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1 SAMMENDRAG 
Skipsfarten står overfor stadig strengende krav til reduksjoner i klimagassutslipp, både nasjonalt og internasjonalt. I 
Norge har myndighetene satt mål om å redusere utslipp fra innenriks skipsfart med 50% innen 2030, og et overordnet 
mål om å redusere omtrent 90 %, som også vil ha innvirkning på skipsfarten. Nasjonale virkemidler som økt CO2-avgift 
og omsetningskrav for biodrivstoff vil også ha betydning dersom det blir vedtatt. 

I tillegg til skjerpede myndighetskrav, vil Kystrederienes medlemmer også møte krav til reduserte utslipp fra vareeiere og 
finansinstitusjoner som vilkår for befraktningsoppdrag eller finansering i de kommende årene. Finansinstitusjoner 
vurderer i økende grad klimarisiko i utlånsporteføljer, og flere banker tilbyr for eksempel allerede gunstigere 
lånebetingelser for skip med lav- og nullutslippsløsninger. 

Hensikten med dette prosjektet har vært å evaluere omfanget av klimagassreduserende tiltak Kystrederienes 
medlemmer må implementere for å etterleve utslippskravene som kommer. I denne rapporten har vi gått gjennom 
nasjonale og internasjonale utslippsmål og aktuelle krav, virkemidler og drivere for dekarbonisering av skipsfarten. Vi 
har så analysert Kystrederienes flåte, dens aktivitet og utslipp i 2013 og 2020 og mulighetsrommet for 
nullutslippsteknologier. Dette har vi benyttet til å modellere noen scenarioer for veien frem mot 2050, der vi analyserer 
fremtidig utvikling av utslipp og energimiks under forskjellige forutsetninger. Her tar vi hensyn til teknologiutvikling, 
prisutvikling og bruk av ulike virkemidler. 

 
 

Flåtesammensetning og utslipp i 2013 og 2020 

Kystrederiene hadde en flåtevekst fra 265 skip i 2013 til 394 skip 2020. I samme periode estimeres de totale CO2- 
utslippene å ha økt fra 610 kt til 980 kt. I dette arbeidet benyttes 2020-utslippet som referanseutslipp for 
scenariomodelleringene. 

Brønnbåter og tankskip utgjør de mest tallrike tilskuddene av nye skip i Kystrederienes flåte, og i 2020 var bulkskip, 
brønnbåter og multifunksjon- og serviceskip de tre skipskategoriene med flest skip i flåten. De fleste skipene er mindre 
enn 3000 bruttotonn, både i 2013 og 2020. Flåten opererer i stor grad innenfor norsk økonomisk sone (NØS). Tankskip, 
stykkgods- og konteinerskip og bulkskip er skipstypene med minst andel tid i NØS (mellom 70-80 % i 2020). DNVs 
beregninger viser at utslippsintensitet (utslipp per transportarbeid) er redusert for to av tre vurderte skipstyper (DNV har 
ikke vært i stand til å beregne et tilstrekkelig pålitelig resultat for utslippsintensitet for brønnbåter, spesialskip og 
multifunksjon- og serviceskip) i 2020 sammenlignet med 2013. 

 
 

Scenarioer mot 2030 og 2050 

Med bakgrunn i Norges mål for 2030 og 2050 har vi analysert noen scenarioer for Kystrederienes medlemsflåte og dens 
CO2-utslipp og energimiks fremover. CO2-utslipp fra bruk av fossile drivstoff som MGO og LNG kan reduseres ved 
teknisk-operasjonelle tiltak som reduserer energiforbruket, eller ved å ta i bruk lavkarbon/karbonnøytralt drivstoff, som 
omfatter biodrivstoff og nullutslippsalternativer som strøm i batterier, hydrogen eller ammoniakk. Andre drivstoff, som 
karbonnøytral metanol, er ikke vurdert i analysen. 

For å vurdere det teknologiske mulighetsrommet for Kystrederienes fremtidige flåte har vi analysert seilingsdistanser og 
energibehov per seiling for dagens flåte. Analysen viser at batterielektrifisering er et mulig alternativ kun på en liten 
andel av flåten, bestående av mindre skip med korte seilingsdistanser. For en større del av flåten er hydrogen et 
alternativ, mens ammoniakk er aktuelt for størstedelen av flåten. 

I alle scenarioene bidrar energieffektivisering, som antas drives frem av både regelverk og økende drivstoffpriser, til en 
del av reduksjonene fra referanseutslippet. De betydelige reduksjonene oppnås imidlertid ved innfasing av 
karbonnøytrale drivstoff. I takt med kommersialisering av teknologi for å gjøre løsningene aktuelle for mange skip, må 
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produksjon av alternativt drivstoff oppskaleres og bunkringsinfrastruktur bygges. I våre scenarioer blir karbonnøytral 
ammoniakk (NH3) den dominerende karbonnøytrale energibæreren i flåten, sammen med komprimert hydrogen i noen 
scenarioer. I de scenarioene der det skal oppnås en halvering av utslippet i 2030, må store mengder biodrivstoff (HVO 
eller LBG) benyttes. Energimiksen i et slikt ambisiøst scenario er vist i Figur 1-1. I scenarioene der vi ikke fremtvinger en 
slik reduksjon, oppnås kun en liten reduksjon i 2030 sammenlignet med 2020 – selv med sterk virkemiddelbruk som 
økning av CO2-avgiften til 2000 NOK/tonn. Grunnen er gjenstående levetid for store deler av dagens flåte, 
kostnadsgapet mellom konvensjonelle og alternative teknologier og tiden det tar for å gjøre alternativene kommersielt 
modne. 

 

Figur 1-1 Energimiks (GWh per energibærer) i Kystrederienes flåte i et scenario der CO2-avgiften øker til 2000 
NOK/tonn i 2030, og flåten tvinges til å halvere utslippene fra 2020 til 2030 

 
 

Dekarbonisering vil gi merkostnader, og disse vil måtte fordeles på ulike aktører. Kystrederiene og deres medlemmer 
bør forberede seg på at det fremover vil bli dyrere å slippe ut CO2, også internasjonalt. Dette må hensyntas når fremtidig 
lønnsomhet og investeringer vurderes. I dette landskapet er det viktig å kjenne til hvilke teknologiske løsninger som 
foreligger, og hvilke grep som må gjøres for å kunne ta disse i bruk. 

Tilgang på drivstoff vil bli essensielt å ta høyde for i planleggingen av nye prosjekter, langt viktigere enn det har vært 
med lett tilgjengelige konvensjonelle drivstoff. I større grad enn tidligere vil det være behov for samarbeid på tvers i 
verdikjeden, fra vareeier-krav til felles prosjektering med aktører innen infrastruktur. Markedet for produksjon av 
hydrogenbaserte drivstoff til skip vil sannsynligvis utvikles i takt med behovet, og det er derfor trolig avgjørende at 
energileverandørene involveres i prosjektene. Det er usikkert om energimiksen på lang sikt vil domineres av ett bestemt 
drivstoff, og det kan gjerne være slik at de første prosjektene gir ringvirkninger og får en viktig betydning for hvilke 
løsninger som vil tas opp i resten av flåten. Om det for eksempel ikke kommer i gang ammoniakkprosjekter på et tidlig 
tidspunkt, kan hydrogen få en større utbredelse, ettersom de fleste av dagens nullutslippsprosjekter i nærskipsfart 
omhandler hydrogen. Det samme kan gjelde metanol som alternativ til ammoniakk for mer energikrevende skip, om 
utviklingsprosjekter innen ammoniakk uteblir til fordel for metanol. 

Dagens virkemiddelbruk er ikke tilstrekkelig for å nå utslippsmålene. Selv med forsterkede virkemidler som gjør 
nullutslippsløsningene lønnsomme, er det fortsatt mange barrierer som må forseres på veien mot dekarbonisering, slik 
som tilgang til finansering for merkostnader, tilgang på karbonnøytralt drivstoff, tekniske aspekter om bord, 
sikkerhetsutfordringer, endringer i designmessige og operasjonelle forutsetninger, osv. Dette gjelder uansett hvilket 
nullutslippsdrivstoff som tas i bruk. Det er imidlertid nå et kraftig moment, både nasjonalt og internasjonalt, for å 
redusere utslipp og på sikt dekarbonisere skipsfarten. Felles mål og felles løsninger kan forenkle gjennomføringen av 
oppgaven. 
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2 INTRODUKSJON 
I løpet av de neste tiårene vil skipsfarten møte stadig strengere krav til utslippsreduksjon for å innfri nasjonale og 
internasjonale klimamål. Norske myndigheter har satt et mål om å redusere utslipp fra innenriks skipsfart med 50% 
innen 2030. I tillegg har myndighetene satt et overordnet mål om at Norge skal kutte ca. 90% innen 2050, et mål som 
også vil berøre skipsfarten. Nye og forsterkede nasjonale virkemidler for utslippsreduksjon for skipsfarten (for eksempel 
økt CO2-avgift og omsetningskrav for biodrivstoff) er under diskusjon, men ikke fastsatt enda. Samtidig vil nye EU- og 
IMO-krav i de kommende årene også berøre mange av Kystrederienes medlemmer. I tillegg har en rekke vareeiere og 
banker varslet skjerpede krav til reduserte utslipp som vilkår for befraktningsoppdrag eller finansiering til rederier. Dette 
utgjør bakteppet som Kystrederienes medlemmer må manøvrere i fremover. Tiltakene som må innføres kan potensielt 
være teknisk utfordrende og innebære en betydelig investeringskostnad. 

Flåtefornying, energieffektivisering og operasjonelle forbedringer gir utslippsreduksjoner, men det er nødvendig med 
innfasing av alternative drivstoff for å nå utslippsmål fremover. Denne overgangen vil være teknisk og organisatorisk 
krevende – og fordrer et samspill mellom en rekke aktører i verdikjeden for å få på plass. 

På bakgrunn av dette har Kystrederiene bedt DNV utarbeide en klimaanalyse av medlemmenes flåte. Formålet med 
studien er å bedre forstå utslippsreduksjoner som er oppnådd hittil og gjøre rede for omfanget av tiltak Kystrederienes 
medlemmer må innføre for å imøtekomme utslippskrav og nå utslippsmål. 

I denne studien kartlegger vi utslipp fra Kystrederienes medlemsflåte i 2013 og i 2020 og analyserer mulige 
utslippsscenarioer mot 2030 og 2050. Med disse scenarioene utforsker vi hva som skal til for at flåten når fremtidige 
utslippsmål. 

Studien er delt inn som følger: 
 

Kapittel 3 gir en oversikt over studiens fremgangsmåte. 
 

Kapittel 4 gir en kort oversikt over internasjonale, regionale og nasjonale mål og krav til utslippsreduksjon som danner 
bakteppet for studien. 

Kapittel 5 analyserer og sammenligner medlemsflåtens utslipp i 2013 og 2020. Denne analysen er basert på AIS-data 
ved bruk av DNVs MASTER-modell, som også danner grunnlaget for utslippsestimater som DNV har utarbeidet for 
norske myndigheter. Dette kapittelet inkluderer også en oversikt over Kystrederienes medlemsflåte og skipenes 
seilingsmønster. 

Kapittel 6 gir en oversikt over tilgjengeligheten og modenheten av tekniske tiltak og energibærere som er aktuelle for 
Kystrederienes medlemsflåte for å oppnå utslippsreduksjoner eller oppfylle kommende krav. Kapittelet beskriver også 
antagelser om investeringskostnader og priser for energibærere, som input til fremtidsscenarioene i kapittel 7. 

Kapittel 7 beskriver ulike scenarioer som utforsker hvilke tiltak som skal til for å oppfylle målene om halvering av utslipp 
i 2030 og nullutslipp i 2050. I scenarioene tas det utgangspunkt i flåten i dag, samt forventet flåtevekst og 
nybyggsaktivitet, for å se på flåten frem i tid. Vurderinger rundt teknologiutvikling, utvikling i tilgjengelighet og forventede 
priser på alternative drivstoff brukes så for å analysere mulige baner for utslippsreduksjoner og energimiks i flåten. 

Kapittel 8 gir en beskrives de viktigste usikkerhetesmomentene ved analysen. 
 

Kapittel 9 innenholder en bredere diskusjon av resultatene og implikasjoner av disse. 
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3 FREMGANGSMÅTE 
I dette kapittelet beskriver vi fremgangsmåten for å estimere historiske utslipp for medlemsflåten, samt for modelleringen 
av scenarioene mot 2030 og 2050. 

