
det er behov for mer informasjon om CO2utslipp fra skipsfarten for å kunne velge den mest
hensiktsmessige globale reguleringsformen.
For å underbygge skipsfartens posisjon som
den mest miljøvennlige transportformen, er det

viktig at systemet ikke utelukkende baseres på
bunkersforbruk, men også dokumenterer hvilket
transportarbeid eller utseilt distanse som ligger
bak bunkersforbruket. CO2-utslipp er knyttet til
bunkersforbruk der ett tonn forbrent bunkers gir
i overkant av 3 tonn CO2-utslipp, litt avhengig av
bunkerskvaliteten. Dersom kun bunkersforbruk
legges til grunn uten en grundigere forklaring på
årsaken bak bunkersforbruket, vil skipsfarten
utelukkende fremstå med høyere CO2-utslipp
ettersom markedet og verdenshandelen tar seg
opp. Det vil bidra til å diskreditere skipsfarten
som transportbærer dersom ikke utslippstallene
følges av hvor mye last som er transportert over en
bestemt distanse som følge av dette forbruket.
Forbundet mener at et MRV-system, som kartlegger CO2-utslipp for utført transportarbeid fra
internasjonal skipsfart, vil kunne bidra til å få på
plass det mest hensiktsmessige systemet basert
på oppdaterte empiriske data. Rederiforbundet
støtter derfor det pågående arbeidet i EU på dette
området. I forlengelsen av EUs MRV-tiltak ønsker
Rederiforbundet å legge til rette for denne type
rapportering blant egne medlemmer ved å samle
inn og publisere årlige CO2-utslipp i form av en
årlig statistikk. På nasjonalt plan gjennomfører
flere av forbundets medlemmer allerede frivilling
overvåking, måling og rapportering av CO2-utslipp
på eget initiativ, men også gjennom deltakelse i
FRAM-prosjektet.
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Norges Rederiforbund mener:
• Norges Rederiforbund skal arbeide med
nasjonale og internasjonale myndigheter for å
utvikle og få på plass en global markedsbasert
mekanisme gjennom IMO for å bidra til
reduserte klimautslipp.
• Norges Rederiforbund vil arbeide for å
etablere et CO2-fond, etter modell av NOxfondet, for å kunne støtte tiltak som kan
redusere utslippene av klimagasser.
• Norges Rederiforbund skal være en ledende
og konstruktiv representant for skipsfart

inn i det internasjonale arbeidet med å
etablere et system for Monitoring, Reporting
and Verification (MRV) som underlag og
bakgrunn for et globalt markedsbasert
instrument for prising av CO2-utslipp.
• Norges Rederiforbund skal bidra til
åpenhet omkring skipsfartens CO2utslipp ved å offentliggjøre aggregerte tall
for medlemmenes årlige totale bunkers
forbruk som en del av en regelmessig
miljørapportering.

FRAM-prosjektet:
I februar 2009 etablerte rederiene Torvald Klaveness, Wilh. Wilhelmsen, Höegh Autoliners, BW
Gas og Grieg Star, en samarbeidsgruppe med
fokus på miljøsaker, kalt WG5. Solvang ASA ble
inkludert i samarbeidet i 2011. Hensikten med
WG5 er å bidra til Rederiforbundets miljøvisjon
om «null miljøskadelige utslipp til luft eller sjø»
ved å etablere miljøfremmende prosjekter og
tiltak. Et av prosjektene som ble initiert i mars
2012 er FRAM-prosjektet. FRAM er et initiativ
fra WG5-gruppen, WWF, Det Norske Veritas og
Norges Rederiforbund med fokus på tiltak for
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å redusere utslipp av CO2 fra norskkontrollert
flåte, samt arbeide med energieffektivisering
blant norskkontrollerte skip i internasjonal
trafikk.
Prosjektet har to formål:
• Etablere et felles system for å samle inn, verifisere, lagre og rapportere klimagassutslippsdata fra norskkontrollert flåte.
• Etablere en felles arena for å jobbe målrettet
med energieffektivisering på individuelt rederi
nivå, og i samarbeid rederiene seg imellom.
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Ren luft
Det er et stort fokus fra politikere og miljøorganisasjoner verden over på luftforurensning
fra skipfarten, særlig i befolkningstette og bynære områder. Norges Rederiforbund jobber
kontinuerlig med å begrense utslipp til luft fra skipsfarten. Vi ønsker ambisiøse globale
bestemmelser som må etterleves av skipsfarten hvor de enn måtte befinne seg på kloden.

International Convention for the Prevention of

Pollution From Ships , kalt MARPOL 73/78, har

som formål å forebygge og redusere forurensning fra
skip - både forurensning forårsaket av den daglige

driften av skip og forurensning som følge av uhell. De
materielle reglene finnes i seks vedlegg. Vedleggene
gjelder utslipp av olje (I), flytende kjemikalier (II),
skadelige stoffer i pakket form (III), kloakk (IV),

søppel (V) og luftforurensning (VI). Reglene er til

dels meget detaljerte og de er supplert med vedlegg.
For å bli part til MARPOL-konvensjonen, er det

tilstrekkelig at statene aksepterer vedlegg I og II. De
øvrige vedleggene er frivillige, men kan også tiltres.

Alle MARPOLs seks vedlegg er i kraft. Uansett må skip
oppfylle alle krav som kyststaten har gjort bindende.

Luftforurensning innebærer utslipp av fremmed
stoffer til luft i så stor grad at menneskers helse og
trivsel påvirkes, eller at klima, dyr, planter, og andre
deler av omgivelsene skades. Luftforurensende
stoffer fra skipsfarten inkluderer svoveloksider (SOx),
nitrogenoksider (NOx), samt partikler og svevestøv
(PM). Dette er stoffer som bidrar til sur nedbør, økt
vekst av planteplankton og dårligere luftkvalitet.
For å redusere utslipp av luftforurensede
stoffer vil nye, strenge internasjonale krav

tre i kraft de nærmeste årene. Gjennom
tekniske og operasjonelle forbedringer og en
betydelig overgang til bruk av drivstoff med lavt
svovelinnhold, vil vi de nærmeste årene få en kraftig
reduksjon i utslipp av svovel og nitrøse gasser fra
skip. For eksempel vil avanserte renseteknologier i
form av katalysatorer som reduserer NOx-utslipp,
og «scrubbere» som reduserer SOx-utslipp, være
viktige teknologiske innretninger som møter
fremtidens utslippskrav og bidrar til renere luft.

Utslipp av svoveloksider – SOx

Svovel (SOx) er en gass som sorterer under svovel
oksidene. Når hydrokarboner som kull, olje og bensin forbrennes, dannes svoveldioksid som biprodukt.
Svovelutslipp fører til sur nedbør og er i store konsentrasjoner skadelig for mennesker - særlig for astmatikere. Det er de siste årene vedtatt strenge, internasjonale krav til reduksjon av svovelutslipp fra skip og
forbundet har vært en aktiv pådriver for å få til dette.
Forurensning fra skip reguleres internasjonalt gjennom IMOs miljøkonvensjon MARPOL; «International Convention for the Prevention of Pollution From
Ships». Bestemmelsene i MARPOL gjelder alle skip
over 400 bruttotonn, alle faste og flyttbare plattformer samt flytende og nedsenkbare innretninger. I
2008 vedtok IMO strengere regler for å begrense
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utslipp av SOx, NOx og PM. Disse ble innlemmet i
MARPOL-konvensjonens vedlegg som omhandler
luftforurensning, kalt MARPOL Annex VI*.
I de nye utslippsreglene ble lovlig grense for svovel
innhold i bunkers* redusert til 3,5 prosent fra
1.januar 2012. Grensen vil ytterligere bli redusert til
0,5 prosent fra 1. januar 2020, men avhengig av en
evaluering av om oljeraffineriene klarer å produsere
nok lavsvovelbunkers, kan bestemmelsen bli utsatt
til 2025. Innenfor områder hvor særskilte hensyn til
utslipp blir ansett som nødvendig, er grensene ytterligere skjerpet. Slike «Emission Control Areas», kalt
ECA-områder,* omfatter Østersjøen, Nordsjøen og
kystområdene utenfor USA og Canada. I henhold
til IMOs regelverk må fartøy som opereres i ECAområdene innen 1. januar 2015 oppfylle krav om
utslippsgrenser som tilsvarer bruk av bunkers med
maksimum 0,1 prosent svovelinnhold.

