Utslippsfri
Kyst 2040

10 bud

for elektrifisering
av norskekysten

Utslippsfri Kyst 2040 er mulig med
tilgjengelig teknologi, men krever forsterket
infrastruktur for fornybar energi i havnene
En satsning på Utslippsfri Kyst 2040 gir
utslippskutt, arbeidsplasser og verdiskaping
for fremtiden, og gir ny teknologi med stort
potensial for eksport

POLITIKK OG VIRKEMIDLER

Politikerne har vedtatt ambisiøse mål for utslippskutt i skipsfarten.

Vedtatt politikk og mål
2018
• Det skal lages en strategi for landstrøm og
ladestrøm i de største havner og cruise
havnene.
• Det iverksettes tiltak for å få passasjer
transporten på hurtigbåt utslippsfri.
• Krav og støtteordninger skal sikre at ferge
strekninger og hurtigbåter benytter null- eller
lavutslippsteknologi.

2021
De nye Kystrutene
settes i drift. Krav
til 25% reduksjon i
klimagassutslipp

2026
Klimastrategien
Nullutslipp fra
turistskip- og ferger i
verdensarvfjordene

2030
Klimastrategien
Innfasing av lav- og
nullutslippsløsninger
i skipsfarten

(Samferdselsdep)

(Stortinget)

(Stortinget)

2030
Oslo Havn: 85%
reduksjon i utslipp

(Stortinget – klimamelding og klimastrategi 2030)

(forslag fra Oslo
Kommune)
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2050
Klimaloven Norge:
80-95% reduksjon av
klimagasser i forhold til
1990-nivå
(Stortinget)

2030
Klimaloven Norge: 40%
reduksjon av klimagasser
i forhold til 1990-nivå

2050
IMO vedtak: 50% reduksjon
i utslipp av klimagasser fra
internasjonal skipsfart

(Stortinget)

(IMO-MEPC 2018)
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Slik når vi målene
Q2-2019:
Strategi for landstrøm
og ladestrøm er klar
(revisjon hvert 3. år)

Innen 2021:
Landstrøm og
ladestrøm til Kystrute
havnene står klar

Innen 2025:
Landstrøm til
cruisehavnene
står klar

KYSTGRID – INFRASTRUKTUR FOR
FORNYBAR ENERGI
Den elektriske infrastrukturen i store og små
havner må forsterkes. Det bakenforliggende nettet
som forsyner havna må ha tilstrekkelig kapasitet
til et økende energibehov, samt kunne levere høye
effekter over en begrenset periode for batterilading
eller landstrøm til større skip (cruise).
Smart styring, lokal elektrisitetsproduksjon
og batterier i havnene kan optimalisere
nettinvesteringene. Produksjon av hydrogen ved
elektrolyse kan også gi bedre utnyttelse av nettet
og legge til rette for bunkring av hydrogen langs
kysten.
Alle havner, også på øyene som inngår i
nærskipsfarten, fiskeri og fritid, må kobles til
nett med tilstrekkelig kapasitet (kystgrid) for å
realisere en Utslippsfri Kyst 2040. Vi oppnår god og
sikker energiforsyning til alle skip som går langs
norskekysten med nettforsterkninger fra land og
smart styring av lokale installasjoner der man tar i
bruk lokale energiressurser fra vind, sol og bølger,
samt lokale energilager.

Innen 2030:
Utbygging av landstrøm og
ladestrøm til private og offentlige
havner er fullført

Utslippsfri
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UTSLIPPSFRI SKIPSFART

Nullutslippsløsninger til sjøs forutsetter
bruk av fornybar energi som må hentes fra
land. Skip ved kai må ha landstrøm og må
kunne lade skipets batterier. En stor andel
av nærskipsfarten kan med tilgjengelig
teknologi gå helelektrisk og dermed helt
utslippsfritt. For lengre overfarter og større
skip blir det behov for å bunkre større
mengder energi, i form av batterihybrider,
hydrogen, ammoniakk eller andre
energibærere basert på fornybar energi.

EN GOD START

Norge er godt i gang med å ta i bruk lav- og
nullutslippsløsninger for skipsfarten. Flere
nye bilferger, et par fiskebåter samt noen
passasjerfartøy er utslippsfrie. I tillegg
brukes batteriteknologi på andre fartøyer for
å optimalisere driften og bidra til vesentlig
reduksjon av forbruk og utslipp.
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Våre 10 bud for elektrifisering
av norskekysten:
OVERORDNET MÅL

1. Norskekysten skal være utslippsfri innen 2040
PLANMESSIG

2. Lag en nasjonal plan for infrastruktur:
• Havna som forsyningspunkt for fornybar energi: Landstrøm,
ladestrøm, hydrogen og andre klimanøytrale energibærere, også for
landtransport
• Kystgrid: Sørge for at strømnettet på kysten oppgraderes med
tilstrekkelig kapasitet.

Miljøstiftelsen Bellona er en
uavhengig ideell stiftelse som
arbeider for å løse verdens klima
utfordringer, blant annet gjennom
å identifisere og gjennomføre bære
kraftige klimaløsninger. Vi arbeider
med økt økologisk forståelse og vern
av natur, miljø og helse. Bellona er
engasjert i de viktigste nasjonale
og internasjonale miljøspørsmål i
verden i dag.

VIRKEMIDLER

3. Innfør «Elbil-virkemidler» til sjøs. F. eks. redusert havneavgift, fritak for
elavgift og subsidiert landstrøm og ladestrøm i en overgangsperiode
4. Avvikle støtteordninger for bruk av fossil energi. F.eks bør refusjon av
mineraloljeavgiften for fiskere erstattes med støtte til ombygging og
nybygging av elektriske fartøy
5. U
 tstyre nettselskapene med mandat og økonomi til å føre nok elektrisk
kraft til havnene

Nelfo er en landsforening i NHO
og organiserer elektro-, ekom- og
heisbedriftene i tillegg til system
integratorene. Våre 1.600 medlems
bedrifter har om lag 26.000 ansatte,
over 4.000 lærlinger. Elektro
installasjonsbransjen i Norge har
en samlet omsetning på omlag 70
milliarder kroner.

6. Etablere nasjonale retningslinjer for salg av strøm til skip
7. G
 radvis øke avgiftene på bruk av fossil energi, og disponere
avgiftsmidlene i fond som finansierer infrastruktur og maritime
nullutslippsløsninger
SAMMEN MED BRANSJEN

9. U
 tvikle ny eksportindustri, verdiskapning og arbeidsplasser
INTERNASJONALT

10. Ta en lederrolle i IMO, EU og andre organer for å harmonisere
internasjonalt lovverk og standarder for landstrøm og ladestrøm.

Elektroforeningen (EFO) er
en næringsorganisasjon for
leverandører og grossister av elektro
teknisk utstyr. Våre 140 medlems
bedrifter har ca 13.000 årsverk og
en samlet omsetning på i overkant
av 50 milliarder kroner. Vår visjon:
Norge – verdens første helelektriske
samfunn.
7564 - MSV 2018

8. B
 idra til kompetanseheving og forskning rundt maritime
nullutslippsløsninger