 
 

3.1 Historiske utslipp for medlemsflåten 
Estimering av utslipp fra medlemsflåten i 2013 og 2020 er basert på globale AIS-data ved bruk av DNVs MASTER- 
modell, som ligger til grunn for DNVs aktivitetsbaserte utslippsestimater. Modellen er blant annet brukt som underlag for 
regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart /4/. Modellen er også anvendt blant annet i DNVs Energy Transition 
Outlook-publikasjoner /5/. I denne studien har vi valgt 2013 som startår for analysen, ettersom dette er det første året 
med tilstrekkelige AIS-data. Dette har dannet grunnlaget for å estimere endringen i utslipp fra 2013 til 2020. Videre gjør 
vi enkelte justeringer av forbruksestimatet fra MASTER-modellen – dette innebærer forenklede forbruksberegninger for 
skip vi ikke har AIS-data for, justeringer for antatte energieffektiviseringstiltak på nyere skip og korrigeringer for LNG- 
drevne og hybride skip. Dette er nærmere beskrevet i de kommende delkapitlene. 

 
 

3.1.1 Forenklet beregning av forbruk for skip uten AIS-data 
DNV har hatt tilgang til AIS-data for estimering av drivstofforbruk og CO2-utslipp for om lag 80 % av skipene flåtene i 
både 2013 og 2020. For skip der vi ikke har tilgjengelig fullverdige AIS-data, noe som spesielt gjelder de mindre skipene 
uten IMO-nummer, har vi benyttet forenklede metoder for å estimere utslippsnivå. For enkelte skip har vi kun registrert 
operasjonstid fra AIS, men mangler forbrukstall, mens for andre har vi ingen AIS-data. Dersom skipet har registrert 
operasjonstid i det gitte året estimeres utslippet svært forenklet til antall operasjonstimer (AIS-basert) i transit og havn, 
muliplisert med installert motoreffekt og en flat spesifikk forbruksverdi (220 g/kWh) for både hoved- og hjelpemaskineri. 
Installert effekt for hjelpemaskineri er satt til 12 % av effekten til hovedmaskineriet. Dersom det ikke er registrert 
operasjonstid settes forbruket for det spesifikke skipet til gjennomsnittsforbruket for skip innenfor samme skipstype og - 
størrelseskategori. 

 
 

3.1.2 Energieffektivisering for nyere skip 
MASTER-modellen har ikke informasjon om energieffektiviteten til nyere skip. For å ta høyde for økende 
energieffektivisering for nyere skip i Kystrederienes medlemsflåte tar DNV utgangspunkt i AIS- og EU MRV-data og 
analyser som tidligere er utført i forbindelse med utviklingen av DNVs database for teknisk-operasjonelle tiltak 
(energieffektiviseringstiltak). Analyser av MRV-data viser som en generell trend at skip som er bygget etter 2013 er 
signifikant mer energieffektive enn eldre skip /2/. Forskjellen i energieffektivitet skyldes i stor grad innføringen av EEDI- 
krav og implementeringen av teknologiske og operasjonelle tiltak for å redusere drivstofforbruket. Selv om en stor andel 
av Kystrederienes flåte ikke direkte omfattes av EEDI-reglene antas det at effektiviseringen av nybygg også til en viss 
grad gjelder for andre skipstyper og -størrelser. I modelleringen bruker DNV en energireduksjonsfaktor på 10 % for skip 
bygget i 2015 og 20 % for nybygg etter 2020, begge sammenlignet med skip bygget før 2015. For byggeår mellom 2015 
og 2021 benyttes en lineært økende reduksjonsfaktor, som vist i Tabell 3-1. Disse energireduksjonsnivåene er styrende 
for hvor mange teknisk-operasjonelle tiltak for reduksjon de ulike skipene kan ta i bruk for å redusere utslipp ytterligere. 
Mer om disse tiltakene er å finne i kapittel 6.1. 
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Tabell 3-1 Redusert energiforbruk for ulike skipsbyggeår 

Byggeår Reduksjonsfaktor 

Før 2015 0 % 

2015 10.0 % 

2016 11.7 % 

2017 13.3 % 

2018 15.0 % 

2019 16.7 % 

2020 18.3 % 

2021 20.0 % 

 
 

3.1.3 Utslippskorreksjon for LNG-drevne og hybride skip 
DNV legger også inn en estimert korrigering i CO2-utslipp på 10 % for LNG-drevne og 10 % for (ikke-ladbare) hybride 
skip. Se nærmere forklaring i kapittel 6.1 og 6.2.1. 

 
 

3.2 Scenariomodell 
For å analysere Kystrederienes flåte og scenarioer for flåtens energiforbruk og utslipp fremover i tid benytter vi en 
scenariomodell. Modellen er illustrert i Figur 3-1. I modellen bruker vi data for flåten i 2020, og beregnet forbruk og 
utslipp for denne, og analyserer flåten fremover i tid. Modellen har tre analysemoduler: analyse av teknisk egnethet, 
beregning av flåteutvikling, og beregning av opptak av teknologi og energibærere. En rekke parametre er input til 
analysemodulene, og resultatet styres av forutsetningene som ligger til grunn for disse: Teknologitilgjengelighet, teknisk- 
operasjonell egnethet, eventuelle utslippsmål, investeringskostnader og energipriser styrer opptaket av teknologi og 
energibærere i modellen, slik at eventuelle utslippsmål oppnås på billigst mulig måte for hvert skip. Nedenfor beskriver 
vi de tre analysemodulene og hvordan input benyttes i disse. 

http://www.dnv.com/


DNV – Rapportnr. 2021-0922, Rev. 1 – www.dnv.com Side 6 

 

 

 

 
 

Figur 3-1 Illustrasjon av scenariomodell. Grå bokser angir input, blå bokser er analysemoduler og grønn boks 
er resultat. 

 
 

3.2.1 Flåteutvikling 
Analysen av flåteutviklingen innebærer beregning av antall, alder og sammensetning av skip i flåten fremover. Denne 
styres av veksten i antall skip i flåten (aktivitetsvekst) og skipenes antatte levetid. Vi legger til grunn at flåten til 
Kystrederiene vokser som øvrig flåte i norske farvann, da vi ikke vet hvordan Kystrederienes medlemsmasse vil vokse 
på lang sikt. Dette er en årlig vekstrate på 2,2 %, også brukt i tidligere analyse både for lasteskip og skip tilknyttet 
havbruk /6/. Om den faktiske veksten til Kystrederiene blir en annen, endrer ikke det kvalitativt på hvordan veien mot 
dekarbonisering blir. 

Antallet nybygg innenfor hvert segment bestemmes av veksten og skraperaten. Når et skip skrapes erstattes dette i 
modellen av nybygg med samme tekniske karakteristika (størrelse, motoreffekt) og operasjonsmønster. Vi legger til 
grunn en levetid på 30-50 år på skipene. Byggeår for eksisterende skip kjenner vi fra skipsregisteret. 

 
 

3.2.2 Teknisk-operasjonell egnethet for nullutslippsteknologier 
Nullutslippsteknologiene batteri (elektrisk drift med batterier ladet fra land), hydrogen og ammoniakk har alle lavere 
energitetthet enn konvensjonelle drivstoff, særlig energitetthet per volum. Ved overgang til nullutslippsteknologi vil mer 
av skipets plass og vekt gå med til energilagring enn ved konvensjonelle drivstoff. 

Formålet med denne delen av analysen er å finne hvordan nullutslippsteknologiene er egnet for skipene i flåten, med 
tanke på plassen og vekten til systemene opp mot skipenes størrelse og operasjonsmønster. Vi beregner først 
energibehovet til hver enkeltseiling. Vi finner så energibehov som er tilstrekkelig for å dekke 80 % av alle seilinger; dette 
blir da det dimensjonerende energibehovet for skipet, altså den mengden energi som må kunne lagres i 
tankene/batteriet om bord. Vi foretar med dette ingen direkte vurdering av hvor eller hvor ofte skipene bunkrer, men 
sikrer med denne tilnærmingen at energilagringen om bord er tilstrekkelig for gjennomføring av flere kortere turer uten å 
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måtte bunkre (siden vi dimensjonerer energilagringen slik at 80 %1 av seilingene er dekket). Hvor ofte hvert skip må 
bunkre avhenger av hvordan energiforbruket varierer mellom ulike turer, men vi finner at i skipene med denne 
tilnærmingen kan gjennomføre flere gjennomsnittsturer mellom hver bunkring. 

Etter at dimensjonerende energibehov er etablert beregner vi hva dette gir av lagret mengde energibærer om bord 
(installert batterikapasitet, lagret hydrogen eller lagret ammoniakk). Vekt og volumet til dette sammenlignes så med 
henholdsvis skipets vekt (uttrykt ved DWT) og volum (uttrykt ved BT) for å bestemme teknisk egnethet. I denne 
analysen legges det forenklet til grunn at vekt og volum til nullutslippsteknologien maksimalt kan utgjøre omtrent fem 
ganger mer av DWT og fem ganger mer av BT enn det typisk er for konvensjonell teknologi, for at 
nullutslippsteknologien skal være teknisk-operasjonelt egnet for skipet. Metoden er en forenkling tilnærming for å anslå 
hvilke skip som er egnet for å driftes batterielektrisk, med hydrogen eller ammoniakk, uten å detaljvurdere hvert enkelt 
skip. I realiteten må det detaljert bestemmes for det enkelte skipets design hva som er mulig av vektøkning og 
volumøkning sammenlignet med konvensjonelle system, og hvilke implikasjoner dette gir for driften av skipet. Det vil nok 
eksempelvis være mer handlingsrom for et nybygg enn ombygging av eksisterende skip. Overgang til 
nullutslippsteknologi vil også kunne måtte endre operasjonsmønsteret til skipet, avhengig av hvor de aktuelle 
energibærerne er tilgjengelige. Det vil også kunne være alternativer der skipene driftes stort sett på nullutslippsdrivstoff, 
mens de mest energikrevende overfartene driftes med konvensjonelt drivstoff (som beskrevet i kapittel 6.2.6 antas det 
at skipene utrustes med dual fuel-kapabiliteter, altså med mulighet for også å gå på konvensjonelle drivstoff). 

Denne analysen gjøres for de eksisterende skipene i Kystrederienes flåte og deres operasjonsmønster i 2020. Det er 
antatt at operasjonsmønsteret og dermed graden av egnethet vil være det samme også for nybygg som kommer til i 
flåten. 

 
 

3.2.3 Opptak av teknologi og energibærere 
I tillegg til teknisk-operasjonell egnethet vil økonomiske forhold, samt teknologimodenhet og tilgjengelighet på 
energibærer, være med på å bestemme hvorvidt nullutslippsteknologier tas i bruk av de ulike skipene. En 
grunnantagelse i modellen er årstallet en teknologi vurderes å være teknologisk moden for å tas i bruk på de ulike 
skipstypene. Sammen med teknisk-operasjonell egnethet, utslippsmålet og kostnadsbanene for de ulike teknologiene 
og energibærerne styrer dette opptaket av teknologi og energibærere i modellen. Vi setter først et årlig utslippsmål per 
fartøygruppe, som er det maksimale utslippet et skip innen gruppen kan ha et gitt år. Bruken av et skipsspesifikt 
utslippsmål for å styre innfasingen av utslippsreduserende tiltak og energibærere er gjort slik for å representere effekten 
av mulige krav og virkemiddel som kan komme til for å realisere det nasjonale utslippsmålet, siden vi ikke vet hvordan 
dette vil gjøres i realiteten. Med et skipsspesifikt mål vil det enkelte skip måtte benytte en viss mengde karbonnøytral 
energibærer (biodrivstoff eller nullutslippsenergibærere – strøm, ammoniakk eller hydrogen) for å oppfylle utslippsmålet 
sitt. For hvert skip i modellen gjør vi så hvert år beregning av de ulike teknologienes totalkostnad (netto nåverdi). Dette 
inkluderer både investeringskostnad og energikostnader. Et virkemiddel som kan inkluderes er støtte til investering i 
nullutslippsteknologi. Hvert år velges alternativet med lavest netto nåverdi. Om det er billigere å benytte biodrivstoff enn 
å foreta en ombygging til/designe nybygg for nullutslippsdrift, vil skipet velge dette for å oppfylle utslippsmålet. Så lenge 
fossile drivstoff (inkludert avgifter) er billigere enn de karbonnøytrale, vil skipet kun benytte den mengde karbonnøytral 
energibærer som er nødvendig for å oppfylle utslippsmålet. 

Vi legger altså til grunn at alle skip som kan benytte nullutslippsteknologi også kan driftes med konvensjonelle drivstoff 
(MGO/LNG). Dette vurderes å være mest realistisk i en overgangsfase der nullutslippsdrivstoff har begrenset 
tilgjengelighet, og også slik det legges opp til i dagens prosjekter med skip med nullutslippsteknologi. Nærmere om dette 
er beskrevet i kapittel 6.2 om teknologier og energibærere. 