SOx-utslipp fra internasjonal skipsfart
mellom
1990 og 2050
SO - utslipp fra internasjonal skipsfart mellom 1990 og 2050
SO x utslipp (millioner ton SOx / år)
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Norges Rederiforbund mener:
• Norges Rederiforbund støtter vedtatte
internasjonale reguleringsmekanismer for
SOx-utslipp fra skipsfarten.
• Norges Rederiforbund mener at utslippsreduserende tiltak på svovel må likestilles
med bruk av lavsvovelbunkers.
• Norges Rederiforbund vil stimulere til
forskning og utvikling på miljøvennlig renseutstyr for avgasser som reduserer utslipp
generelt, og som renser forurensende og
helsefarlige avgasser fra skipsfarten.

Utslipp av nitrogenoksider – NOx

Nitrøse gasser (NOx) er en fellesbetegnelse for
nitrogenoksider. Hovedkilden til giftige nitrogenog fosforholdige stoffer samt nitrøse gasser, kommer fra forbrenning av hydrokarboner på land og
til sjøs. Avgassen er hovedårsak til svevestøv, som
kan resultere i helseproblemer knyttet til astma
og luftveisproblemer. NOx kan også forårsake økt
vekst av bakterier og alger, som igjen kan føre til
ubalanser i økosystemet.
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KILDE – DET NORSKE VERITAS

Norges Rederiforbund støtter de nye utslipps
kravene nedfelt i MARPOL Annex VI. De strenge
utslippskravene vil føre til drastisk reduksjon i
SOx-utslippene fra skipsfarten, og bidra til å bedre
miljøet for mennesker og samfunn. Forbundet mener
det er viktig at det internasjonale samfunnet står
fast ved de vedtatte SOx-bestemmelsene og sikrer
implementering på samme vilkår for alle. Regionale
unntaksbestemmelser er uheldige for en global
næring som skipsfart siden de kan virke konkurranse
vridende, og føre til at transport flyttes fra sjøen og
over til andre mindre hensiktsmessige og mindre
miljøvennlige transportformer. I perioden frem til
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bestemmelsene trer i kraft er det helt avgjørende for å
nå målene som figuren viser, at oljeselskapene legger
om sin produksjon med sikte på å dekke det estimerte
behovet for lavsvovelbunkers.

Revisjonen av MARPOL Annex VI i 2008 førte
til strengere globale NOx-krav for skipsfarten.
Kravene skal iverksettes over tid og innenfor ulike
geografiske områder. Først ute var krav om en
utslippsreduksjon på 20 prosent for nye motorer
installert på skip etter 1. januar 2011, sammenlignet
med utslippsnivået i år 2000. Videre foreligger
det krav om å redusere NOx-utslippene med 80
prosent for nye motorer installert på skip som
opererer innenfor et NOx ECA-område (NECA)
fra 1. januar 2016. I dag er det kun kystlinjen utenfor
USA og Canada som er definert som NECA.
I MARPOL Annex VI er det en teknologiklausul
som krever en gjennomgang av teknologi
utviklingen for å møte Tier III-kravene. Under visse
forutsetninger kan man justere datoen for ikraft
tredelse dersom dette viser seg å være nødvendig.

ECA områdene: (Emission Control Areas) omfatter øst- og vestsiden av USA og Nordsjøen, inkludert den engelske kanal, og Østersjøen.
Operasjoner innenfor disse geografiske områdene innebærer særlige utslippsbegrensninger for skipsfarten. Nordsjøen og Østersjøen er
allerede klassifisert som et Sulphur Emissions Control Area (SECA) og det foreligger planer for at området i tillegg skal klassifiseres som
Nitrogenoxide Emissions Control Area (NECA). USA har allerede innført omfattende utslippsbegrensninger slik at områdene er klassifisert
som både SECA og NECA.

Norges Rederiforbund støtter ikke dette utset
telsesforslaget og ønsker å opprettholde 2016 da vi,
i likhet med IMOs tekniske ekspertgruppe, mener
det er tilstrekkelig med teknologi tilgjengelig for å
møte kravene. En utsettelse vil være svært uheldig
for selskaper som har investert i forskning og
utvikling av teknologi, samt selskaper som i dag
tilbyr løsninger for å møte kravene, men som er
avhengig av et større marked for å overleve.
Norges Rederiforbund støtter ambisiøse, inter
nasjonale regler og miljøtiltak for å redusere utslipp
til luft. Rederiforbundet anerkjenner viktigheten av
å redusere NOx-utslippene fra skipsfarten ytterlig
ere og støtter den prosess som foregår med sikte
på etablering av et NECA-område i Nordsjøen og
Østersjøen iht MARPOL.
Utover internasjonale krav til utslipp av nitrøse
gasser, har Norge gjennom signering av
Gøteborgprotokollen i 1999, forpliktet seg til å
redusere sine nasjonale NOx-utslipp. For å klare å
innfri forpliktelsene ble NOx-fondet etablert i 2008.
NOx-fondet er næringslivets eget initiativ for å

redusere utslippene. Innbetaling til fondet erstatter
statlige NOx-avgifter, og bedriftene som deltar kan
søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. NOxfondet har vært avgjørende for næringen for å få
tilskudd til å gjennomføre reduksjonstiltak.
Norges Rederiforbund anser NOx-fondet som et
viktig og vellykket tiltak, og vil arbeide for at ordningen videreføres også etter 2017. Forbundet mener
at NOx-fondet har vært et godt egnet tiltak som har
bidratt til utslippsreduksjoner fra industrien, og i
særlig grad fra skipsfarten.

NOx-utslipp fra internasjonal skipsfart
NO x- utslipp
fra internasjonal
skipsfart mellom 1990 og 2050
mellom
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og 2050
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Norges Rederiforbund mener:
• Norges Rederiforbund mener at den vedtatte NOx Tier III-reduksjonen fastsatt i
MARPOL Annex VI må gjennomføres iht.
tidsplan fra 2016.
• Norges Rederiforbund støtter initiativet
for etablering av et NECA-område i Nordsjøen og Østersjøen iht. MARPOL
• Rederiforbundet vil arbeide for en videreføring av NOx-fondet etter 2017.

Utslipp av eksospartikler
- PM (Particulate Matters)

Particulate Matters (PM) er en felles betegnelse
på små forbrente partikler i eksos. Forbrenning
i motorer resulterer i en primær eksos som er en
komplisert blanding av flere hundre ulike organiske
og uorganiske forbindelser av gass og partikler.
Sammensetningen og mengden av utslipp fra
dieselmotorer er avhengig av forhold som drivstoffets
sammensetning og tilsetninger, motorens tilstand og
driftsbetingelser som fart, belastning og temperatur.
Videre er utslippene påvirket av forskjellige tekniske
innretninger for å overvåke og justere blandingen
av diesel og luft, samt etterbehandling av eksos på
vei gjennom eksosanlegget med katalysatorer* og
partikkelfiltre*. Utslipp fra dieselmotorer er antatt å
bidra med opptil 50 prosent av de finpartiklene som
finnes i luft i sterkt trafikkerte byområder.
Det er anslått at skipsfarten står for omkring 2
prosent av de globale partikkelutslippene, men at
denne utslippsprosenten kan ha en større relativ

Wallenius Wilhelmsen

Sammenlignet med kullfyrte kraftverk på
kontinentet er bidraget beskjedent, men bunkers,
som tungolje og marin diesel, bidrar til kortog langtransportert forurensning og øker de
totale partikkelutslippene som bidrar til global
oppvarming. Partikler fraktes med vær og vind
over lange avstander og reduserer refleksjonsevnen
til isen ved polene (også kalt «albedo»), som
dermed absorberer mer sollys som fører til
raskere issmelting. For skipsfart i arktiske strøk vil
partikler fra bunkers slå ned på isen og forårsake
«forgråing» og større absorbsjon av varme og sollys.
Norges Rederiforbund anser dette som en uønsket
utvikling i arktiske områder. Det er en målsetting
for forbundet gjennom miljøvisjonen å redusere
skipsfartens miljøbelastning og klimafotspor.

Norges Rederiforbund mener:
• Norges Rederiforbund mener det er behov
for reduksjon av partikler (PM) fra skipsfarten. Eventuelle reguleringer må være
kunnskapsbaserte og reguleres globalt
gjennom IMO.

Wallenius Wilhelmsen har over lengre tid valgt en stra-

tet bunkers med et gjennomsnittlig svovelinnhold på 1,5

lavsvovel bunkers i hele sin flåte. Dette betyr å benytte en

bruk av bunkers med svovelinnhold på 3,5 prosent. Dette

tegisk miljøprofil for rederiet som innebærer å benytte
høyere bunkerskvalitet enn det som er nødvendig for å

følge nasjonale og internasjonale miljøbestemmelser for
svovelinnhold i bunkers. Siden 1999 har rederiet benyt-
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betydning fordi utslippene gjøres i fjerne og tidvis
også arktiske strøk. Ifølge et prosjekt gjennomført
av International Global Atmospheric Chemistry
(IGAC) Project, Bounding the role of BC in the climate system: A scientific assessment (2013), er det
stor sannsynlighet for at utslipp av partikler har en
betydelig effekt på global oppvarming.

prosent mens de internasjonale bestemmelsene tillater

har redusert utslippene av forurensende svovelgasser fra

WW flåten og samtidig posisjonert rederiet i et fremtidig
miljøbevisst og krevende marked.

