
 

 

Innspill til stortingsmelding om maritim politikk 

Fra: Grønt Skipsfartsprogram (GSP) 

Til: Nærings- og fiskeridepartementet 

Innledning 

Norge har en sterk maritim næring med stor sysselsetting og verdiskaping. En betydelig del av dette 

kommer fra skipsfart knyttet til olje- og gassutvinning i Nordsjøen, som har resultert i en verdikjede i 

verdenstoppen hva gjelder utvikling og produksjon av avansert teknologi. Kollapsen i oljemarkedet i 

2014 ga en indikasjon på hvor avhengige vi er av næringen, og har ført til at flere aktører i verdikjeden 

har omstilt seg for å levere til andre segmenter, som ekspedisjonscruise og offshore vind. 

På omtrent samme tid som nedturen traff offshore-segmentet, begynte vi å se konturene av et helt nytt 

segment i norsk maritim næring. Statens Vegvesen og fylkeskommunene satte i gang elektrifisering av 

fergesektoren, som resulterte i høy aktivitet og omfattende kompetanseutvikling i flere deler av 

næringen. Dette er et godt eksempel på hvordan velfungerende politikk kan bidra til markedsutvikling og 

eksporterbar kompetanse.  

Klimautfordringene vil etter alle solemerker føre til en gradvis utfasing av olje og gass – og dermed lede 

til en global grønn omstilling. Dette vil kreve omfattende teknologi- og markedsutvikling i maritim 

næring, som igjen gir Norge en stor mulighet for bærekraftig sysselsetting og verdiskaping. Denne må vi 

gripe, ikke bare av nasjonal økonomisk interesse, men også fordi sjøtransport er en energieffektiv og 

viktig del av klimaløsningen, der Norge kan vise vei.  

Status og utfordringer 

Norge og norske farvann er en viktig inkubator og et utviklingslaboratorium for maritime produkter og 

tjenester med globalt marked – dette gjelder innen skipsfart, olje- og energi (offshore O&G og CCS), 

havbruk og fiskeri, og nye havbaserte næringer. Blant annet har elektrifiseringen av fergesektoren gjort 

at over halvparten av verdensmarkedet for batteridrevne skip er i Norge. Å skape disse tidligmarkedene, 

som ofte er avhengige av offentlig involvering og støtte, er et helt nødvendig steg på veien mot 

internasjonale og sterkt konkurranseutsatte markeder. Dette har vi fått til innen fergesektoren, men ikke 

øvrig kystfart. Flere segmenter innen kystfarten, spesielt stykkgods og tørrbulk, viser tendenser til 

markedssvikt når det kommer til flåtefornyelse. Hverken banker eller investorer ønsker å finansiere 

utvikling av sektoren, som har resultert i en gammel og forurensende flåte, med stort behov for 

fornyelse. Dette til tross for at store deler av kystfarten må ansees som samfunnskritisk infrastruktur. 

Skip som skrapes erstattes i en del tilfeller ikke grunnet manglende finansiering, som kan føre til 

godsoverføring fra sjø til vei, stikk i strid med ønsket utvikling. Dette øker kostnader knyttet til 

veiinfrastruktur, forurensning, støy og ulykker.  



 

 

Videre har en pilotstudie gjennomført i regi av GSP vist at det ikke er reell etterspørsel etter grønn 

sjøtransport. Følgelig tilbys ikke fraktkontrakter til å forsvare grønne investeringer, og det oppstår et gap 

mellom lånet bankene tilbyr og egenkapitalen til rederiene. Vi er avhengig av nye, innovative 

finansieringsløsninger for å få fart på grønn flåtefornyelse. Et eksempel på dette finnes i Sverige. Svensk 

Exportkredit har begynt å anse omstilling som en eksportvare, som i praksis betyr at de kan finansiere 

grønne prosjekter i Sverige selv om ikke prosjektresultatet skal eksporteres fysisk. De vil f. eks. kunne 

finansiere et bærekraftig bykonsept - eksempelvis Hammarby Sjöstad (et bybyggingsprosjekt i 

Hammarby). Både som konsept i Sverige, men også for utenlandske kjøpere av konseptet. Disse 

prosjektene kan få finansiering i størrelsesorden 70%, som overgår de typiske 60% bankene tilbyr. En 

slik ordning i Norge synes å være svært passende både for å fornye skipsflåten og havnene. 

Utfordringene i maritim næring fremover handler i store trekk om å finne og skalere løsninger til de 

internasjonale shortsea-segmentene og deretter til deep-sea-segmentene. Deep-sea krever helt andre 

løsninger, og mye større investeringer, enn kystfarten i norske farvann. Det er vesentlig å redusere 

kostnadene for disse løsningene til et nivå hvor de er lønnsomme også i land uten tilsvarende 

støtteordninger (subsidiering) som Norge (f. eks. ENVOVA), ellers vil man ikke oppnå det nødvendige 

momentumet som kreves globalt. Disse utfordringene jobbes det med i flere andre land, og om vi ikke 

aktivt går inn for å akselerere utviklingen av løsningene, blir Norges internasjonale forsprang raskt spist 

opp av andre nasjoner.  