 
1 Grunnen til at vi ikke velger energibehovet til den aller mest energikrevende seilingen som dimensjonerende, er at vi ønsker å reflektere det faktum at overgang til 

nullutslippsteknologier sannsynligvis vil føre til endringer i operasjonsmønster (seilingslengder, bunkringsintervall etc.). Samtidig vil dimensjonering til 80 % av 
alle dagens seilinger ta høyde for at operasjonsmønsteret til et nullutslippsskip er «lignende» som i dag. 
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Figur 3-2 Illustrasjon av overgang til nullutslipp for et skip 
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4 BAKGRUNN: MÅL OG KRAV TIL UTSLIPPSREDUKSJON 
Skip i Kystrederienes flåte vil i løpet av de neste årene møte betydelig strengere krav til reduksjon av klimagassutslipp. I 
dette delkapittelet gir vi en kort oversikt over eksisterende og kommende internasjonale, regionale og nasjonale mål og 
krav som er relevante for Kystrederienes flåte. I tillegg omtales vareeiere og finanasintitusjoners rolle og påvirkningskraft 
for grønn skipsfart, samt støtteordninger som kan være relevante for Kystrederienes medlemmer. 

 
 

Figur 4-1: Oversikt over reduksjonmål og -krav 
 
 

4.1 IMO 
I 2018 vedtok den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) en klimastrategi for internasjonal skipsfart (‘Initial GHG 
Strategy’), som inkluderer følgende ambisjoner: 

• Redusere CO2-utslipp per transportarbeid med minst 40% innen 2030, og arbeide for 70% reduksjon innen 
2050, sammenlignet med 2008. 

• Redusere klimagassutslippene fra internasjonal skipsfart med minst 50% innen 2050 sammenlignet med 2008, 
og arbeide for at skipsfarten blir karbonfri innen utgangen av århundret. 

Med denne strategien har IMO satt kursen mot dekarbonisering av skipsfarten, og implementeringen av strategien er i 
full i gang. Nye krav til utslippsreduksjon for det enkelte skip vil gjelde fra 1. januar 2023 og forhandlinger om den neste 
pakken med krav er påbegynt. Klimastrategien vil bli revidert i 2023, og en rekke land jobber for strengere ambisjoner 
for utslippsreduksjoner i 2050 for internasjonal skipsfart. 

Tabell 1 nedenfor viser andelen av Kystrederienes flåte som seiler i internasjonalt farvann. Selv om flesteparten av 
skipene ikke seiler internasjonalt, stiller norske myndigheter de samme kravene som MARPOL Annex VI, kapittel 4 til 
skip i innenriksfart. 
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Tabell 4-1: Kystrederienes flåte i internasjonalt farvann 
 2013 2020 

Antall unike skip innom internasjonalt farvann 92 118 

Antall unike skip registrert i AIS-uttrekket 220 331 

Andel av skipene innom internasjonalt farvann 42% 36% 

 
 

4.1.1 Nye tekniske og operasjonelle IMO krav fra 1 januar 2023 
I juni 2021 vedtok IMO nye tekniske og operasjonelle krav til utslippsreduksjon, fokusert på å støtte ambisjonen om 40% 
reduksjon i karbonintensitet i 2030. 

Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI): 
 

EEXI setter kravene for eksisterende skip lik de som gjelder for nye skip i EEDI fase 2 eller 3, med noen justeringer. 
Dette er et retroaktivt krav for laste-, ro-pax, og cruiseskip over 400 GT, avhengig av propulsjonstype. Alle disse skipene 
må regne ut en EEXI, men det stilles kun krav til oppnådd EEXI for skip over en viss størrelse. 

Carbon Intensity Indicator (CII) rating scheme: 
 

CII setter obligatoriske årlige reduksjonsmål. Alle laste-, ro-pax og cruiseskip over 5000 GT må årlig beregne og 
rapportere en Carbon Intensity Indicator, som vil gis en rating fra A til E. Hvert skip må oppnå rating C eller bedre. Skip 
som oppnår rating D tre år på rad eller rating E må utvikle og implementere en godkjent plan for korrigerende tiltak for å 
oppnå rating C eller bedre. 

Enhanced SEEMP: 
 

Alle skip som er underlagt CII-kravet må inkludere følgende godkjente elementer i SEEMP: metoden som brukes for å 
beregne CII, CII-kravet for de neste tre årene, implementeringsplan for å nå CII, samt prosedyre for kontinuerlig 
evaluering og forbedring. 
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Figur 4-2: Carbon Intensity Indicator rating scheme og Enhanced SEEMP 
 
 

4.1.2 Under diskusjon 
IMO har nå startet diskusjonen om nye regelverk og retningslinjer – såkalte ‘mid and long term measures’ - som skal 
støtte videre utslippsreduksjoner. Temaer som diskuteres er etablering av retningslinjer for livssyklus karbonfaktorer for 
alle drivstofftyper i 2022 eller 2023, krav til klimagassintensitet for drivstoff, samt markedsbaserte mekanismer for 
utslippsreduksjon, med forslag som spenner fra CO2-avgift for internasjonal skipsfart til et kvotehandelsregime. Andre 
forslag kan også spilles inn mot 2023 når man skal bestemme hvilke forslag en skal gå videre med. 

 
4.2 EU 
EU har som mål å redusere sine totale utslipp med 55% i 2030 sammenlignet med 1990, og å være karbonnøytrale 
innen 2050. EUs impact assessment antyder at transportsektoren må redusere utslipp med 90% i 2050 for å yte sitt 
bidrag. For å støtte oppnåelsen av disse målene lanserte EU-kommisjonen regelverkspakken «Fit for 55» i juli 2021, 
som inkluderer forslag om å inkludere skipsfarten i EU’s eksiterende kvotemarked (ETS for skipsfarten), samt krav til 
klimagassintensitet for drivstoff om bord (FuelEU Maritime). Disse kravene vil gjelde for skip i Kystrederienes flåte over 
5000 bruttotonn. Beskrivelsene av ETS for skipsfarten og FuelEU Maritime i kapittel 4.2.1 og 4.2.2 under er basert på 
forslag fra EU-kommisjonen og kan endres gjennom trialogen mellom Kommisjonen, Parlamentet og Rådet. 

I tillegg til ETS og FuelEU Maritime, vil revisjonen av EU Energy Tax direktivet gjøre at EU-land ikke lengre kan unnta 
internasjonal bunkers fra en CO2-skatt og vil også sette minimumssatser. Dette vil kunne ha en effekt på skip i 
Kystrederienes flåte som bunkrer drivstoff for internasjonal bruk som er unntatt CO2-skatt i Norge. Dagens avgift for 
innenlands bunkers er ca. 1800 kr/tonn som er betydelig høyere enn den foreslåtte minstesatsen på ca 37€/tonn. Det er 
usikkert hvordan CO2-avgiften blir i fremtiden, for eksempel om Norge vil harmonisere med EU’s direktiv, eventuelt om 
en kvotepris gjennom ETS vil gjøre at Norge reduserer avgiften. 

Skipsfarten vil også påvirkes av EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet som er utviklet for å støtte 
investeringer i aktiviteter som bidrar til EUs miljø- og klimamål. Taksonomien definerer hva som er «grønn skipsfart», og 
vil i løpet av de kommende årene påvirke rederienes tilgang til kapital. 

 
 

4.2.1 ETS for skipsfarten: Klimakvoter 
ETS for skipsfarten er et forslag fra EU-kommisjonen og kan endres gjennom trialogen mellom Kommisjonen, 
Parlamentet og Rådet. 
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Omfang: 
 

• Alle skip over 5000 bruttotonn. 
 

• Transport av passasjerer eller last for kommersielle formål. 
 

• 50% av CO2-utslipp fra reiser mellom EU/EØS og ikke-EU/EØS-havner (både til og fra), 100% av CO2-utslipp 
fra intra-EU/EØS-reiser og ved kai i en EU/EØS-havn. 

• Andre klimagassutslipp kan legges til senere (f.eks. metan, nitrogenoksid). 
 

Krav: 
 

• Monitorering, verifikasjon og rapportering i henhold til oppdatert MRV-regelverk. 
 

• Fra 1. januar 2023: skip må kjøpe og levere inn kvoter for totalt årlig utslipp, multiplisert med innfasingsfaktoren 
(se tabell). 

Tabell 4-2: ETS for skipsfarten - innfasingsfaktor 

År Innfasing 

2023 20% 

2024 45% 

2025 70% 

2026 100% 

Sanksjoner: 
 

• En bot på 100 €/tonn for utslippskvoter som ikke leveres inn. De resterende kvotene må fremdeles kjøpes og 
leveres inn. 

• Hvis et skip ikke overholder kravet i to eller flere påfølgende år kan det nektes adgang til EU/EØS-havner. 
 
 

4.2.2 FuelEU Maritime: Krav til klimagassintensitet for drivstoff 
FuelEU Maritime er et forslag fra EU-kommisjonen og kan endres gjennom trialogen mellom Kommisjonen, Parlamentet 
og Rådet. 

Omfang: 
 

• Alle skip over 5000 bruttotonn bortsett fra fiske- eller fiskeforedlingsskip. 
 

• Transport av passasjerer eller last for kommersielle formål. 
 

• 50% av energiforbruk på reiser mellom EU/EØS og ikke-EU/EØS-havner (både til og fra), 100% av 
energiforbruk på intra-EU-reiser og ved kai i en EU/EØS-havn. 

Krav: 
 

• Fra 1. januar 2025: Grenser for årlig gjennomsnittlig brønn-til-kjølvann klimagassintensitet på energiforbruk 
ombord (g CO2e/MJ) (se tabell). Inkluderer landstrøm. 

• Fra 1. januar 2030: konteiner og passasjerskip som ikke bruker nullutslippsteknologi må bruke landstrøm hvis 
de ligger til kai i mer enn 2 timer. 

http://www.dnv.com/


DNV – Rapportnr. 2021-0922, Rev. 1 – www.dnv.com Side 13 

 

 

Tabell 4-3: FuelEU Maritime - reduksjon i klimagassintensitet for drivstoff 

År Reduksjon 

2020 Referanse 

2025 2% 

2030 6% 

2035 13% 

2040 26% 

2045 59% 

2050 75% 

Fleksibilitet: 
 

• En begrenset mengde kvoter kan overføres til neste periode for det samme skipet. 
 

• Kravet kan etterleves på tvers av skip og selskaper hvis de har samme verifikatør. 
 

Sanksjoner: 
 

• En bot på 250 € (foreslått) per MW installert og time ved kai, tildelt støtte til prosjekter som fremmer bruk av 
lav- og nullutslippsdrivstoff i maritim sektor 

• Hvis et skip ikke overholder kravet i to eller flere påfølgende år kan det nektes adgang til EU/EØS-havner. 
 

4.3 Norge 
Regjeringen har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene fra innenriks skipsfart og fiske med 50% innen 2030 
sammenlignet med 2005. Myndighetene har også satt et langsiktig mål om at Norge skal kutte 90-95% innen 2050, et 
mål som også vil berøre skipsfarten. 

I løpet av det neste tiåret vil det komme en rekke nye krav og andre virkemidler for å støtte oppnåelsen av disse 
målene. Under gir vi en kort oversikt over nye nasjonale krav for skipsfarten som er under utvikling og vurdering (se 
Stortingsmeldingenene Meld.St. 10 Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring og Meld.St.13 Klimaplan 
for 2021-2030 for mer utfyllende oversikt). Ikke alle er direkte relevante for Kystrederienes flåte, men er også med på å 
sette en retning mot dekarbonisering av norsk skipsfart. 

Lav- og nullutslippskrav i offentlige anskaffelser 
 

Krav om lav- og nullutslipp i offentlige anskaffelser er under utredning, og regjeringen tar sikte på innføring i 2023. Dette 
er ikke et spesifikt krav for skip i Kystrederienes flåte, men kan støtte økt etterspørsel etter lav- og nullutslippsskip. 

Utslippskrav i turistfjorder 
 

Spesifikke krav til utslipp fra cruiseskip og annen skipstrafikk i turistfjorder er under utarbeidelse, inkludert krav om 
nullutslipp fra turistskip og ferger i verdensarvfjordene innen 2026. 

Krav om lav- og nullutslippsløsninger for spesifikke fartøyskategorier 
 

- Ferger og hurtigbåter: Regjeringen vil fortsette med å innføre lav- og nullutslippskriterier i nye anbud for 
fergesamband og hurtigbåter. 
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- Offshoreskip: Krav til lav- og nullutslippsløsninger for offshorefartøyer i petroleumsproduksjon, med innfasing 
fra 2022, er under vurdering. 

- Servicefartøy i havbruksnæringen: Regjeringen vurderer trinnvis innfasing av krav om lav- og 
nullutslippsløsninger for servicefartøyer i havbruksnæringene fra 2024. 

Omsetningskrav for biodrivstoff 
 

Regjeringen planlegger for innføring av omsetningskrav for biodrivstoff i skipsfart fra 2022. Omsetningskravene for 
biodrivstoff vil bli vurdert og eventuelt justert med to års intervall. 