Wallenius Wilhelmsen arbeider også med et prosjekt som
omhandler installasjon og testing av scrubber på MV

Tarago som er et 38 500 dwt RoRo skip. Målsettingen

er å høste erfaringer med kontinuerlig drift av scrubber
med sikte på å redusere utslippene av SOx, NOx, CO2

og PM samt forbedre vannkvaliteten på spillvann. Systematisk måling og dokumentasjon vil bli gjort med tanke
på analysearbeid og resultatene vil bli gjort tilgjengelige
for interesserte rederier, miljøorganisasjoner og myn-

digheter. Den langsiktige tilbakebetalingen av prosjektet

Control Areas, samt unngå tekniske uregelmessigheter

kan benytte den samme bunkerskvaliteten over hele sitt

for mannskap og utstyr som kan medføre landligge eller

forventes å være resultater som viser at WW for eksempel
operasjonsområde, både på det frie hav og i Emission

på grunn av bunkerskvaliteter eller andre utfordringer
driftsavbrudd.

Solstad Grønne Operasjoner

Solstad Grønne Operasjoner startet som et prøveprosjekt
i 2009, hvor målet var å få de ansatte med på tiltak som

kunne redusere bunkersforbruket i flåten. Rederiet startet
med å definere grønne operasjoner som et operasjonelt
tiltak som reduserte bunkersforbruket med minimum

500 liter, og introduserte systemer hvor disse tiltakene

enkelt kunne måles og registreres. Som et ekstra tiltak,

innledet rederiet et samarbeid med Regnskogfondet, og

forpliktet seg til å betale for bevaring av ett mål regnskog

Etter hvert viste det seg at besparelsene fra de grønne

denne måten kunne man gjennom lokale tiltak også bidra

økonomisk handlefrihet til å innfri FNs krav til

i ett år, for hver grønne operasjon som ble introdusert. På

til globale tiltak. For mange opplevdes dette som en ekstra
motivasjon til å gjøre en miljøinnsats om bord.

Hvert kvartal presenteres miljøresultatene for hvert skip i
en intern rapport, og man var tidlig ute med å gi heder og

ære til de skipene som leverte gode miljøprestasjoner. Alle
grønne operasjoner som registreres, vises i en egen over-

operasjonene i Solstad var så gode, at man hadde

klimanøytralitet. Selv med kjøp av klimakvoter, ville et skip
med miljøtiltak fra grønne operasjoner være billigere enn
operasjoner uten miljøtiltak. I 2010 introduserte derfor

Solstad Offshore det unike konseptet «Climate Neutral
Operations» (CNO), som ble lansert på Oljemessen i

Stavanger og som vakte internasjonal oppmerksomhet.

sikt, som er tilgjengelig for alle ansatte. På denne måten

Den første kontrakten på en klimanøytral båt ble inngått

res, samtidig som man har anledning til å lære av de som

Jarl, i august 2013. Begge ankerhåndteringsskipet er

har man både en intern kontroll på de tiltak som registreer flinke til å finne på effektive tiltak.

Solstads grønne operasjoner omtales ofte som «sunn

fornuft satt i system», og deling av informasjon mellom de

på Normand Mjolne i 2011 og den hittil siste, på Normand
bygget i 1985 og viser tydelig at rederiets miljøprogram
gjør at alder på et skip ikke er noen betingelse eller
hindring for å oppnå gode miljøresultater.

ulike skip og mannskap er en viktig del av det å beholde
en god miljøinnsats i selskapet.

Arbeidet med grønne operasjoner gav raske og tydelige
resultater. Fra en sped begynnelse på ca. 900 grønne

operasjoner i miljøprogrammets første kvartal i 2009,

vokste innsatsen gradvis til dagens ca. 4000 grønne ope-

rasjoner for hvert kvartal. Dette betyr at det registreres ca.
2 grønne operasjoner i rederiet, hver eneste time, døgnet
rundt, hele året.

Fakta om Solstad Grønne Operasjoner (SGO)
Definisjon av SGO:

Dokumentert drivstoffbesparende
tiltak på minimum 500 liter.
Innført:
4. kvartal 2009
Antall (2012):
18 064
Reduserte utslipp av CO2:
Ca 90 000 tonn
Reduserte bunkersutgifter:
Ca 170 millioner NOK
Reduserte vedlikeholdsutgifter: Ca 25 millioner NOK
Bevart regnskog (2012):
18,064,000 m2
(tilsvarende 990,000 tonn CO2)
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Rent hav
Havforurensning er et alvorlig miljøproblem, og forurensning er registrert fra polene til
tropiske havområder og fra kystfarvann til store havdyp. Særlig miljøet i de kystnære områdene
og innlandshavene er hardt rammet. Både i Nordsjøen, Østersjøen og i Middelhavet er
forurensningen så stor at økosystemene har fåt varige, alvorlige negative endringer. Norges
Rederiforbund støtter globale reguleringer for å hindre spredning av uønskede arter fra ett
kontinent til et annet og likeså ambisiøse krav til miljømessige forsvarlig håndtering av kloakk
og søppel fra internasjonal skipsfart. Videre mener vi det er behov for fortsatt utvikling av
teknologi for rensing av avgasser, beskyttelse av bunkerstanker og utvikling av alternative
drivstoff som på sikt kan redusere mulighetene for forurensning ved uhellsutslipp og ytterligere
redusere utslippene til luft under ordinær drift.
De viktigste kildene til havforurensning er voksende
befolkningskonsentrasjoner i kystområdene, industrialisering, offshorevirksomhet, havbruk, turisme,
forsøpling, skipstrafikk og oljesøl samt forurensning
som overføres fra atmosfæren. Næringen må ta sin
del av ansvaret for å bidra til et renere hav. Det foreligger derfor en rekke nye internasjonale reguleringer og
tiltak for å fremme blant annet rensing av ballastvann,
forhindre kloakkforurensning og redusere utslipp av
miljøskadelige stoffer, samt unngå forsøpling av havområdene.

Tungolje

Tungolje har i mange år vært nær enerådende som
drivstoff for internasjonal skipsfart. Grunnen til
dette er at tungolje er økonomisk mest lønnsomt,
og at det teknisk sett er et egnet drivstoff for
marint maskineri. Tungolje benyttes også i stor
utstrekning til kraftproduksjon i landbasert
industri. Motorer og drivstoff har utviklet seg

sammen, og det er nå godt og vel hundre år siden
den tyske ingeniøren Rudolf Diesel tok patent
på forbrenningsmotoren og presenterte denne
på verdensutstillingen i Paris i 1900 – da ble
peanøttolje benyttet som drivstoff.
Det finnes i dag ingen reelle kommersielle
alternativer til tungolje i markedet for å kunne
erstatte bruk av tungolje som bunkers innenfor
alle segmenter i skipsfarten. Selv om mange
drivstoffalternativer og nye teknologier for
fremdrift er under utvikling, er det i praksis bare
tungolje som er forutsigbart og tilgjengelig globalt.
Tungolje er restprodukt fra raffinering av råolje
når andre produkter som gasser, nafta, parafin,
diesel, lette fyringsoljer og smøreoljer er tatt ut.
Raffineriets konstruksjon og alder avgjør i stor
grad hvor store mengder restprodukter som blir
igjen etter raffineringsprosessen. Dette kan vari-
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ere fra 30 til 50 prosent bitumen hos noen og ned
til 3 til 5 prosent koks hos andre. Av hensyn til det
totale miljøregnskapet er det viktig å merke seg
at andelen kan endre seg som en konsekvens av
raffineringsprosessen. Desto høyere andel lette
produkter som produseres, desto mer øker energiforbruket i raffineriet og jo «tyngre» blir restproduktet tungolje. Dersom man ønsker å konvertere
dette restproduktet til bedre bunkerskvaliteter, må
raffineriene moderniseres og energiforbruket i en
slik fremstillingsprosess vil uansett være betydelig.
Det betyr at nettoeffekten av miljøskadelige utslipp
langs energikjeden ikke uten videre er positiv.
De miljømessige konsekvensene ved bruk av
tungolje har resultert i en rekke internasjonale
reguleringer knyttet til utslipp til luft og beredskap
mot oljeforurensning til sjøs. Tiltakene omfatter
alt fra kombinasjoner av rensing av avgasser,
endringer på motorkonfigurasjon til pålegg om
beredskapsopplegg og skipstekniske krav som
doble og mindre utsatte bunkerstanker.
Allerede vedtatte globale reguleringer vil gradvis
endre markedet for tungolje. Svovelreguleringene i
MARPOL Annex VI innfører lokale utslippsgrenser
for ECA/SECA områdene som tilsvarer bruk av
bunkers med maksimum 0,1 prosent svovelinnhold