Muligheter 

Den globale maritime næringen må, som følge av IMOs GHG-strategi, gjennom en transformasjon fra 

fossilbaserte til bærekraftige løsninger frem mot 2030 og videre mot 2050. Gjennom å sette retning for 

maritim politikk er det mulig å mobilisere hele den maritime klyngen i Norge til å gripe 

forretningsmulighetene som ligger i denne transformasjonen.  

Innenriks skipsfart står for 9% av de totale nasjonale klimagassutslippene i Norge. Det er dermed et 

stort potensiale for å bedre egne utslippsregnskap, ved å stimulere den norske maritime næringen til 

grønn omstilling. Dette vil videre føre til utvikling av næringen, og av produkter og tjenester som kan 

eksporteres. Resultatet blir opprettholdt eller økt sysselsetting og verdiskaping. I tillegg vil gode 

sjøtransportløsninger mellom Norge og Europa bringe oss nærmere markedene, og styrke norsk 

konkurransekraft også innen helt andre sektorer og industrier. 

Anbefalinger 

• Norsk kyst- og nærskipsfart må videreutvikles som utstillingsvindu i verden, en inkubator og 

plattform for norsk eksport av miljøteknologi og grønne transporttjenester. Et tett offentlig-privat 

samarbeid er helt nødvendig for å få det til. Dette kan f. eks. struktureres gjennom avtaler 

mellom det private og det offentlige, tilvarende regjeringens samarbeidsavtaler med Grønt 

Skipsfartsprogram, eller med næringen om flåtefornyelse av lasteskip. 



 

 

• Vi må fokusere på løsningene som kan gjøres konkurransedyktige i land uten subsidiering, kun 

da kan man få effekt i stort, internasjonalt omfang. En del av dette kan gjøres med forskning, 

utvikling og læring – men mesteparten må gjøres ved å skalere hjemmemarkedene slik at 

kostnadene kommer ned og teknologiene blir konkurransedyktige internasjonalt. Dette kan 

gjøres ved reguleringer og insentiver, som får markedene for bruk av grønne teknologier til å 

fungere. Staten er en stor og viktig innkjøper, og har vist hvordan dette kan brukes som et grønt 

virkemiddel innen fergesektoren. Dette må man få til også innen andre segmenter av skipsfarten. 

For eksempel bør man bruke konsesjonsordningene innen fiske, havbruk, olje og gass til en 

grønn omstilling. 

• I tillegg til å skape markeder for bruk av grønne teknologier er det å etablere attraktive, 

offentlige og private finansieringsløsninger helt sentralt for å få til et effektivt grønt skifte. 

Viktige deler av kystfarten har et betydelig problem med å skaffe nok egenkapital. 

Omstillingsordningen til svenske Eksportkredit bør også innføres i Norge av Eksportkreditt. 

• Grønn teknologi som fungerer bra for kystfarten er langt unna å møte utfordringene for deep-sea. 

Regionalt samarbeid om grønn skipsfart i Norden/Baltikum/Nordsjøen kan være et steg på veien. 

• Det haster om man skal nå klimamålene, og det må derfor være fokus på løsningene som 

fungerer på nåværende skip, teknologi og infrastruktur. Vi når ikke målene raskt nok ved å bare 

bygge nytt. LNG er et godt eksempel, som allerede i dag gir utslippskutt. Ved å gå for LNG-

løsning har man lagt til rette for å blande inn både hydrogen, biogass og syntetisk metan, 

etterhvert som det blir tilgjengelig på kommersielle vilkår. Dette fungerer i stor grad på 

infrastrukturen og teknologien som følger med LNG-investeringen, og man har dermed en 

enklere og raskere overgang til lav- og nullutslippsløsninger. Overgangsløsninger («bridging») 

som dette bør få økt fokus. 

• Norge må være aktiv i IMO for å påvirke mål-, strategi- og regelutvikling, men også i samarbeid 

med næringen bidra til at også utviklingsland kan møte IMO sine strategier og mål, tilsvarende 

GreenVoyage 2050. Med en velfungerende kystflåte der nye, grønne teknologier tas i bruk og en 

aktiv deltakelse mot IMO og EU, vil Norge være i en unik posisjon til å sette retning og bidra til 

utviklingen av et teknisk-vitenskapelig fornuftig regelverk - som i neste omgang gir norsk 

maritim næring et konkurransefortrinn. 

• Det er viktig at Stortinget og regjeringen ser forskjellig politikk i sammenheng, og at de ulike 

departementer klarer å få til et effektivt samarbeid. Sammenhengen mellom klima-, miljø-, 

nærings- og distriktspolitikk i relasjon til ulike transporttyper bør utredes. 

• I dag allokeres mye forskningsstøtte til teknologiutviklingsprosjekter. Det er bra. Imidlertid viser 

analyser at det er et stort utappet potensiale for både effektivitetsforbedringer, miljøgevinster og 

kostnadsreduksjoner ved å i større grad fokusere på logistikk-relaterte utfordringer på tvers av 

transportmodene. Dette er noe som virkemiddelapparatet bør innrettes mot å gripe tak i.  

 

 

 



 

 

 

 

 