CO2-avgift 
 

Innenriks skipsfart omfattes av CO2-avgiften på fossilt drivstoff. I de neste årene er det forventet at CO2-avgiften 
innenriks vil økes markant. I Klimaplanen 2021-2030 foreslår regjeringen å øke avgiften gradvis fra omtrent 590 kroner i 
dag til 2000 kroner per tonn CO2 i 2030. 

 
 

4.4 Vareeiere og finansinstitusjoner 
I tillegg til myndighetskravene diskutert over, vil Kystrederienes medlemmer også møte skjerpede krav til reduserte 
utslipp fra vareeiere og finansinstitusjoner som vilkår for befraktningsoppdrag eller finansering i de kommende årene. 
Finansinstitusjoner vurderer i økende grad klimarisiko i utlånsporteføljer, og flere banker tilbyr for eksempel allerede 
gunstingere lånebetingelser for skip med lav- og nullutslippsløsninger. Både Poseidon Prinsippene og EUs taksonomi 
støtter dreiningen av kapital mot lav- og nullutslippsløsninger gjennom å definere spesifikke kriterier og måltall. 

Noen vareiere har også satt krav til reduserte utslipp eller nullutslipp, mens andre er i planleggingsfasen. Det er utenfor 
denne rapportens mandat å gi en full oversikt over alle pågående initativer knyttet til vareeiernes og 
finansinstutisjonenes arbeid med grønn skipsfart. Vi henviser også til den nyeste Maritime Forecast 2050 for en 
oppdatert oversikt i et globalt perspektiv. Nedenfor nevner vi noen særskilt relevante eksmpler fra Norge: 

• Equinor har satt krav og incitamenter i sine kontrakter for offshore servicefartøy: 
 

o Krav: Bruk av teknologier som hybriddrift m/LNG, batterier og landstrøm. 

o Incitamenter: Bonus for reduksjon av drivstofforbruk og som konsekvens utslipp. Rederiet får sin 
andel av kostnadsreduksjonen som følge av drivstoffbesparelsen (fartøyene er på TC-kontrakter hvor 
Equinor betaler drivstoffet) 

• I prosjektet «Greenbulk» har HeidelbergCement/Felleskjøpet, med støtte fra Servicekontoret for grønn 
flåtefornyelse i Grønt Skipsfartsprogram (GSP Servicekontor), satt krav om null utslipp av klimagasser i skipets 
operasjon, både i sjøen og i havn. Løsningen fra Egil Ulvan Rederi er hydrogen med forbrenningsmotor og 
rotorseil som skal dekke opp mot 50% av energien til fremdrift, samt mange energieffektiviseringstiltak. 

• I et nytt prosjekt gjennom GSP Servicekontor har Veidekke satt krav om skip som kan operere med nullutslipp, 
men som kan benytte fossilt drivstoff ved behov for økt fart og økt rekkevidde. Veidekke vurderer tilbud fra fra 
rederiene nå. 

• En annen vareeier har rammeavtaler over 3 og 5 år med et rederi, hvor det er krav om at energiforbruket skal 
reduseres årlig i løpet av kontraktsperioden. Typiske tiltak fra rederiets side vil være energieffektivisering ved 
lavere fart/raskere lasteoperasjoner, kortere ballastreiser, høyere utnyttelsesgrad av fartøyet, EE-tiltak ombord, 
og så videre. Avtalene er en kombinasjon av krav og økonomisk incitament. 
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• Det er også flere etablerte samarbeid og langsiktige kontrakter mellom vareeiere/befraktere og rederier, hvor 
de jobber med reduksjon av utslipp både gjennom forbedring av logistikken (lavere utslipp pr tonn fraktet gods), 
EE-tiltak ombord i skipene, landstrøm og flåtefornyelse med lavere utslipp. 

Servicekontoret for grønn flåtefornyelse i Grønt Skipsfartsprogram (GSP Servicekontor) jobber med ytterligere rundt 20 
prosjekter for vareeiere i ulike faser. 

 
 

4.5 Andre virkemidler, inkludert støtteordninger 
I tillegg til reguleringer, krav og avgifter som diskutert ovenfor, har norske myndigheter iverkstatt en rekke andre typer 
virkemidler for å utløse utslippsreduserende tiltak i maritim sektor og støtte oppnåelsen av klimamålene. Dette 
inkluderer en rekke støtteordninger og forskningsprogrammer, samt samarbeid mellom myndigheter og næringsliv som 
Grønt skipsfartsprogram og Norsk senter for nærskipsfart. 

I tabellen under gir vi en oversikt over støtteprogrammer fra Enova og Innovasjon Norge som er rettet mot lav- og 
nullutslippsløsninger, samt Pilot-E programmet, som er et samarbeid mellom Norges forskningsråd, Innovasjon Norge 
og Enova. 

I tillegg til de statlige ordningene inkludert i tabellen under, foreligger Næringslivets NOx-fond som reduserer NOx- 
utslipp iht miljøavtalen med staten, gjennom å yte investeringsstøtte (opp til 70% støtteandel) til utslippsreduserende 
teknologi. Dette omfatter også teknologi som reduserer forbruk av fossilt drivstoff, og dermed CO2-utslipp. 

Tabell 4-4: Oversikt over støtteprogrammer. (Kilder: Enova og Innovasjon Norge. Se lenker i tabellen for mer 
informasjon for hvert program) 

 

Instans Program Hva bedriften kan få støtte til Hvor mye bedriften kan få i støtte 

Enova Elektrifisering av 
sjøtransport 

Støtte til å installere batterier 
om bord med mulighet til å få 
støtte til energieffektiviserende 
tiltak i tillegg. 

For store virksomheter er støtten til 
anskaffelse og ombygging av skip 
og dedikert infrastruktur begrenset 
oppad til 30% av merkostnaden. For 
små og mellomstore virksomheter 
er tilsvarende begrensning 40%. 
Særlig innovative prosjekter vil 
kunne få ytterligere 10 prosent i 
støtte. 

Enova Batteri i fartøy Støttetilbudet gjelder 
batteriinstallasjon og eventuell 
installasjon av 
landstrømsystem i fiskefartøy 
og følgende fartøy i 

Faste støttesatser avhengig av 
fartøystype og batteristørrelse samt 
strømstyrken til det eventuelle 
landstrømsystemet og øvrige 
egenskaper. For små og 

http://www.dnv.com/
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Instans Program Hva bedriften kan få støtte til Hvor mye bedriften kan få i støtte 

  havbruksbransjen: 
transportbåt, 
arbeidsbåt/servicefartøy og 
brønnbåt. 

mellomstore bedrifter er støtten 
begrenset oppad til 50 % av de 
godkjente kostnadene for 
batteriinstallasjonen. For store 
bedrifter er tilsvarende begrensning 
40 %. 

Enova Landstrømsystem i 
eksisterende fartøy 

Støtte til kjøp og installasjon 
av landstrømsystem i 
eksisterende fartøy. 
Landstrømsystemet må være 
designet for en strømstyrke på 
minimum 125 ampere og 
spenning på 400 volt. 

Støttetilbudet har faste satser som 
avhenger av systemets strømstyrke. 
Støtten blir imidlertid begrenset 
oppad til 40 prosent av 
dokumenterte kostnader ved 
sluttrapportering. 

Enova Pilotering av ny energi- 
og klimateknologi 

Støtte til utviklingen og 
verifiseringen av 
nullutslippsløsninger, inkludert 
innovative logistikkløsninger. 

Ikke angitt 

Enova Fullskala innovativ 
energi- og 
klimateknologi 

Støtte til prosjekter som tar i 
bruk ny klimateknologi. 
Teknologien skal være bedre 
enn kommersielt beste 
tilgjengelige teknologi. 

Ikke angitt 

Enova Forprosjekt hydrogen 
til maritim transport 

Støtte til utredning av 
prosjekter som skal produsere 
hydrogen fra fornybar kraft til 
bruk innen maritim transport. 
Sluttrapporten fra forprosjektet 
vil gi nødvendig 
dokumentasjon for å søke 
Enova om støtte til etablering 
av selve produksjonsanlegget 
og eventuelt nødvendig 
infrastruktur etterpå. 

Støtten til forprosjekt kan utgjøre 
inntil 50 % av godkjente 
dokumenterte kostnader, oppad 
begrenset til 1 million kroner. 

Innovasjon 
Norge 

Kondemneringsordning 
for skip i nærskipsfart 

Investeringstilskudd til 
bedrifter som kjøper et nytt 
lav- eller nullutslippsfartøy eller 
til et nyere brukt fartøy som 
ombygges for å gi lavere 
utslipp. Det er en forutsetning 
for vurdering av søknad at et 
eldre fartøy i samme foretak 

Maksimalt tilskudd under ordningen 
er begrenset til inntil 8 millioner 
kroner per fartøy. Tilskuddet kan 
imidlertid ikke overstige 40% av 
støtteberettigede kostnader for 
store bedrifter, 50% for mellomstore 
bedrifter og 60% for små bedrifter. 
De nevnte prosentsatsene kan økes 

http://www.dnv.com/
https://www.enova.no/bedrift/sjotransport/installasjon-av-landstromsystem-i-eksisterende-fartoy/
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https://www.enova.no/bedrift/innovasjon-og-klimateknologi/fullskala-innovativ-energi--og-klimateknologi/
https://www.enova.no/bedrift/innovasjon-og-klimateknologi/fullskala-innovativ-energi--og-klimateknologi/
https://www.enova.no/bedrift/innovasjon-og-klimateknologi/fullskala-innovativ-energi--og-klimateknologi/
https://www.enova.no/bedrift/hydrogen/forprosjekt-hydrogen-til-maritim-transport/
https://www.enova.no/bedrift/hydrogen/forprosjekt-hydrogen-til-maritim-transport/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/skipsfart-og-fiske/kondemneringsordning-for-skip-i-narskipsfart/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/skipsfart-og-fiske/kondemneringsordning-for-skip-i-narskipsfart/
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Instans Program Hva bedriften kan få støtte til Hvor mye bedriften kan få i støtte 

  blir kondemnert som følge av 
investeringstilskuddet 

med 5% innenfor det 
distriktspolitiske virkeområdet. 

Innovasjon 
Norge 

Kondemneringsordning 
for offshore-fartøy 

Investeringene skal legge til 
rette for at skipene benytter 
lav- og nullutslippsteknologi og 
avgir mindre utslipp, i tråd med 
intensjonen i regjeringens 
handlingsplan for grønn 
skipsfart. Investeringene skal 
gi et høyere 
miljøbeskyttelsesnivå enn 
gjeldende krav til 
miljøbeskyttelse. 

Tilskuddet/investeringsstøtten 
skal som hovedregel dekke 
deler av de miljørelaterte 
kostnadene, der disse klart 
kan identifiseres som en 
separat del av de samlede 
investeringskostnadene i det 
fartøyet som bygges om. 

Tilskuddet kan ikke overstige 40% 
av støtteberettigede kostnader for 
store bedrifter, 50% for mellomstore 
bedrifter og 60% for små bedrifter. 
De nevnte prosentsatsene kan økes 
med 5% innenfor det 
distriktspolitiske virkeområdet. 

Innovasjon 
Norge 

Risikolåneordning for 
rederier innen 
nærskipsfart og fiskeri 

Lån til kjøp av et nybygg eller 
til investeringer i et brukt fartøy 
som bygges om for å gi lavere 
utslipp. 

Maksimalt lånebeløp fra denne 
låneordningen er 50 millioner kroner 
pr. kunde. 

Norges 
Forskningsård, 
Innovasjon 
Norge og 
Enova 

Pilot-E Målet med ordningen er at helt 
nye produkter og tjenester 
innen miljøvennlig 
energiteknologi skal bli 
raskere utviklet. Prosjektet 
skal omfatte hele løpet fra 
forskning til fullskala 
demonstrasjon av nye 
konsepter eller innovative 
løsninger under reelle 
driftsforhold. 

Maks støtteandel er satt til 40%, 
uten maksbeløp. 

http://www.dnv.com/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/skipsfart-og-fiske/kondemneringsordning-for-offshore-fartoy/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/skipsfart-og-fiske/kondemneringsordning-for-offshore-fartoy/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/skipsfart-og-fiske/risikolaneordning-for-rederier-innen-narskipsfart-og-fiskeri/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/skipsfart-og-fiske/risikolaneordning-for-rederier-innen-narskipsfart-og-fiskeri/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/skipsfart-og-fiske/risikolaneordning-for-rederier-innen-narskipsfart-og-fiskeri/
https://www.enova.no/pilot-e/
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5 AKTIVITET OG UTSLIPP I 2013 OG 2020 
I dette kapittelet gis en oversikt over medlemmenes utslipp av klimagasser i 2013 og 2020, samt detaljer om 
flåtesammensetning, i skipstyper og -størrelser, trafikkdata med seilingsmønster og operasjonsområder. Utslipp av 
klimagasser vises både som absolutte tall og som utslippsintensitet. Utslippsestimatene er utarbeidet med metoden 
beskrevet i kapittel 3.1. 