fra 2015. Fra 2020, eller senest fra 2025, vil
bestemmelsene utvides til globale utslippsgrenser
på maksimum 0,5 prosent svovelinnhold og omfatte
alle skip. De nye reglene gir i praksis skipsfarten
valget mellom enten å installere renseanlegg
(scrubbere) eller gå over til lav-svovel marin gassolje.
Disse kravene vil i seg selv føre til vesentlige
endringer i etterspørselen i markedet for tungolje.
PWC-rapporten «Reducing CO2 emissions from
international shipping» utført på oppdrag av Norges
Rederiforbund i 2011, anslår at mens fordelingen
tungolje/gassolje i 2011 var 80/20, vil fordelingen
mot 2030 gradvis endre seg til å bli 20/80. Rederi
forbundet registrerer at svovelreguleringene
alene ser ut til å endre etterspørselen mot høyere
bunkerskvaliteter i det fremtidige bunkersmarkedet.
Rederiforbundet mener derfor at trenden som følge
av allerede vedtatte reguleringer går i retning av en
omlegging i bruk av tungolje.
Når etterspørselen endrer seg vil raffineriene som
produserer tungolje måtte legge om produksjonen.
Dette vil være en omfattende, kostbar og tid
krevende prosess og utfordre eierne på hvilke
produktkvaliteter markedet vil etterspørre i
fremtiden. I rapporten «Future scenarios towards
2030 for deep sea shipping» antydes det at en
raffineringsprosess som innebærer avsvovling av

Norges Rederiforbund mener:
• Norges Rederiforbund mener bruk av tungolje som bunkers i skipsfarten er utfordrende
i en klima, miljø- og omdømmemessig sammenheng. Per i dag eksisterer det imidlertid
ikke reelle alternativer i markedet for å kunne
erstatte bruk av tungolje innenfor alle segmenter i skipsfarten.
• Norges Rederiforbund mener det er behov
for fortsatt utvikling av teknologi for rensing
av avgasser og beskyttelse av bunkerstanker
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for å redusere utslipp til luft og sjø ved ordinær drift og uhell ved bruk av tungolje.
• Allerede vedtatte globale reguleringer vil i
seg selv medføre en vesentlig omlegging mot
redusert bruk av tungolje i fremtiden. Norges
Rederiforbund vil derfor arbeide for at det
utvikles kommersielt relevante alternativer til
bruk av tungolje. Alternativene må gi en dokumentert miljøgevinst og tilfredsstille relevante krav til helse, miljø og sikkerhet

tungolje for å tilfredsstille svovelbestemmelsene
vil bli dyrere for produsentene enn å produsere
høyere bunkerskvaliteter, som for eksempel
marin gassolje. Årsaken er et antatt høyere
energiforbruk i avsvovlingsprosessen, noe som
også vil øke utslippene av CO2. Det avgjørende
for de forskjellige produksjonsvolumene vil være
hvilken etterspørsel det er etter produktene og hva
raffineriene kan oppnå av priser i markedet.
Uhell og ulykker som medfører utslipp av tungolje og
smøreoljer til sjø skjer relativt sjelden, men kan inne
bærer store negative konsekvenser. Konsekvensene
for miljøet, samfunnet og bred mediedekning av
ulykkene, har gitt faglige og emosjonelle argumenter
for politikere og miljøvernorganisasjoner nasjonalt
og internasjonalt til å sette et globalt forbud mot bruk
av tungolje som bunkers på dagsordenen. Effektene
på mennesker og miljø knyttet til forurensningen fra
tankskipene Exxon Valdez (1989), Erika (1999) og
Prestige (2002) har vært betydelige, der både store
oljelaster og bunkers har skadet miljøet og ført til
utviklingen av FNs miljøkonvensjon (MARPOL).
Men også bunkersutlippene knyttet til ulykkene med
Server (2007) og Full City (2011) på norskekysten
bidro til økt fokus på de negative konsekvensene av
uhellsutslipp fra skipstrafikken.
Tungoljen som leveres i markedet i dag er et relativt
billig, trygt og gjennomprøvd drivstoffalternativ.
Samtidig har bruk av tungolje utfordringer under
normal drift knyttet til vedlikehold og utslipp til
luft av svovel og partikler. På utslippssiden, både til
sjøs og til luft, har næringen arbeidet for å håndtere
tungoljebruk. Det er for eksempel installert utstyr
om bord som renser avgasser fra eksosen, som
beskrevet over. I tillegg er det foretatt konstruksjonsmessige forbedringer for å hindre utslipp ved
uhell ved å bygge doble drivstofftanker og plassere
disse der de er mindre utsatte ved grunnstøtinger.
Dette er et område der norske rederier og utstyrsleverandører ligger langt fremme internasjonalt.
Det pågår et omfattende arbeid med utviklingen

av nye alternative fremdriftsformer for skip som
brenselceller, biodrivstoff og vind. De kommersielle
fossile alternativene til tungolje som i dag foreligger
er likevel svært begrenset. De som foreligger, som
diesel og LNG, har andre typer utfordringer som
knytter seg til energiforbruk ved raffinering og innhold av miljøgifter. Dette må vurderes i det totale
miljøregnskapet, i tillegg til global tilgjengelighet
av alternative drivstoff, før eventuelle ytterligere
begrensninger i bruk av tungolje innføres.
Bruk av tungolje i skipsfarten representerer en
utfordring for klima og miljø. Per i dag eksisterer
det imidlertid ikke reelle alternativer i markedet for
å kunne erstatte bruk av tungolje innenfor alle segmenter i skipsfarten.
Norges Rederiforbund mener derfor det er behov
for fortsatt utvikling av teknologi for rensing av
avgasser og beskyttelse av bunkerstanker for å
redusere utslipp til luft og sjø ved ordinær drift og
uhell ved bruk av tungolje som drivstoff.

Ballastvann

Spredning av uønskede arter til nye farvann er en
av de største globale truslene mot mangfoldet i
naturen. Marine arter har ofte god naturlig spredningsevne, og flere kommer årlig med havstrømmene. Det kan derfor være vanskelig å avgjøre om
en art som observeres for første gang har kommet
på egenhånd, eller er spredt med menneskelig
hjelp. Vi regner en art som introdusert når den
etablerer seg i et nytt område hvor den ikke hadde
kunnet spre seg uten menneskelig hjelp. Resultatet av en slik introduksjon er ofte at den naturlige
sammensetningen av arter endres, noe som vil gi
ubalanse i det lokale økosystemet. Skipstrafikk er
en av de mest sentrale menneskelige aktivitetene
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som forårsaker spredning av marine arter. Spredningen skjer først og fremst når skip tar inn ballastvann i et farvann og slipper det ut i et annen. Arter
som gror på skipsskrog er også en viktig faktor
til forflytning av arter fra ett økologisk miljø til et
annet.
I februar 2004 vedtok IMO en konvensjon om
kontroll og behandling av skips ballastvann og
sedimenter, også kalt Ballastvannskonvensjonen.
Formålet med Ballastvannskonvensjonen er å
eliminere den trusselen som introduksjon av fremmede organismer via skipenes ballastvann utgjør
mot det marine miljø. Konvensjonen vil gjelde for
alle skip i internasjonal fart.
Norges Rederiforbund støtter konvensjonen og har
over år arbeidet for at denne skal tre i kraft så snart
som mulig. Forbundet ser samtidig at internasjonal
skipsfart står overfor en rekke praktiske utfordringer ved implementering og innfrielse av kravene
innen de tidsfrister som er satt. Internasjonalt er
det stilt spørsmål ved om det finnes nok godkjent
renseutstyr på markedet, om verftene har god nok
kapasitet til å installere dette og om tidsfristene
i lys av antall skip, inntil 50 000 i 2017, i utgangspunktet var for korte.

Prinsipper for behandling av ballastvann;
• Mekanisk teknologi – filtrering
• Fysisk teknologi - UV-bestråling
• Kjemisk teknologi - oksidasjon (klorering)
/ biocider
• Kombinasjonsteknologi - filtrering/oksidasjon, filtrering/UV-stråling, UV-stråling/
trykk/vakuum-system

Norges Rederiforbund konstaterer at tidsfristen er
utvidet til at «skip konstruert før ikrafttredelse av
konvensjonen må oppfylle rensekravene ved første
periodiske besiktigelse av International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP-sertifikatet) etter
at konvensjonen har trådt i kraft». Dette medfører
i praksis en utsettelse av behovet for å installere
renseutstyr på ubestemt tid inntil konvensjonen
er trådt i kraft, samtidig som installasjonsbehovet
fordeles over en 5 års periode (IOPP perioden).
Ulempen med utsettelsen er at den ikke krediterer
rederier som allerede har installert utstyr, den nærmest straffer lojale «first movers» i internasjonal
skipsfart og endrer det internasjonale, omforente,
beslutningsgrunnlaget som investeringen i renseutstyr i utgangspunktet var tuftet på.

Ballastvannkonvensjonen:

IMO, den internasjonale skipsfartsorganisasjonen,
fastsatte ballastvannkonvensjonen under en diplomatkonferanse 13. februar 2004. Konvensjonen,
«International Convention for the control and

management of ships’ ballast water and sediments»,
regulerer inntak, utslipp og behandling av ballast-

vann og sedimenter. Krav til håndtering innebærer
at skip må skifte ut ballastvann i angitte soner eller
i bestemte avstander fra kysten. Over en konkret

angitt tidsperiode innføres krav om rensing av bal-

lastvannet før det slippes ut, slik at alle skip etter en

gitt tid vil ha renseteknologi om bord. Konvensjonen
trer i kraft 12 måneder etter den datoen da minst

30 stater som samlet utgjør mer enn 35 prosent av

verdens handelsflåtes bruttotonnasje har deponert

det nødvendige dokument. Norge tiltrådte konven
sjonen i desember 2006. Siden 2004 har 36 stater

som samlet utgjør 29,07 prosent av verdens handelsflåtes bruttotonnasje ratifisert konvensjonen.
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Når fremmede arter slippes ut på nye

steder, kan de være vanskelige å fjerne fra

økosystemet og er en svært alvorlig trussel
mot eksisterende arter og leveområder i
det marine miljø.

Norges Rederiforbund mener:
• Norges Rederiforbund vil arbeide for at
Ballastvannkonvensjonen skal tre i kraft så
raskt som mulig.
• Norges Rederiforbund mener at nasjonale
særregler utgjør et usikkerhetsmoment for
næringen og vil arbeide for at slike forhold

skal unngås, særlig tatt i betraktning de
store investeringene installering av godkjent
renseutstyr krever.
• Norges Rederiforbund støtter ikke endringer
i regelverket for typegodkjenning av
renseutstyr for ballastvann.

Rederiet Torvald Klaveness: - Den største enkelt-

Behandling av ballastvann – i århundrer har hånd-

teknisk og kommersiell kunnskap som kan utvikle

temer rundt omkring i verden. For eksempel har

stående miljøgevinsten hentes i kombinasjonen av
skipsdesign som muliggjør transport i begge ret-

ninger – dette reduserer tiden skipet går i ballast og
maksimerer transportarbeidet per tonn bunkers-

forbruk. Innovasjonskultur med miljøfokus fører til
utvikling og testing av ny miljøvennlig teknologi.

tering av ballast fra skip skapt ubalanser i økosysutskifting av ubehandlet ballastvann resultert i

introduksjon av uønskede arter fra ett marint økosystem og over til et annet. I samarbeid med Optimarin har Torvald Klaveness utviklet renseutstyr

for ballastvann som er tilgjengelig på det kommersielle markedet og som blir installert på rederiets
fire siste nybygg.

Norges Rederiforbund viser til at USA i juni
2012 implementerte regionale bestemmelser om
håndtering av ballastvann i amerikansk farvann som
går ut over bestemmelsene i konvensjonen. Reglene
innebærer at alle skip som seiler i amerikansk farvann
skal ha typegodkjent utstyr om bord etter US Coast
Guards egne retningslinjer. Skip med typegodkjent
utstyr etter IMOs retningslinjer vil derfor måtte
søke om tilleggsgodkjenning. Slike nasjonale
bestemmelser anses prinsipielt som meget uheldige
og undergraver IMO sin posisjon som global regulator
for skipsfarten. Rederiforbundet mener at vedtatte
særregler i USA utgjør et usikkerhetsmoment for
næringen, tatt i betraktning de store investeringene
installering av godkjent renseutstyr krever.

Kloakk

Vannforurensning er et stort, internasjonalt
miljøproblem og hovedårsak til sykdomsspredning
blant mennesker og dyr. Avrenning av nitrater
og fosfater fra jordbruket har sammen med
kloakkutslipp og forurensning med miljøgifter fra
industrien, ført til alvorlig forurensning av blant
annet Østersjøen. Det samme gjelder også for
innsjøer som for eksempel Bajkalsjøen i Russland
og Lake Erie i USA. Forurensning har også ødelagt
grunnvannet mange steder i verden.
Det er strenge internasjonale regler for å forhindre
kloakkforurensning fra internasjonal skipsfart.
MARPOL Annex IV fastsetter at skip som ikke har
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godkjent kloakkrenseanlegg om bord må være 12
nautiske mil fra land og bevege seg med en bestemt
fart gjennom vannet for å slippe ut ubehandlet
kloakk. Skip som har godkjent renseanlegg, noe
de aller fleste passasjerskip i praksis har, må være
minimum 3 nm fra land for å slippe ut behandlet
kloakk over bord. Dette gjelder i prinsippet overalt
hvis det ikke finnes IMO definerte «Special Areas»
som begrenser dette.
På skip som bygges fra og med 1. januar 2016 er det
helt forbudt å slippe ut kloakk. For eksisterende
passasjerskip blir utslipp av kloakk i noen områder
forbudt fra og med 1. januar 2018. I andre områder
er det innført skjerpede krav til kloakkanlegg på
passasjerskip. Her skal skipene være utstyrt med
enten oppbevaringstank som har tilstrekkelig
kapasitet, eller typegodkjent kloakkrenseanlegg i
henhold til IMOs-retningslinjer.

Søppel

Et grovt anslag fra organisasjonen «Save the North
Sea» antyder at omkring 6,5 og 7 millioner tonn
søppel havner i havene fra forskjellige kilder hvert
år. Dersom giftstoffer fra søppelet kommer inn
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i matkjeden, kan søppelet vise seg å være farlig
for både mennesker og dyr. I alt 10 prosent av
søppel på havet er løse garn og fangstgjenstander.
Disse gjenstandene bidrar til å true utviklingen
av fiskebestander og artsmangfold. I tillegg
til fangstgjenstandene faller omtrent 10.000
containere over bord hvert år fra lasteskip rundt om
på verdens hav. Containerne kan ha farlige stoffer
som last, og utgjør derfor en betydelig trussel mot
livet i havet. I tillegg medfører flytende containere
en risiko for kollisjon med skip, med tilhørende
fare for større eller mindre skade på skipet. Plast
utgjør også en alvorlig trussel mot miljø og dyreliv.
Beregninger viser at det flyter 13.000 biter av
plastsøppel på hver eneste kvadratkilometer sjø
mens tettheten, som følge av havstrømmene, i
enkelte belter kan være betydelig større. I 2002
ble det funnet 6 kilo plast for hver kilo plankton i
overflatevannet i Stillehavet.
Det finnes i dag internasjonale regler som
omhandler forurensning ved avfall fra skip. Med
avfall menes all type mat-, husholdnings- og
driftsavfall, unntatt fersk fisk og deler av dette, som
produseres under skipets normale drift. MARPOL

Annex V er nylig revidert og regulerer disse
forholdene fastsatt fra 1.janiar 2013. I revisjonen
er prinsippet, som tidligere var grunnlaget for
MARPOL Annex V, snudd 180 grader. Tidligere
var det tillatt å slippe «alt» på havet, bortsett fra det
som stod opplistet i konvensjonen, men revisjonen
fastslår nå et generelt forbud mot å slippe «noe som
helst» på havet, bortsett fra det som står opplistet
i konvensjonen. Endringen medfører blant annet
at passasjerskip nå er pliktige til å opplyse sine
passasjerer og mannskap om dette forbudet
og mot å kaste noe som helst på sjøen. Norges
Rederiforbund mener denne endringen
er positiv.

bindelse med ulike dokkaktiviteter på skipsverft.
Dette kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i
vannmiljøet fordi stoffene er tungt nedbrytbare og
samles lett opp i levende organismer.

Begroing av skip – antifouling

I dag er bunnstoff langt mer miljøvennlig. Likevel
medfører de nye stoffene andre utfordringer på
miljøsiden. Organismer fester seg nå lettere til
skroget, noe som i seg selv gir nedsatt energieffektivitet hos skip. Ved at begroingen skjer hurtigere,
fraktes også flere uønskede organismer til fremmede farvann enn tidligere.