 
 

5.1 Flåtesammensetning 
Gjennomgang av skipslistene for Kystrederienes medlemsflåter for 2013 og 2020 viser at Kystrederiene har vokst i både 
antall medlemmer og tilhørende skip, fra 265 til 394 fartøy (se Tabell 5-1 og Figur 5-1), og fått lavere 
gjennomsnittsalder, med en betydelig andel nye skip (0-5 år) i 2020 (se Figur 5-2). De nye skipene består i hovedsak av 
brønnbåter og multifunksjon- og serviceskip. I 2013 utgjorde stykkgods- og konteinerskip den mest tallrike skipstypen, 
etterfulgt av brønnbåter og bulkskip. I 2020 var det flest bulkskip, etterfulgt av brønnbåter og multifunksjons- og 
serviceskip. Av de 394 skipene i Kystrederienes flåte i 2020 seilte 178 av dem også i 2013. 

DNV har hatt tilgang til AIS-data for estimering av drivstofforbruk og CO2-utslipp for om lag 80 % av skipene flåtene i 
både 2013 og 2020. For de resterende skipene er det benyttet alternative fremgangsmåter med forenklede og mindre 
nøyaktige estimater, som beskrevet i kapittel 3.1. 

 
Tabell 5-1 Seilende skip 
 2013 2020 

Antall seilende skip 265 394 
Antall skip som seilte i både 2013 og 2020 178 
Antall skip med alder ≥ 30 år 122 143 
Antall skip med registrert AIS-forbruk 195 317 

 

Figur 5-1: Skip per skipskategori 

http://www.dnv.com/
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Figur 5-2: Alderssammensetning av flåtene i 2013 og 2020 
 
 

Flesteparten av skipene er relativt små, under 3000 bruttotonn (se Figur 5-3). Stykkgods og konteiner og brønnbåtene 
utgjør en stor andel av skipene over 3000 bruttotonn. I 2013 var det største skipet i Kystrederienes flåte i overkant av 
6000 bruttotonn, mens det i 2020 var nærmere 10 000 bruttotonn. 

http://www.dnv.com/
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Figur 5-3: Fordeling av antall skip innenfor skipstyper og størrelseskategorier 

 
Skipene opererer i hovedsak i norsk økonomisk sone (NØS) (se Figur 5-4), og skipstypene med størst andel tid i 
internasjonalt farvann i 2020 var tank-, brønn- og stykkgods- og konteinerskip (omtrent 20 %). 

 

Figur 5-4: Andel operasjonstid i norsk og internasjonalt farvann 

http://www.dnv.com/
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5.2 Seilingsdistanser og forbruk per seiling 
Vi har gjort en nærmere analyse av 2020-flåtens seilingsdistanser og drivstofforbruk per seiling, med utgangspunkt i 
AIS-data. Dette brukes for å vurdere teknisk-operasjonell egnethet for nullutslippsteknologi, som beskrevet i kapittel 6. 
Nedenfor viser vi statistikk for de mest tallrike fartøytypene; stykkgods– og konteinerskip, brønnbåter, og spesialskip. 
Figur 5-5 viser seilingsdistanser og drivstofforbruk per seiling for stykkgods- og containerskip. De minste skipene har 
kortere seilingsdistanser enn de større; eksempelvis er rundt halvparten av seilingene under 50 nm for skipene med 
størrelse under 1000 BT, mens 30-40 % av seilingene til skipene over 1000 BT er 200 nm eller lengre. De fleste 
seilingene har et drivstofforbruk under 2 tonn, men av skipene over 2000 BT har mer enn halvparten høyere 
seilingsforbruk enn dette. Til sammenligning tilsvarer et drivstofforbruk på 2 tonn energien fra et batteri på 10 MWh2. 

 

 

 
 

Figur 5-5: Fordeling av seilingsdistanser (øverst) og drivstofforbruk per seiling (nederst) for ulike 
størrelseskategorier for stykkgods- og containerskip 

 
 

Figur 5-6 viser tilsvarende bilde for brønnbåter. Brønnbåter seiler typisk innom flere oppdrettsanlegg mellom hvert anløp 
til havn eller slakteri, og distansene og forbrukene som vises i figuren omfatter all aktiviteten mellom hvert anløp til havn 
eller slakteri. Vi ser av øverste figur at seilingsdistansene ikke varierer stort mellom de ulike skipsstørrelsene – de små 
fartøyene seiler stort sett like langt som de større. Drivstofforbruket per seiling er naturlig nok lavere for de mindre 
skipene, men sammenlignet med stykkgods- og containerskip er det jevnt over høyere drivstofforbruk per seiling, også 
for de mindre båtene. Mye av drivstofforbruket er ikke knyttet direkte til seiling, men til aktivitet i forbindelse med 
akvakultur. 

 
 
 
 

2 Her er det brukt et spesifikt forbruk på 200 kg/MWh. Verdens største kjente maritime batteri i dag er på 10 MWh, installert på cruiseskipet AIDAperla. Med dagens 
energitetthet har et batteri på 10 MWh og lav C-rate (lav ladeeffekt i forhold til batteristørrelse) en masse rundt 85 tonn, og et volum rundt 110 m3 (se for 
eksempel https://corvusenergy.com/products/corvus-blue-whale/). For å bevare levetiden til et batteri, kan heller ikke hele den installerte kapasiteten benyttes. 

http://www.dnv.com/
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Figur 5-6: Fordeling av seilingsdistanser (øverst) og drivstofforbruk per seiling (nederst) for ulike 
størrelseskategorier for brønnbåter 

 
 

Under skipstypen spesialskip inngår det få større skip, og vi viser i Figur 5-7 seilingsdistanse og forbruk for to 
størrelseskategorier. Som vist i Figur 5-3 er de aller fleste skipene under 500 BT, noe som reflekteres ved at de fleste 
seilingene har drivstofforbruk under 2 tonn, selv om også de minste skipene har en relativt stor andel lengre seilinger. 

http://www.dnv.com/
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Figur 5-7: Fordeling av seilingsdistanser (øverst) og drivstofforbruk per seiling (nederst) for ulike 
størrelseskategorier for spesialskip 

 
 

Figur 5-8 viser operasjonstid i forskjellige hastighetsintervaller i 2013 og 2020. Figuren viser at brønnbåter, spesialskip 
og multifunksjon- og serviceskip hadde adskillig mer stilleligge i 2020 enn i 2013. Tankskipflåten opererte i snitt i 
marginalt høyere hastighet i 2020 enn 2013, og hadde litt mer stilleligge. Stykkgods- og konteiner-flåtene var relativt 
jevne i gjennomsnittlig operasjonshastighet i 2013 og 2020, men 2020-flåten hadde adskillig større andel operasjonstid i 
intervallet 6-10 kn. Bulkskipene hadde større andel operasjon i lav hastighet og stilleligge i 2013 sammenliknet med 
2020. 

http://www.dnv.com/
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Figur 5-8: Andel operasjonstid i forskjellige hastigheter, 2013 og 2020 

 
 

5.3 Havneanløp 
Vi har analysert hvilke havner skipene i 2020-flåten anløper. Dette er nyttig å ha med i diskusjonen rundt nødvendig 
infrastruktur for drivstoff. Som Tabell 5-2 viser, anløper alle skipstypene relativt mange ulike havner i løpet av året; hvert 
gjennomsnittlige stykkgods- eller containerskip som anløper norske havner anløper for eksempel 27 norske havner, 
med i gjennomsnitt seks anløp per havn. For spesialskip, brønnbåter og multifunksjons- og serviceskip er antallet ulike 
havner gjennomsnittlig i overkant av 15. Fartøy tilknyttet havbruksnæringen anløper også oppdrettsanlegg, som ikke er 
medberegnet i dette kapittelet. Hvis de hadde blitt medberegnet ville antall havneanløp for fartøyene innenfor 
havbruksnæringen vært betydelig høyere. Innen alle skipstypene er det skip som anløper utenlandske havner, men 
antallet ulike havner er lavere enn for norske havner. 

Tabell 5-2: Oversikt over gjennomsnittlig antall ulike havner og havneanløp per havn per år for skipene som 
inngår innen de ulike skipstypene (tallene er rundet til nærmeste heltall) 

Skipstype Norsk havn (av skipene som 
anløper norske havner) 

Utenlandsk havn (av skipene som 
anløper utenlandske havner) 

Gj. sn. antall 
ulike havner 

Gj. sn. antall 
havneanløp per 

havn 
Gj. sn. antall 
ulike havner 

Gj. sn. antall 
havneanløp per 

havn 
Spesial 16 7 2 2 

Brønnbåt 19 10 2 14 
Stykkgods og 
container, inkl. bulk 

 
27 

 
6 

 
10 

 
3 

Tank 24 5 18 3 
Multifunksjon og 
service 

 
17 

 
8 

 
2 

 
3 
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Hvordan havneanløpene fordeler seg geografisk er illustrert i Figur 5-9, som viser fordelingen av tid i ulike havner for 
henholdsvis stykkgods- og containerskip, brønnbåter og spesialskip. Navnene på de mest fremtredende (størst andel av 
tiden) anløpshavnene er vist. Mangfoldet av ulike havner er stort, og særlig for stykkgods- og containerskip (Figur 5-9). 
Her utgjør anløp ved «topp 10» havner rundt 25 % av totaltiden, mens for brønnbåter og spesialskip utgjør «topp 10» 
rundt halvparten. 

 

 
Figur 5-9: Fordeling av totaltid i havn for stykkgods- og konteinerskip 

 
 

Figur 5-10: Fordeling av totaltid i havn for brønnbåter 
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Figur 5-11: Fordeling av totaltid i havn for spesialskip 

 
 
 
 

5.4 Absolutte utslipp og utslippsintensitet 
Som vist i kapittel 5.1 har Kystrederienes flåte vokst i antall skip og gjennomsnittlig størrelse fra 2013. Derfor er det en 
naturlig følge at også absolutte CO2-utslipp fra flåten har økt (se Figur 5-12). Totalt estimert CO2-utslipp for 
Kystrederiene-flåtene i 2013 og 2020, hhv. omtrent 610 kt og 980 kt. 

 

Figur 5-12: Totalt estimert CO2-utslipp for Kystrederiene-flåtene i 2013 og 2020 

http://www.dnv.com/
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Det er usikkerheter i estimereringen av klimagassutslipp fra flåtene. AIS-beregninger for brønnbåter, spesialskip og 
multifunksjon- og serviceskip er mindre nøyaktige enn for skipstyper hvor totalt energiforbruk i større grad er korrelert 
med transithastighet. En gjennomsnittsverdi basert på få datapunkter kan gi skjeve utslag – spesielt multifunksjon- og 
serviceskip hadde få skip med i datagrunnlaget (ti skip, se Figur 5-1). I kapittel 8 diskuteres beregningsusikkerheter 
spesifikt. 

De totale estimerte CO2-utslippene av Kystrederiene-flåtene per skipstype er vist i Figur 5-13 og Figur 5-14 for hhv. 
2013 og 2020. 

 

Figur 5-13: Totalt estimert CO2-utslipp fordelt på skipskategori for Kystrederiene-flåtene i 2013 
 
 

Figur 5-14: Totalt estimert CO2-utslipp fordelt på skipskategori for Kystrederiene-flåtene i 2020 
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Absolutt utslippsnivå per alders- og skipskategori vises i Figur 5-15 og Figur 5-16. I 2020 domineres CO2-utslippene 
tydelig av de nyeste skipene, og skip eldre en 30 år har markant lavere utslipp enn skipene som er yngre enn 30 år. I 
2013-flåten utgjør imidlertid utslipp fra 41-55 år gamle skip en signifikant del av det totale utslippet. Utslippet er jevnere 
fordelt fordelt for alderskategoriene opp til 51-55 år i 2013 enn i 2020. Det samsvarer også med 
alderssammensetningen for flåtene i 2013 og 2020, som vist i Figur 5-2. 

 

Figur 5-15: Absolutt utslippsnivå fra flåten i 2013 spesifisert for alder- og skipskategorier 
 
 

Figur 5-16: Absolutt utslippsnivå fra flåten i 2020 spesifisert for alder- og skipskategorier 
 

Figur 5-17 viser vektet gjennomsnittlig utslippsintensitet for tre av de seks skipskategoriene i denne analysen. 
Utslippsintensiteten er et mål på utslipp per transportarbeid, og gir således et bedre bilde av flåtenes effektivitet enn 
flåtenes absolutte utslipp, presentert over, ettersom flåtene i 2013 og 2020 er ulike i sammensetning og antall. Her vises 
utslippsintensitet, for skip DNV har data for, som beregnet CO2-utslipp [gram] per bruttotonn multiplisert med utseilt 
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distanse [nautiske mil]. Det hadde vært nyttig å benytte enheten utslipp per tonnkilometer med mengde [tonn] fraktet 
last, men data for fraktet last er ikke tilgjengelig, i motsetning til bruttotonn, som er tilgjengelig for alle skip. 