For å hindre begroing på skipsskrog er det tidligere
brukt tinnorganiske forbindelser i bunnstoffet på
skip. Stoffene klassifiseres som miljøskadelige
og meget giftige for vannlevende organismer. De
tilføres miljøet ved gradvis utlekking fra bunnstoff
på skipsskrog og ved utslipp fra bunnstoff i for-

I 2001 vedtok IMO et forbud mot bruk av tinnorganiske forbindelser i bunnstoffsystemer på alle skip.
Etter 1. januar 2003 ble det forbudt å påføre miljøskadelig bunnstoff på alle skip og fra 1. januar 2008
skal slike bunnstoffer som hovedregel være fjernet
fra alle skip. Den internasjonale konvensjon om
regulering av skadelige bunnstoffsystemer på skip
(AFS-konvensjonen*), ble ratifisert av Norge 4. juli
2003 og trådte i kraft 17.september 2008.

Norges Rederiforbund mener:
• Norges Rederiforbund vil støtte globale forslag
gjennom IMO som stiller krav til forsvarlig
håndtering av kloakk og søppel fra internasjonal skipsfart.
• Norges Rederiforbund vil arbeide for at kystog havnestater oppfyller sine forpliktelser i
henhold til MARPOL, slik at håndtering av

kloakk og søppel kan foregå på en bærekraftig
og miljøvennlig måte.
• Norges Rederiforbund vil arbeide for at kystog havnestater bidrar til at teknologi utvikles
og regelverk tilpasses slik at rensing av skrog,
ror og propeller kan foregå i havner under regulære laste- og losseoperasjoner.
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Veien mot nullutslipp
Veien mot nullutslipp går gjennom langsiktig og målrettet forskning og innovasjon. En lang

rekke initiativer blir tatt for å styrke skipsfartens energieffektivitet, samt å redusere dens klimaog miljøpåvirkning. Norges Rederiforbund vil blant annet arbeide for en satsing på natur- og
biogass som drivstoff for skip.
Naturgass og biogass

Naturgass er dannet for mange millioner år siden,
ved nedbrytning og omdanning av gammelt
organisk materiale som for lenge siden er blitt
skjøvet ned under jordens overflate. Biogass
oppstår ved forråtnelse av nytt biologisk materiale
uten tilførsel av oksygen. Ved forbrenning av
naturgass reduseres utslipp av CO2 sammenlignet
med forbrenning av olje. Biogass regnes som
klimanøytralt slik at forbrenning av biogass
ikke bidrar til økning av klimagassutslippene.
Naturgass og renset biogass har tilnærmet lik
sammensetning og kan brukes om hverandre.
Norges Rederiforbund anser bruk av naturgass
og biogass som viktig kilde til renere energi i
årene fremover. Norske myndigheter har ved
flere anledninger gitt uttrykk for en tilsvarende
posisjon, og har uttrykt en strategisk målsetting
om å få norsk og europeisk skipsfart til i størst
mulig grad å legge om fra tradisjonelt drivstoff
til gass. Forskning viser at for eksempel flytende
naturgass LNG (liquified natural gas) som drivstoff
på skip vil eliminere partikkel- og svovelutslipp,
redusere CO2-utslipp med 15-20 prosent og NOxutslippene med 90 prosent. Anvendelsesområdene
vil i hovedsak være innenfor energi- og
transportsektoren. LNG er allerede, og kan fortsatt

kan være, et viktig bidrag for å sikre miljøvennlige
ferger og en grønnere nærskipsfart, som igjen vil
bygge opp under prinsippet om å flytte gods fra
land til sjø.
Den norske maritime klyngen har et sterkt fokus
på bruken av LNG og har tatt en ledende rolle
internasjonalt i henhold til sertifisering, drift og
operasjon. Det finnes i dag i norsk nærskipsfart
omtrent 35 fartøy som går på gass, mens ytterligere
35-40 er på beddingen de nærmeste 5-10 årene. For
norsk verfts- og leverandørindustri, for statens
petroleumsinntekter og ikke minst for miljøet,
vil det være gunstig om Europas nærskipstrafikk
erstatter dagens drivstoff med LNG.
For å øke bruken av gass må det eksistere en kritisk
masse gassdrevne skip som etterspør gass som
bunkers fra leverandører i de havnene de anløper.

Norges Rederiforbund mener:
• Norges Rederiforbund vil arbeide for en
satsing på natur- og biogass som drivstoff
for skip, for å befeste norsk skipsfarts stilling
som verdensledende på gassdrevne skip.
• Vi vil arbeide for større distribusjon og økt
bruk av gass i Norge og i Europa.
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I dag er det for eksempel kun et begrenset antall
havner som leverer tjenester innenfor bunkring,
lagring og distribusjon av LNG. Dette fører også
til at rederier vegrer seg for å investere i LNGmotorer fordi det er begrensede muligheter til å
bunkre i havnene, samtidig som potensielle LNGleverandører ikke vil investere i anlegg fordi det ikke
er tilstrekkelig etterspørsel etter LNG fra skipsfarten.

Landstrøm

Luftforurensning fra skip som ligger i havn er en av
flere utslippskilder som fører til dårligere luftkvalitet både lokalt og globalt. Når skip ligger til kai brukes hjelpemotorer blant annet til å produsere strøm
til varme, kjøling, losseanlegg og belysning. Flere
tiltak kan være aktuelle for å redusere miljøbelastningen fra skip i havn. Ett av disse er å forsyne skipene med miljøvennlig og bærekraftig vannkraft
fra det landbaserte elektrisitetsnettet.
En nasjonal satsning på landstrøm vil medføre at
flere skip som anløper norske havner vil ha et system om bord som tillater tilførsel av elektrisk kraft
fra land. Skipsfarten står overfor en innstramming
i regelverk som omhandler luftforurensning der
for eksempel EUs svoveldirektiv pålegger alle skip
i EUs havner fra 2015 enten å bruke drivstoff med
maksimum 0,1 prosent svovelinnhold eller å koble
seg til landstrøm. EUs politikk går på å oppfordre til
tilrettelegging for bruk av landstrøm ettersom dette
også bidrar til å redusere klimagassutslippene.

Norges Rederiforbund mener:
• Norges Rederiforbund mener bruk av
landstrøm er en effektiv metode for å redusere utslipp fra skip i havn i tettbygde strøk
og byområder.
• Vi mener at bruk av landstrøm må ses i en
større sammenheng med målet om å flytte
gods fra vei til sjø.

Batteridrevne skip

Elektrifisering ved bruk av litiumbatterier er en global trend som har pågått over mange år på tvers av
sektorer, drevet av sterkt synkende batteripriser og
økende energitetthet. Nå står maritim sektor for tur.

38

Batteri-hybridisering kan gi betydelige reduksjoner i drivstofforbruk, vedlikehold og miljøforurensning, forbedre skipets reaksjonsevne,
funksjonalitet og pålitelighet, kan være en lagringsplattform for energihøsting fra varmegjenvinning,
regenerativ bremsing av kraner og for bruk av
fornybar energi. Batterier vil også forbedre LNGbaserte løsninger. El-skip vil være et virkemiddel
for implementeringen av EUs målsetning om økt
elektromobilitet.

Hydrogendrevne skip

Hydrogen kan bli en av fremtidens viktigste energibærere. Hydrogen kan produseres både på grunnlag av fornybare energikilder og fossile brensler.
Ved bruk av hydrogen forekommer ingen miljø
skadelige utslipp, og vann vil være en nærmest uuttømmelig kilde for hydrogenproduksjon. Selv om
det fortsatt eksisterer noen sikkerhetsutfordringer
knyttet til hydrogen som energibærer, kan hydrogen bli et miljøvennlig og bærekraftig element i
et framtidig energisystem om bord i verdens skip
fordi bruken av hydrogen ikke medfører miljøskadelige utslipp. Hydrogen kan brukes på samme
måten som konvensjonelle brensler som brennes
i kjeler eller motorer for å skaffe varme eller kraft,
hydrogen kan også omdannes til elektrisk energi
i en brenselcelle der hydrogen reagerer elektro
kjemisk med oksygen og forbrenningsproduktet fra
disse hydrogenprosessene primært er vann.

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar er avgjørende forutsetninger for norske rederier for å skape lønnsomhet og aksjonærverdier på lang sikt. Bærekraftig
virksomhetsutvikling handler om å kombinere
langsiktig lønnsomhet med vektlegging av etikk,
miljø og sosiale forhold, i tråd med krav og forventninger fra samfunnet og virksomhetens interessenter. Det handler om å forstå og erkjenne hvordan
næringen påvirkes både strategisk og operasjonelt
av nye utviklingstrekk og utfordringer, og kunne se
nye muligheter og håndtere risiko.
Norges Rederiforbund er en verdensledende
maritim arbeidsgiverorganisasjon og sjøfolkene
er vår viktigste ressurs. Våre medlemmer har

«Color Magic»

«Color Magic» ble klargjort for landstrøm våren 2011, og

ble prosjektet vedtatt gjennomført av Color Line rundt

oppkopling fant sted høsten 2011. Deretter ble det testing

skipet “Color Fantasy» ombygget for landstrøm under

landanlegget på kaien ble bygget sommeren 2011. Første

og forbedring av sikkerhetsfunksjoner, som følge av den
høye spenningen på 11.000 volt som medfører særlige
krav til sikkerhet i det fullautomatiserte anlegget.

I flere år diskuterte Oslo Havn og Color Line mulig

hetene for å benytte strøm fra land slik at skipenes egne
dieselmotorer kunne stoppes under landligge i Oslo.

nyttår 2010/2011. I tillegg til «Color Magic» ble også

verkstedopphold våren 2012, og i juni 2012 var begge

skipene 100 prosent klare for daglig bruk av landstrøm -

det første fullautomatiserte høyspent landstrømsanlegg
av sitt slag i Norge, og så vidt vites i hele verden. Ingen

mannskaper eller landansette behøver å berøre anleggets
strømførende deler.

Rundt årsskiftet 2009/2010 ble det realitetsbehandling

Anlegget virker nå som planlagt og skipene benytter

området, og siden en ny internasjonal standard for bruk

til opp mot 3000 tonn reduksjon i CO2-utslipp fra ski-

av saken siden det nå var tilgjengelig nok elkraft i

av høyspent kraft gjorde det enklere å velge teknisk

løsning. Med positivt innstilte partnere som Oslo Havn,
Bellona, og Hafslund Nett, og med lovnad om opp til

30 prosent støtte fra Enova, Transnova og Oslo Havn,

omkring 55 000 ansatte fra 50 forskjellige land,
og forhandler tariffavtaler med de 12 største
rekrutteringslandene. Derfor har vi tatt mål av
oss til at de norske maritime næringene skal være
internasjonalt ledende når det gjelder tariffavtaler,
gode arbeidsforhold og høye HMS-standarder.
Vi stiller høye krav til vår egen rolle som arbeids
giver fordi det bidrar til å sikre næringen høyt
kvalifiserte sjøfolk og gjør norsk rederinæring
til attraktive arbeidsgivere. Målsettingen er å
sikre næringens konkurransekraft i fremtiden.
Det å være miljøbevisste vil bli et stadig viktigere

anlegget på over 90 prosent av anløpene. Anlegget fører
pene i løpet av året. Men kanskje enda viktigere for Oslos
luftkvalitet er reduksjonen av nitrogenoksider, svovel
oksider, og partikler, samt redusert støy i lokalmiljøet.

konkurransefortrinn. De rederier som ikke leverer
på miljøområdet, vil over tid miste markedsandeler
fordi kunder, forbrukere og myndigheter forventer
miljøbevissthet.
For å sikre fremtidig konkurransekraft er det også
et sentralt element at myndighetene bidrar til at
eksisterende nasjonale og internasjonale regu
leringer faktisk etterleves og håndheves effektivt. I
påvente av bindende internasjonalt regelverk kan
frivillige standarder, «sjekklister» og retningslinjer
spille en viktig rolle. Men de utfordringer næringen
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står overfor kan ikke løses av myndighetene alene.
Dette må skje i et samarbeid med næringen der det
er helt nødvendig at aktørene forstår hverandres
utfordringer og dilemmaer.

Kompetanseutfordringer

Skal miljøutfordringer løses er vi avhengig av å
forstå hvordan de ulike faktorene henger sammen,
hvordan de påvirker hverandre og hvordan skadelige effekter kan reduseres eller elimineres. Vi kan
alle påvirke miljøet rundt oss, og forståelsen og
basiskunnskap om miljøfaget er viktig for å forstå
felleskapets betydning og hvordan det grense
overskridende karakteriserer miljøutfordringene.
Miljø bør bli en enda viktigere del av skolehverdagen fra første til siste trinn i utdannelsen. Det bør
satses ytterligere på miljøfaget i lærerutdanningen,
og vi må være bedre på å bruke ressurser på miljørettet forskning og fornybar tenkning i alle ledd i
samfunnet. Norges Rederiforbund mener at et eget
miljøprofessorat kan være et legitimt delmål for en
slik satsning.
Smarte miljøløsninger oppstår gjerne i skjæringspunktet mellom daglig drift og nødvendig forbed
ringer. Samarbeid mellom sjøfolk og ingeniører
skaper innovative løsninger, og er et resultat av
felles forståelse av faktorene og betydningen av
samarbeid på tvers av profesjoner. Det er i dette
bildet norsk maritim klynge står sterkest. Satsing
på miljøkompetanse vil være en avgjørende faktor
for å nå målene om en sunn og beboelig klode for
nåværende og kommende generasjoner.

Forskning, utvikling og innovasjon

Få bransjer er like utsatt for konkurranse og
endringer i markedsforutsetningene som skipsfarten.
Det er evnen til å ligge i forkant av utviklingen som
har gjort at norsk skipsfart og den øvrige maritime
næringen har lykkes gjennom generasjoner. En unik
innovasjons- og verdiskapingsevne kjennetegner den
norske maritime næringen. Samtidig vil det være
naivt å basere seg på at den norske næringens unike
innovasjonsevne ikke kan kopieres av andre. Vi
beholder ikke forspranget uten vilje til å satse og
investere. Vi må være best både på kunnskap og
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innovasjon om vi skal beholde vårt globale forsprang.
Behovet for nyskaping er i dag større enn noen
gang, og nye maritime løsninger må utvikles for
å møte fremtidens krav til energieffektivitet og til
miljøvennlighet.
Forskning, utvikling og innovasjon i den maritime
næring realiseres i dag hovedsakelig gjennom initiativer fra næringen selv og støtte fra nasjonale forskningsprogrammer. Flere av Rederiforbundets medlemmer bidrar stort til miljørettet forskning og utvikling. For at Norge skal opprettholde posisjonen som
en maritim stormakt, og være en foregangsaktør for
miljøvennlig skipsfart, mener Norges Rederiforbund
at Norge trenger en nasjonal forskningspolitikk med
tydelig prioriterte satsingsområder, og som legger til
rette for langsiktig og helhetlig forskning basert på
samfunnets og næringens behov. Norske myndigheter må også legge til rette for innovasjonskraft og
nyvinning i den maritime næring. Dette inkluderer
økt satsing og økte bevilgninger til støtteordninger
for teknologiutvinning og innovasjon.
Maritim 21 er en helhetlig strategi for maritim forsk
ning og innovasjon utarbeidet av den maritime
næringen selv, på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet. I strategien fremhever næringen følg
ende prioriterte områder, som alle er viktige bidrag til
utviklingen av en mer miljøvennlig skipsfart:
• Maritim innovasjon og forretningsutvikling
• Effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse
• Naturgass (LNG) – distribusjon og bruk
• Krevende maritime operasjoner - skipsdesign,
skipsutstyr, produksjon og drift
• Transport og operasjon i Nordområdene
Den offentlige støtten til maritim forskning bevilges
hovedsakelig gjennom MAROFF-programmet som
administreres av Norges Forskningsråd. Norges
Rederiforbund sitter i programstyret til MAROFF,
og har bidratt til at programplanen for MAROFF
i dag er samordnet med de prioriteringer næringen selv har angitt i Maritim 21. Bevilgningene til
MAROFF-programmet gikk kraftig opp fra 2006 til
2009, men etter dette har støttebeløpet i praksis stått
uendret. Det årlige budsjettet var i 2012 på ca. 130 millioner kroner. Til sammenligning vil det være behov

for offentlige investeringer på over 500 millioner
kroner årlig om prioriteringene nedfelt i Maritim
21-strategien skal realiseres. På bakgrunn av dette
mener Rederiforbundet at den offentlige støtten til
MAROFF-programmet må økes betraktelig om man
skal kunne møte behovene for forskning og kompetanseutvikling i den maritime næring.

Maritime Forum i 2008 for å styrke de norske
maritime forskningsmiljøene, og for å skape
koblinger mellom næringslivet og akademia. Den
maritime næringen har gjennom Global Maritime
Knowledge Hub per utgangen av 2013 finansiert 19
professorater og 2 vitenskapelige sentre.