Resultatene viser at tankskipenes gjennomsnittlige utslippsintensitet var høyere i 2020 enn i 2013. En del av 
forklaringen på det kan være at tankskipflåten har (marginalt) større andel operasjonstimer i høyere hastighet i 2020, 
som vist i Figur 5-8. Motsatt var tilfellet for bulkskip, der den gjennomsnittlige utslippsintensitet var lavere i 2020 enn i 
2013. For stykkgods- og konteinerskip er gjennomsnittsintensiteten litt lavere i 2020 enn 2013. Andelen operasjonstimer 
i høy hastighet er jevnere i 2013 sammenlignet med 2020 for stykkgods- og konteinerskip. Forskjellen kan i noen grad 
skyldes nyere og mer effektive skip, men Figur 5-2 viser at det er et begrenset antall nybygg blant stykkgods- og 
konteinerskipene i 2020-flåten. 

 

Figur 5-17: Vektet gjennomsnittlig utslippsintensitet for stykkgods og konteiner, tank og bulk, 2013 og 2020 
 

Utslippsintensitet basert på et gitt transportarbeid avhengig av utseilt distanse egner seg dårlig som mål på effektivitet 
for brønnbåter, spesialskip og multifunksjon- og serviceskip. Den resulterende usikkerheten knyttet til forbruk og 
transportarbeid er såpass stor at DNV ikke er i stand til å beregne et tilstrekkelig pålitelig resultat for utslippsintensitet for 
disse skipstypene. 
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6 UTSLIPPSREDUSERENDE TILTAK OG ALTERNATIVE DRIVSTOFF 
 
 

6.1 Teknisk-operasjonelle tiltak 
DNV har en database over teknisk-operasjonelle tiltak (energieffektiviseringstiltak), med typiske investeringskostnader, 
operasjonelle kostnader og reduksjonspotensial for disse. Denne inkluderer en rekke teknisk-operasjonelle tiltak som i 
ulik grad er relevante for de forskjellige skipstypene som inngår i Kystrederienes flåte. Databasen er basert på 
informasjon innhentet i forbindelse med en tidligere rapport for Enova, og videreutviklet gjennom senere prosjekter. En 
oversikt over tiltakene er vist i Tabell 6-1. Hver for seg reduserer de aller fleste tiltakene energiforbruket på skipet fra 
0,5-2 %, mens enkelte har større reduksjonspotensial. Kostnadene og reduksjonspotensialet til hvert enkelt tiltak 
varierer også noe avhengig av skipstype og -størrelse, og om det gjelder nybygg eller eksisterende fartøy. Dette er 
generiske tall som gjelder for typiske skip, og kostnader og reduksjon på faktiske skip kan avvike fra de generiske 
tallene. Batterihybridisering inngår som ett av tiltakene, med opptil 10 % reduksjon av energiforbruket. Dette 
energieffektiviseringstiltaket er relevant for alle skipstypene i Kystrederienes flåte, og nybygg både innen brønnbåt3 og 
lasteskip4 får batteriinstallasjoner. I denne sammenheng er batterihybridisering ikke å forstå som drift med batteriet ladet 
med strøm fra land (plug-in/delelektrifisering), men hybrid drift for å optimalisere motorlast og redusere drivstofforbruk 
om bord. Bruk av batterier ladet med strøm fra land (batterielektrifsering) til å dekke større deler av driften er beskrevet i 
kapittel 6.2.3. 

Samlet maksimal reduksjon i energiforbruk for alle de teknisk-operasjonelle tiltakene er 30-35 % på det enkelte skip, 
sammenlignet med et skip uten noen teknisk-operasjonelle tiltak. Imidlertid er flere av tiltakene dyre, og vil ikke 
nødvendigvis være kostnadseffektive å ta i bruk ombord. Som beskrevet i kapittel 3.1.2 antar vi at nyere skip er designet 
mer energieffektive enn eldre skip, og nyere skip er dermed forutsatt å ha en rekke av disse tiltakene allerede 
implementert. Reduksjonspotensialet fra teknisk-operasjonelle tiltak er derfor i stor grad mest aktuelt for eksisterende 
skip (ombygginger/justeringer). 

 
 

Tabell 6-1: Oversikt over teknisk-operasjonelle tiltak. 

Tiltak 

Akselgenerator med PTO/PTI 

Automatisk testing og optimalisering av motorytelse 

Batterihybridisering 

Bruk og optimalisering av autopilot 

Bytte eller ombygging av propell 

De-rating av hovedmaskineri 

Effektive DP-operasjoner 

Energieffektiv belysning 

Forbedret motorlast på hjelpemotorer 

 
 

3 https://ilaks.no/bronnbat-nord-bygger-ny-batteri-hybrid-bronnbat/ 
4 https://www.nho.no/samarbeid/nox-fondet/nyheter/berge-rederi-far-stotte-til-nytt-og-miljovennlig-fartoy-av-nox-fondet/ 
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Tiltak 

Harde seil/harde vingeseil 

Havneoperasjonsoptimalisering 

Høy-effektivitetspropell 

Kite 

Kombinatoroptimalisering 

Landstrøm 

Lasthåndteringsoptimalisering 

Likestrømsnett og variabelt turtall (VFD) på pumper og 
motorer 

Luftboblesmøring 

Manuell testing og optimalisering av motorytelse 

Motstandsreduserende bunnstoff 

Ombygging av eksisterende skrog 

Optimalisering av dampsystem 

Optimalisering av hjelpesystemer 

Optimalisering av turbolading ved lav hjelpemotorlast 
(EGB) 

Propulsjonsforbedrende tiltak ved propell (PIDs) 

Rotorseil 

Skrogformoptimalisering 

Skrogvask 

Solpaneler 

Trim- og dypgangsoptimering 

Variabelt motorturtall 

Varmegjenvinning for elektrisitetsproduksjon 

Værruting og ruteplanlegging 
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6.2 Alternative drivstoff og nullutslippsteknologier 
Tabell 6-2 gir en oversikt over teknologier og energibærere inkludert i denne analysen som er aktuelle for å redusere 
klimagassutslippene fra flåten til Kystrederiene. Her defineres karbonnøytrale energibærere som energibærere som gir 
nullutslipp av klimagasser i det norske klimagassregnskapet. Dette inkluderer strøm (batteri ladet fra land, eller 
landstrøm mens skip oppholder seg i havn), biodrivstoff, hydrogen og ammoniakk. Ulike grader av drift med disse 
energibærerne, i kombinasjon med fossile energibærere gir lavutslipp. Strøm, hydrogen og ammoniakk kan også 
benevnes som nullutslipp, ved at det ikke er direkteutslipp av klimagasser ved forbruk ombord. I tillegg foreligger LNG 
som et alternativ som sammen med energieffektivisering kan gi utslippsreduksjoner. Videre er biodiesel (HVO) og 
biogass drop in-energibærere, og disse kan benyttes på eksisterende motorer uten merinvesteringer om bord. 

Det eksisterer også andre alternativer for å realisere utslippsreduksjoner eller klimanøytral drift, for eksempel 
karbonbaserte elektrodrivstoff (bl.a. e-metanol, e-metan, e-MGO) eller andre biodrivstoff (bl.a. bio-metanol). Vi 
begrenser oss imidlertid til alternativene i Tabell 6-2, både fordi disse andre alternativene i mindre grad antas å være 
tilgjengelige innen 2030 og fordi det er uansett er usikkert hvilke valg som vil være mest aktuelle for å oppfylle krav. Vi 
vurderer dermed alternativene i Tabell 6-2 som tilstrekkelig for å analysere og diskutere scenarioer for 
utslippsreduksjoner. 

Mens batterielektrifisering er teknologisk modent for egnede skip, pågår omfattende utviklingsarbeid for å klargjøre og 
teste bruk av hydrogen og ammoniakk for flere typer fremdrifts- og tanksystemer som kan være aktuelle for 
medlemsflåten. Ulvan Rederi skal ha et hydrogendrevet lasteskip i drift fra 2024 for HeidelbergCement og Felleskjøpet 
Agri5, og ammoniakkdrevne lasteskip levert fra 2024 er også under planlegging6. Selv om utviklingen av 
nullutslippsteknologi nå er kommet lengst for ferjer og små passasjerbåter, kan vi med dette utviklingsløpet forvente at 
det rundt midten av dette tiåret kan være flere lasteskip med nullutslippsteknologi i drift, om betalingsvilligheten er til 
stede. Dette innebærer imidlertid ikke at det nødvendigvis er tilstrekkelig tilgang på infrastruktur og mengde drivstoff til å 
forsyne et stort antall skip fra mange ulike havner på dette tidspunktet. Om et større antall skip skal gå på hydrogen, vil 
det være nødvendig med oppskalering av utslippsfri hydrogenproduksjon og at flere bunkringsanlegg legges langs 
kysten. Det samme vil gjelde ammoniakk. Årstallene for tilgjengelighet i Tabell 6-2 kan derfor sies å være optimistiske 
og er ikke indikative for når disse drivstoffene kan være i bruk i rikt monn. Per i dag utvikles infrastruktur for 
nullutslippsenergibærere (eksempelvis ladeinstallasjoner, hydrogenbunkringsanlegg) naturlig nok kun der de relativt få 
aktuelle forbrukerne opererer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 https://ulvan-rederi.no/egil-ulvan-rederi-skal-realisere-verdens-forste-hydrogendrevne-lasteskip/ 
6 https://www.tu.no/artikler/rederi-har-skaffet-kunder-til-en-serie-ammoniakkdrevne-skip/511680 
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Tabell 6-2: Teknologier og energibærere 
 

Teknologi/energibærer 
 

Innretning om bord Tidshorisont for teknologi 
om bord på skip 

Tidshorisont for 
tilgjengelighet på 

energibærer 
 

MGO 
Konvensjonelt alternativ. 

Dieselmotor eller dual fuel-motor, og 
tanksystem. 

 
I dag 

 
I dag 

 
Teknisk-operasjonelle 
tiltak, inkl. landstrøm 

Tekniske eller operasjonelle tiltak 
som reduserer energiforbruket i drift 

(landstrøm erstatter noe av 
drivstofforbruket med strøm fra land) 

 
I dag 

 
I dag 

LNG Gassmotor eller dual fuel-motor, og 
tanksystem. I dag I dag 

Batterielektrifisering 
(ladestrøm) 

Batteri ladet med strøm fra land, i 
kombinasjon med redundant diesel- 
elektrisk maskineri og tanksystem 

 
I dag 

 
I dag 

Biodiesel (avansert HVO) Samme som MGO; kan benyttes av 
alle skip med MGO-drift I dag I dag, men i begrensede 

mengder 

Biogass (flytende; LBG) Samme som LNG; kan benyttes av 
alle skip med LNG-drift I dag I dag, men i begrensede 

mengder 

 
Hydrogen 

Gassmotor, dual fuel-motor eller 
brenselcellesystem. Gassen lagres i 

komprimert eller flytende form, i 
egne tanker 

 
2025 

 
2025 

 
Ammoniakk 

Gassmotor, dual fuel-motor eller 
brenselcellesystem. Gassen lagres i 

flytende form, i egne tanker 

 
2025 

 
2025 

 
 

I de neste delkapitlene går vi kort gjennom de ulike alternativene - bortsett fra MGO – og enkelte forutsetninger for de 
ulike teknologiene som ligger til grunn for scenarioene i kapittel 7. 

 
 

6.2.1 LNG 
Vår oversikt over LNG-skip fra AFI7 viser at tre av fartøyene i 2013-flåten og seks av fartøyene i 2020-flåten var LNG- 
skip. Ren forbrenning av ett tonn metan gir et CO2-utslipp på 2,75 tonn, noe som innebærer en CO2-reduksjon på rundt 
25 % sammenlignet med MGO. Utslippet av CO2-ekvivalenter ved LNG-drift er imidlertid usikkert, på grunn av 
metanslippet (metan er også en drivhusgass). Tester utført av SINTEF Ocean /1/ peker på et høyere metanslipp for 4- 
takts dual fuel-motorer enn for rene gassmotorer, men utslippet vil variere mye av hvordan den enkelte motor opererer, 
med motorlast og virkningsgrad. Med en GWP-faktor på 25 for metan8 gir disse testene alt fra en reduksjon på 12 % av 
CO2-ekvivalenter sammenlignet med MGO, til en økning i CO2e-utslipp sammenlignet med MGO. Et annet moment – 
beskrevet i SINTEF-rapporten - er at det ved gassdrift er en avveining mellom NOx-utslipp og metanutslipp; en drift for å 
minimere NOx-utslipp vil øke metanslippet, og motsatt. Sånn sett kan det argumenteres for at et økt fokus på 
drivhusgassutslipp vil føre til at gassmotorer fremover designes og driftes for å minimere metanslipp. Vi benytter for 
enkelhet en CO2e-reduksjon på 10 % ved bruk av LNG. Ved bruk av LNG sammen med batterihybrid vil en kunne 
redusere drift på lav motorlast og dermed metanslippet – vi antar i scenarioene at dette gir 20 % reduksjon i CO2- 
ekvivalenter sammenlignet med MGO. 