Skal Norge lykkes i å opprettholde og utvikle vår
posisjon som en globalt ledende maritim nasjon
mener Rederiforbundet at det er behov for å
investere i helt ny og fremtidsrettet infrastruktur
for maritim forskning og utvikling. Næringen
har selv tatt initiativ til å realisere det nasjonale
kunnskapssenteret for havromsteknologi, Ocean
Space Centre (OSC), basert på det verdensledende
kunnskapsmiljøet ved MARINTEK ved NTNU
i Trondheim. Norges Rederiforbund er største
eksterne eier i MARINTEK, og er gjennom
dette eierskapet sentral i arbeidet med Ocean
Space Center. OSC skal være et marinteknisk
kunnskapssenter for fremtiden, og gi muligheter for
å utvikle avansert teknologi knyttet til havrommet.
Klima- og miljøforskning vil stå sentralt, med et
særskilt fokus på bærekraftig utnyttelse av marine
ressurser og miljøvennlige løsninger for skipsfarten.
Rederiforbundet mener etableringen av Ocean
Space Center er et viktig bidrag til at Norge skal
opprettholde sin posisjon som kunnskapsnasjon
i fremtiden. Det vil gi Norge nye fortrinn og være
med på å gi kunnskapsløft av globale dimensjoner.
Den infrastrukturinvesteringen som er nødvendig
for å realisere Ocean Space Center, vil være en
offentlig oppgave å finansiere, ikke minst fordi
Ocean Space Center også vil være et kraftsenter for
forskning innen biologi, miljø og andre områder
utenfor de rent marintekniske.

Triality er eksempel på et tenkt konsept fra DNV
som viser mulighetsrommet for fremtidig skipsfart;
hvordan teoretisk design og innovativ tenkning kan
konkretiseres og gjennomføres dersom dristighet
og kapital er til stede. Triality har den samme lastekapasitet og operasjonslengde som en konvensjonell
VLCC (Very Large Crude Carrier), men slipper ut 34
prosent mindre CO2.

Nettverket Global Maritime Knowledge Hub
ble opprettet av Norges Rederiforbund og Oslo

Triality prosjektet

Med Trialitykonseptet viser designerne vei mot
fremtidens energigjerrige miljøskip ved å oppnå tre
viktige mål:
• Mer miljøvennlig en dagens konvensjonelle
VLCC.
• De tekniske løsningene er mulige og gjennomførbare.
• Lavere driftsutgifter sammenlignet med dagens
VLCC.

Norges Rederiforbund mener:

• Norges Rederiforbund mener at forskning
og innovasjon er en viktig forutsetning for
å sikre norsk maritim nærings fremtidige
konkurransekraft.
• En komplett maritim klynge er avgjørende
for å sikre utvikling av nye, miljøvennlige
teknologier og konsepter for fremtiden.
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Viking Lady

Eidesvik Offshore med hovedkontor i Bømlo har
per 2013 5 av i alt 10 gassdrevne forsyningsskip på
norsk sokkel. «Viking Lady» (Platform Supply Vessel, PSV) er et forsyningsskip for offshoreinstallasjoner som kan drives av både diesel og naturgass
(LNG).
Viking Lady har også brenselceller om bord som
produserer el-kraft ved å forbruke hydrogen fra
naturgass (LNG). En brenselcelle bruker bare
halvparten så mye drivstoff som en gassmotor
og blir med det svært miljø- og klimavennlig.

Norges Rederiforbund mener:

• Norges Rederiforbund mener at «Grønne
skip» er fremtidens skip. Fremtidige
markeder vil i stadig større grad etterspørre
bærekraftige løsninger og miljøvennlige
skip, samtidig vil fremtidige kunder
assosieres med miljøvennlighet og
bærekraft.
• Norges Rederiforbund ønsker i dialog
med sine medlemmer å vurdere hvordan
kunnskap om miljøvennlig skipsfart best
kan deles blant andre medlemmer, samt
identifisere muligheter for hvordan norske
næringsaktører kan øke sitt samarbeid
om å utvikle, implementere og fremme
miljøvennlige løsninger for morgendagens
skipsfart.
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Alle energiprodusentene om bord, enten det er
gassmotorer eller brenselceller, leverer elektrisitet
til en elektrisk tavle som fordeler el-kraft til
elektromotorer som driver propeller og trustere.
I tillegg er det også installert en container med
batterier om bord som kan gi strøm nok til å
drive skipet i de perioder skipet ligger til kai for
lasting eller lossing, eller når skipet ligger i ro på
dynamisk posisjoneringsutstyr ute på feltet inntil
installasjoner som skal forsynes med varer og utstyr.
Samlet sett fører anvendelsen av de forskjellige
miljøteknologiene til at utslippene av nitrogen
oksid (NOx) blir redusert med 90 prosent i forhold til dieseldrevet maskineri. Videre elimineres
utslippene av svovel, sot og partikler, samtidig som
utslippene av CO2 reduseres med 25 prosent.
Utslippsreduksjonene som Viking Lady har
oppnådd med sine miljøvennlige løsninger
tilsvarer de årlige utslippene fra 22 000 biler.
Viking Lady var et samlende miljøfyrtårn under
klimakonferansen i København i 2009.

Begrep og ordforklaring
• AFS-konvensjonen: International Convention on
the Control of Harmful Anti-fouling Systems on
Ships. Denne konvensjonen regulerer hva som er tillat å benytte som maling og bunnstoff på skip.
• Ballastvannkonvensjonen: Ballastvannkonvensjonen
stiller krav til at skip skal rense ballastvannet slik at
det er minimal fare for at marine biologiske arter
skal overføres mellom havnene. Konvensjonen er pr
1. mars 2014 ikke ratifisert av nok land med tilstrekkelig tonnasje, og har dermed ikke trådt i kraft.
• Beaching: Skip som skal hugges, seiles opp på stranden ved høyvann, og hugges der de ligger. Et mindre
miljøvennlig alternativ enn hugging i tørrdokk.
• Bunkers: Et skips drivstoff. Kan være HFO(Heavy
Fuel Oil/ Tungolje), MGO (Marine Gas Oil/ Marin
Diesel) eller LNG (Liquified Natural gas/flytende
naturgass).
• ECA: Emission Control Area, et område hvor utslippene til luft(eksos) er regulert.
• SECA: Sulphur Emission Control Area - et område
hvor mengden svoveloksider i eksosen er regulert ved
begrensning av svovel i drivstoffet.
• EU: Den Europeiske Union.
• Gøteborgprotokollen: Gøteborgprotokollen er en
internasjonal miljøavtale som omhandler langtransporterte luftforurensninger. Avtalen omhandler både
utslipp av svoveldioksider, nitrogenoksider, ammoniakk og flyktige organiske forbindelser. Avtalen
trådte i kraft 17. mai 2005 og er ratifisert av de fleste
europeiske land, samt USA.
• IMO: International Maritime Organisation. FN
organisasjon hvor internasjonale regler for shipping
vedtas. Består av Assembly, Komiteer og undergrupper inndelt etter tema.
• Katalysator: En katalysator er et stoff som øker
hastigheten på en kjemisk reaksjon, uten at det selv
(permanent) forandres. I skip og motorsammenheng
menes et prosessledd i skipets eksosanlegg som tar
bort NOx.

• MARPOL-konvensjonen: International Convention
for the Prevention of Pollution from Ships. Inneholder 6 ulike annekser som regulerer ulike deler av et
skips utslipp.
• MARPOL Annex I: Regulations for the Prevention
of Pollution by Oil.
• MARPOL Annex II: Regulations for the Control of
Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk.
• MARPOL Annex III: Prevention of Pollution by
Harmful Substances Carried by Sea in Packaged
Form.
• MARPOL Annex IV: Prevention of Pollution by
Sewage from Ships.
• MARPOL Annex V: Prevention of Pollution by
Garbage from Ships.
• MARPOL Annex VI: Prevention of Air Pollution
from Ships.
• NECA (Nitrogenoxide Emission Controll Area) et område der skipets utslipp av NOx er regulert.
Gjelder nybygg. Kun USA har NECA så langt.
• NOx-fondet: Næringslivets NOx-fond er stiftet
av 15 samarbeidende næringsorganisasjoner hvor
reduserte NOx-utslipp er hovedmålet. Fondet er et
spleiselag der bedriftene som er med kan søke om
støtte til utslippsreduserende tiltak. Betaling til
fondet erstatter statlig NOx-avgift for de tilsluttede bedriftene. Det som betales går inn i fondet, og
betales ut igjen som støtte til tiltak til NOx reduserende tiltak.
• Partikkelfilter: Et filter som skal ta bort partikler, i
denne sammenheng fra eksos.
• Scrubbere: Eksosrøyken vaskes med sjøvann, eller
blåses gjennom tørrstoffer (tørrscrubbing) i flere
trinn, for at svovel og partikler skal tas ut av eksosen.
I en våtscrubber skilles tørrstoffene ut av vannet og
pumpes på en sludge tank, mens vannet går tilbake
til sjø (open loop) eller renses, sirkuleres videre om
bord (closed loop.) Sludge tanken tømmes ved landanlegg.
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