I vår analyse inkluderer vi omlegging til LNG for de skipene som ikke allerede er LNG-skip som et tiltak som kan 
benyttes for å møte mulige krav formulert som utslippskrav. Utslippsreduksjoner som ikke kan oppnås med LNG (og 
teknisk-operasjonelle tiltak) alene kan da realiseres med innblanding av LBG. Vi inkluderer ikke LNG som et alternativ i 

 
 
 

7 DNVs nettportal Alternative Fuels Insight 
8 https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabell-for-omregning-av-co2-ekvivalenter/ 
GWP = global warming potential 
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vurderingen av energibærerkrav, siden karbonnøytrale energibærere må benyttes for å oppfylle dette kravet. 
Eksisterende LNG-skip kan imidlertid bruke LBG for å oppfylle et energibærerkrav. 

6.2.2 Biodiesel og biogass 
Biodiesel kan blandes inn med MGO for å redusere drivstoffets karbonavtrykk. Merkostnadene forbundet med dette 
bestemmes kun av differansen mellom MGO- og biodieselprisen. Vi legger til grunn at biodieselen som benyttes er 
avansert HVO. HVO kan benyttes innblandet i MGO opptil 100 % (altså erstatte MGO fullstendig på konvensjonelle 
motorer), og det er ikke rapportert om tekniske utfordringer eller behov for tilpasninger om bord for å håndtere dette/3/. 
Videre kan biogass i flytende form (LBG) lagres i LNG-tanker og forbrennes i gassmotor eller dual fuel-motor på lik linje 
som LNG. Merkostnaden bestemmes kun av differansen mellom LNG- og LBG-prisen. 

Begge disse alternativene er drop in-løsninger; drivstoffet håndteres, lagres og forbrukes på lik linje med de fossile 
alternativene MGO eller LNG, uten behov for investeringer om bord. 

6.2.3 Batterielektrifisering 
Batteriteknologi kan benyttes for lagring av energi om bord i skip og sørge for at skip (både fremdrift og hjelpesystemer) 
i prinsippet kan driftes uten utslipp til luft. De skip som i dag bygges med batteriteknologi er med få unntak utrustet som 
hybridelektriske skip som kan driftes både med konvensjonelt forbrenningsmaskineri og elektrisitet fra batterier. Med 
batterielektrifisering menes derimot at batteriet om bord lades med strøm fra land (plug-in hybrid), og dekker 
energiforbruket hele eller deler av seilingene til skipet. Andel av skipets operasjoner som kan utføres elektrisk avhenger 
av skipets energibehov, operasjonsprofil, regularitet i lademulighet og kapasitet til batterier om bord. I dag er det særlig 
ferjer og mindre passasjerfartøy som elektrifiseres, i tillegg til noen mindre arbeidsbåter med kortere seilinger. 

Installasjon av batteriteknologi kan gjennomføres på eksisterende skip som retrofit, men størst potensiale for god 
utnyttelse av teknologien er det på nybygg – jf. at skip som skal driftes fullelektrisk må ha et effektivt og tilpasset design 
med svært energigunstige løsninger om bord for å maksimere rekkevidde og minimere investeringskostnadene til 
batterisystem. 

Fremover kan det forventes en økning i energitetthet for batterier- særlig etter hvert som nye batteriteknologier 
kommersialiseres - men energitettheten vil måtte mangedobles før batterier i energitetthet er i nærheten av de andre 
drivstoffalternativene. 

6.2.4 Hydrogen 
Hydrogendrift innebærer en investering på skipet, med egnede tanker og gasshåndteringssystem om bord, samt nytt 
fremdriftssystem. Hydrogen kan lagres på flere måter enn som komprimert eller flytende gass i tanker (for eksempel 
LOHC, flytende organisk hydrogenbærer), men vi begrenser oss til disse to i denne analysen. Av fremdriftssystem er 
både brenselcellesystem og forbrenningsmotor (kun gass eller dual fuel) aktuelle. Førstnevnte gir ikke NOx-, partikkel- 
og røykutslipp, mens sistnevnte gjør det. Siden det per i dag pågår maritime hydrogenprosjekter både med brenselcelle 
og forbrenningsmotor, vurderer vi begge alternativer. Hydrogenteknologialternativene er oppsummert i Tabell 6-3. 

Tabell 6-3: Oversikt over modellerte alternativer for hydrogenteknologi. 
 
 

Energiomformer 

 
Lagring om bord 

Komprimert gass Flytende gass 

Brenselcelle X X 

Forbrenningsmotor 
(dual fuel) X X 

 
 

Ettersom storstilt tilgang på hydrogen ved et tilstrekkelig stort antall bunkringssteder, og en innfasing mot nullutslipp 
derfor må skje over tid, legges det til grunn at eventuelle hydrogenfartøy designes med fleksibilitet til å bruke både 
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konvensjonelt drivstoff (MGO/HVO) og hydrogen. Dette støttes også av det faktum at en del nybygg i dag designes 
«klargjort for hydrogen»9. Dette kan i prinsippet gjøres både for eksisterende fartøy – selv om det kan være svært 
utfordrende og kreve store ombygginger - og nybygg, både med brenselcelle og forbrenningsmotor. 

Ved bruk av brenselcelle må fremdriftssystemet endres fra dagens system. Dette kan gjøres for eksempel ved at 
brenselcellen og dieselgeneratorer omformer henholdsvis hydrogen og MGO/HVO til strøm, som fordeles av 
kraftdistribusjonssystemet til gir og elektromotorer som driver fartøyet. De aller fleste eksisterende offshorefartøyene i 
flåtegrunnlaget er dieselelektriske – altså med generatorer og elektromotorer til fremdrift - særlig av skipene i 
aldersgruppen 0-10 år. Alternativt, ved bruk av forbrenningsmotor trenger ikke fremdriftssystemet endres, men vi legger 
til grunn et skifte av motor (dual fuel), som kan forbrenne hydrogen og diesel. Det belgiske selskapet ABC Engines har 
for eksempel utviklet en dual fuel-motor som kan benytte opp til 85 % hydrogen blandet med flytende drivstoff. Motoren 
leveres nå i versjoner fra 1 MW til 2,8 MW, og den første ordren på to 2 MW-motorer er gått til en taubåt. 

Sikkerhetsaspekter ved bruk av hydrogen er diskutert i kapittel 6.2.8. 

6.2.5 Ammoniakk 
Ammoniakk lagres i egnede tanker og kan benyttes i både forbrenningsmotor og brenselcelle, og begge blir inkludert i 
denne studien. For eksempel benyttes ammoniakk i en brenselcelle i ShipFC-prosjektet, hvor ett av generatorsettene på 
offshoreskipet Viking Energy blir erstattet av en 2 MW SOFC-brenselcelle. Planlagt installasjon er i 2023, og det blir den 
første ammoniakkdrevne brenselcellen på et skip. Prosjektet er støttet av EU. 

Av forbrenningsmotorer legger vi til grunn 4-takts dual fuel-motorer for ammoniakk. Dette innebærer to hovedalternativer 
for forbrenningsmotorer, og begge er 4-takts og medium-hastighet dual fuel-systemer: 

• Lean burn gassmotorer 
 

• Høytrykks gass-/dieselmotorer 
 

Begge systemene kan brukes både som hoved- og hjelpemotorer. Dual fuel-kapabiliteten gjør at de kan benytte drivstoff 
i både gass- og væskeform, og man kan enkelt veksle mellom drivstoffene i operasjon, eller benytte begge drivstoffene 
samtidig. For begge motortypene kan ammoniakk benyttes ved innblanding i LNG i gassform før injeksjonen, eller 
sammen med et annet drivstoff i væskeform (såkalt fuel sharing). For høytrykksmotoren kan ammoniakk også benyttes 
med kun pilotfuel. 

I oppskaleringsfasen for bruk av ammoniakk som marint drivstoff er det sannsynlig at pris, tilgjengelighet og infrastruktur 
vil medføre at ammoniakk i de fleste tilfeller benyttes sammen med et annet drivstoff, med en gradvis økning i bruk. Det 
legges også i denne analysen til rette for dette gjennom gradvis skjerping av mulige energibærer- eller utslippskrav. Om 
det kommer til å bli omfattende ombygging av fremdriftssystemene på eksisterende skip for å muliggjøre bruk av 
ammoniakk som drivstoff kommer an på en rekke faktorer, blant annet tilknyttede kostnader, anvendbarhet for skipets 
operasjon og operasjonell forutsigbarhet. Før tilgangen til karbonnøytral ammoniakk er mer utbredt og stabil er det 
ventet at nybygg designes og klargjøres for bruk av ammoniakk – dette er tilfellet med enkelte nybygg i dag10 - men 
driftes med konvensjonelle drivstoff i en overgangsperiode. 

 
 

6.2.6 Antagelser om investeringskostnader 
Generelle antagelser 

 
Vi gjør anslag for merinvesteringskostnader sammenlignet med et konvensjonelt dieselmekanisk skip. Her legger vi 
følgende antagelser til grunn for estimat av investeringskostnader på skipet for hydrogen og ammoniakk: 

 
 

9 https://www.tu.no/artikler/offshore-vind-bygger-serviceskip-klargjort-for-hydrogen/477022 
10 https://www.tu.no/artikler/hagland-bestiller-to-lavutslipps-bulkskip/508932 
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• Skipet får en ny tank og nytt gasshåndteringssystem, i tillegg til konvensjonelt system (både ved nybygg og 
ombygging). Tankdimensjonering er basert på fartøyenes estimerte energibehov av den alternative 
energibæreren. 

• Ved bruk av brenselcelle kommer brenselcellen i tillegg til konvensjonell motor (både ved nybygg og 
ombygging). Vi antar at denne ikke har installert effekt lik det fulle effektbehovet til skipet (siden fartøyet også 
har konvensjonell motor i drift), men at installert effekt er proporsjonal med andel hydrogen-/ammoniakk som 
benyttes for å nå utslippsmål. 

• Ved bruk av forbrenningsmotor benyttes en dual fuel-motor (for hydrogen eller ammoniakk). Ved nybygg 
unngår man med denne motoren investering i konvensjonell motor. Ved ombygging erstatter denne den 
eksisterende motoren (noen skip kan i teorien få ombygd eksisterende motor, men antallet skip der dette er 
mulig vil sannsynligvis være begrenset og vi går ikke nærmere inn på dette alternativet). 

For å anslå kostnader benytter vi enhetspriser (typisk kostnad per installert effekt for omformer, per lagret energimengde 
for tanksystem, og ytterligere kostnader for gasshåndteringssystem) fra litteraturen i kombinasjon med tentative anslag 
fra prosjekter på utviklingsstadiet. 

Nybygg 
 

Med disse kostnadene anslår vi følgende merkostnader for nybygg, avhengig av skipsstørrelse, motoreffekt, 
dimensjonerende seilingslengde og type energilagring: 

• Hydrogen, brenselcelle: 20-200 MNOK 
 

• Hydrogen, forbrenningsmotor: 10-150 MNOK 
 

• Ammoniakk, brenselcelle: 20-100 MNOK 
 

• Ammoniakk, forbrenningsmotor: 10-50 MNOK 
 

Det vil formodentlig også være kostnader forbundet med utvikling av modning av teknologiene, og de antatte 
investeringskostnadene er derfor tenkt gjeldende når teknologien er moden for bruk på flere skip. Vi understreker at det 
er betydelig usikkerhet knyttet til det tekniske mulighetsrommet for ombygging til ammoniakk- og hydrogendrift, og at det 
er en stor grad av utviklingsarbeid som gjøres i disse dager for å bygge kunnskap om dette og tilhørende kostnader. 
Kostnadsanslagene vi bruker er usikre og tentative. Når det gjelder LNG er det begrenset med erfaringsdata for 
merinvesteringskostnadene for skipstypene som er omfattet i Kystrederienes flåte, men data fra NOx-fondet antyder 
merinvesteringskostnader på 20-100 MNOK, avhengig av fartøystype og -størrelse. 

Ombygging 
 

Kostnader for ombygging til nullutslippsteknologier er svært usikkert, og ombygging er neppe økonomisk forsvarlig på 
alle skip. Kostnadene vil trolig variere stort avhengig av hvilke grep som må gjøres for å skifte motor eller få plass til 
brenselceller, eventuelle designendringer for integrasjon av tanksystem og eventuelle endringer i fremdriftslinje. 
Erfaringsgrunnlaget for ombyggingskostnader er begrenset, men de få prosjektene vi kjenner til antyder for ombygging 
til LNG gir et tillegg på minst 50 %, sammenlignet med merkostnaden for et tilsvarende LNG-nybygg. Sannsynligvis vil 
det være mer utfordrende å bygge om et skip til ammoniakk- eller hydrogendrift enn til LNG-drift. For enkelhet benytter 
vi derfor et påslag på 100 % (altså dobbelt så høy merinvestering som for et nybygg) for ombygging til ammoniakk- eller 
hydrogendrift. 

 
 

6.2.7 Antagelser om priser for energibærere 
Fremtidige priser på energibærere er usikre, og spiller en stor rolle for hvordan bruken av forskjellige drivstoff blir 
fremover. Vi legger til grunn priser på HVO og LBG hentet fra prisbanene benyttet i Klimakur 2030 (Vedlegg II) /9/. Her 
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er årlige prisprognose til 2030 oppgitt og vi legger til grunn samme trend mot 2050. Med økende etterspørsel etter 
avansert biodrivstoff forutsettes prisen å øke, grunnet at det er en begrenset ressurs11. 

Pris på de hydrogenbaserte nullutslippsalternativene komprimert hydrogen (CH2), flytendegjort hydrogen (LH2) og 
ammoniakk er kanskje særlig usikker, da disse ikke er tilgjengelige i dag i betydelig grad. Her velger vi å benytte to ulike 
prisbaner, en lav og en høy. Den vi betegner som lav er hentet fra analyser av fremtidige priser utført for Grønt 
Skipsfartsprogram, og prisbanene er vurdert å være realistiske for priser i Norge. For perioden etter 2030 legger vi til 
grunn DNVs egne pristrender fra Maritime Forecast to 2050 /10/. Prisbanene vi betegner som høy er også hentet fra 
dette arbeidet. I lys av at lav er vurdert å være realistisk, må høy sies å være konservativt. Prisene for disse 
nullutslippsalternativene forutsetter produksjon ved elektrolyse med energi fra det norske strømnettet (grønn hydrogen) 
eller produsert fra naturgass med karbonfangst og lagring (blå hydrogen), og et påslag for distribusjon og bunkring er 
inkludert. 

For LNG og MGO bruker vi prognoser utarbeidet i forbindelse med DNVs Maritime Forecast to 2050. MGO og LNG har 
CO2-avgift i Norge. I 2021 er CO2-avgiften 594 NOK/tonn CO212 (generell sats på mineralolje). Dette er en økning fra 
545 NOK/tonn CO2 i 2020. I Granavolden-plattformen til regjeringen er avgiften forutsatt å skulle økes med 5 % årlig 
utover prisjustering. I regjeringens nye klimaplan er det foreslått en skjerping av CO2-avgiften til 2000 NOK/tonn CO2 i 
2030, men dette er ikke vedtatt. 

Prisestimatene er vist i Figur 6-1, både med dagens avgiftsregime (5 % årlig økning) og en antatt lineær økning til 2000 
NOK/tonn i 2030. Som vi ser vil ammoniakk og komprimert hydrogen (lav) bli konkurransedyktig mot MGO betydelig 
tidligere når CO2-avgiften øker til 2000 NOK/tonn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimatiltak/klimatiltak-for-ikke-kvotepliktige-utslipp-mot-2030/sjofart-fiske-og-havbruk/avansert-biodrivstoff-i-avgiftsfri- 
diesel/ 

12 https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2021/statsbudsjettet-2021-skatter-og-avgifter/statsbudsjettet-2021-endringer-i-klimaavgiftene/id2767839/ 
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Figur 6-1: Drivstoffpriser inkludert avgifter, lagt til grunn i analysen, med 5 % årlig økning i CO2-avgift til 2030 
(øverst) og gradvis økning til 2000 NOK/tonn i 2030 (nederst) 

 
 

6.2.8 Sikkerhetsaspekter ved hydrogen og ammoniakk 
The International Code of Safety for ships using gases or other low-flashpoint fuels (IGF-koden) er den obligatoriske 
internasjonale forskriften for passasjerskip i internasjonal fart og lasteskip i internasjonal fart med bruttotonnasje 500 
eller mer, når slike skip bruker gasser eller annet drivstoff med lavt flammepunkt (som hydrogen eller ammoniakk). 
Disse skipene skal ha internasjonale sikkerhetssertifikater. 

For norskflaggede skip som bruker gasser eller annet drivstoff med lavt flammepunkt (som hydrogen eller ammoniakk), 
gjelder forskrift av 27. desember 2016 nr. 1883 om skip som bruker drivstoff med et flammepunkt under 60°C. Denne 
forskriften gjør IGF-koden obligatorisk for alle norskflaggede skip (også skip som ikke er pålagt å ha internasjonale 
sikkerhetssertifikater). Videre krever den at skipet skal tilfredsstille et anerkjent klasseselskaps regler for skip som 
bruker drivstoff med et flammepunkt under 60°C. 

IGF-koden inneholder spesifikke detaljkrav bare for naturgass som drivstoff (LNG). Andre gasser eller drivstoff med lavt 
flammepunkt som hydrogen eller ammoniakk er tillatt under forutsetning av at et sikkerhetsnivå som tilsvarer 
sikkerhetsnivået for et konvensjonelt dieseldrevet skip demonstreres gjennom en alternativ designprosess, beskrevet i 
IMO Circ. 1455. Når det gjelder ammoniakk har den maritime industrien erfaring med frakt av dette i gasstankere og 
bruk som kjølemiddel i kjøleanlegg, men ikke som drivstoff. Grunnet giftigheten til ammoniakk, introduserer bruk av 
dette som energibærer nye utfordringer relatert til sikker bunkring, lagring, forsyning til omformere og forbruk om bord. 
Mens IGF-koden ble gradvis utviklet gjennom mange års erfaring med LNG, LPG og metanol, vil potensielt en hurtig 
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innfasing av ammoniakk som energibærer – når teknologien er tilgjengelig – måtte føre til at sikkerhetsreguleringer 
utvikles med mye mindre erfaring å basere sikkerhetsmessige avgjørelser på. DNV har publisert klasseregler for 
ammoniakk, men i prinsippet er det fortsatt godkjenning gjennom alternativ designprosess som vil være gjeldende. 
Flaggstat kan velge å akseptere klasseregler som et substitutt for alternative designprosess. 

Erfaring med hydrogen i maritim sektor er enda mer begrenset, da dette ikke transportert om bord på skip som 
ammoniakk er. Men faktiske prosjekter for ferjer og lasteskip med hydrogendrift er nærmere realisering enn ammoniakk. 
Sikkerhetsaspektene ved lagring og fordeling av hydrogen om bord på skip utforskes gjennom forsknings- og 
utviklingsprosjekter, men det gjenstår mye arbeid for å utarbeide preskriptive regler. Lav antennelsesenergi, høy 
flammehastighet og tilhørende eksplosjonsrisiko er utfordringer som må håndteres. Det hersker også særlig usikkerhet 
rundt håndtering av og risiko ved flytende hydrogen, som har svært lavt kokepunkt. Etter DNVs kjennskap er det ingen 
klasseregler eller reguleringer fra flaggstat i vente i det nærmeste, og godkjenning gjennom en alternativ designprosess 
er derfor eneste alternativ. 

IGF-koden har krav til plasseringen av LNG-tanker som også er relevante for andre typer drivstoff som hydrogen eller 
ammoniakk. Drivstofftankene skal beskyttes med tanke på: 

- Mekanisk skade (kollisjon, grunnstøting, lastoperasjoner) 

- Varmepåvirkning fra brann (maskinromsbrann eller brann i lastområde) 

For skip med arbeidsdekk der det foregår lasthåndtering fra kraner er plassering av drivstofftanker med tanke på 
beskyttelse mot mekanisk skade spesielt utfordrende. På en del skip med LNG-tanker har dette vært løst ved å plassere 
LNG-tankene under forsterket arbeidsdekk eller under boligkvarteret. For hydrogentanker vil det være spesielt 
utfordrende å bevise ekvivalent sikkerhet gjennom den alternative designprosessen med plassering under dekk. 

Med manglende preskriptive regler for sikkerhetsgodkjenning vil bruk av hydrogen og ammoniakk for å gi økte 
kostnader for rederiet for å gå gjennom godkjenningsprosess for alternativt design. Økt bruk av hydrogen og ammoniakk 
for å nå utslippsmål kan øke motivasjonen for få på plass preskriptive regler for sikkerhetsgodkjenning og dermed 
akselerere arbeidet med etablere disse. Det er likevel ikke til å komme utenom at slike prosesser kan ta lang tid. 

 
 

6.2.9 Egnethet for nullutslippsteknologier 
Ettersom de alternative drivstoffene har lavere energitetthet tar lagring av disse om bord mer plass enn samme 
energimengde MGO. Dette er illustrert i Figur 6-2. Som beskrevet i kapittel 6.2.9 analyserer vi skipenes energibehov 
under seiling opp mot skipets størrelse for å vurdere hvordan de ulike teknologiene er egnet til å dekke dette 
seilingsmønsteret. Resultatet er vist i Figur 6-3. Batterielektrisk drift er egnet for et fåtall skip i enkelte segmenter. Med 
høyest energitetthet av disse nullutslippsalternativene, er ammoniakk volummessig egnet for størstedelen av flåten. 

I scenarioanalysen brukes disse resultatene til å bestemme hvilke skip som kan benytte de ulike teknologiene. Denne 
fordelingen er brukt også for nybygg – altså er seilingsmønsteret antatt å være som for dagens flåte også i fremtiden, 
De må bemerkes at selv om de ulike teknologiene med denne vurderingen kan være egnet for de ulike skipene, tar ikke 
denne delen av analysen innover seg tilgang på drivstoff, kostnader, gjenstående nødvendig teknologiutvikling for 
kommersialisering etc. 
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Figur 6-2: Volumetrisk energitetthet for ulike energibærere, inkludert lagringssystem (tanker, batterisystem) 

 
 
 
 

Figur 6-3: Andel av flåte som er vurdert til å være teknisk-operasjonelt egnet for ulike nullutslippsteknologier 
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7 SCENARIOER MOT 2030 OG 2050 
 
 

7.1 Scenarioer for utslippsreduksjoner 
Med vår scenariotilnærming analyserer vi hvordan utslippene og energimiksen i flåten utvikles under ulike antagelser. 
Bak scenarioene ligger vurderingene av hvilke nullutslippsteknologier som er anvendbare på de ulike skipene i flåten, og 
vi lar som beskrevet i kapittel 3.2 de ulike skipene velge den teknisk mulige løsningen som oppfyller eventuelle 
utslippskrav og samtidig er den billigste løsningen. Vi ser på utfall av virkemidler langs to akser: økonomiske forhold og 
krav til utslippsreduksjon. Scenarioene er vist i Figur 7-1. Langs «økonomiaksen» inkluderer vi med og uten støtte til 
merinvesteringer om bord, og de to alternativene for CO2-avgift. Andelen av forbruket som ikke er innenriks antas å 
være dekket med drivstoff uten CO2-avgift – dermed vil det for skip som oppholder seg mye utenlands være et større 
«prisgap» i operasjonelle kostnader ved overgang til andre drivstoff. Om disse skipene skulle omfattes av en CO2- 
kostnad også i internasjonal fart vil dette endre seg. Langs «kravaksen» utforsker vi hva som skjer uten noen krav om 
utslippsreduksjon, samt ved krav om 50 % reduksjon i 2030 og 100 % i 2050, i forhold til 2020-skipet. 

Det bør sies at et krav til utslippsreduksjoner for alle skip ikke er nevnt som et aktuelt politisk virkemiddel, og at det først 
og fremst er krav til lav- og nullutslipp for utvalgte fartøyskategorier – som havbruksfartøy nevnt i kapittel 4.3 – som 
vurderes. Da det ikke er klart om dette vil tre i kraft, og om det eventuelt vil gjelde kun nybygg eller alle, har vi for 
enkelhet gjort det på denne måten for å «tvinge fram» utslippsreduksjoner i hele flåten. 

Det må også nevnes at en halvering av utslippet til Kystrederienes flåte i 2030 sammenlignet med 2020 ikke er direkte 
sammenlignbart med regjeringens ambisjon om halvering av 2005-utslippet for innenriks skipsfart. 

 
 

 
Figur 7-1: Analyserte scenarioer 

 
 

For å øke lesbarheten bruker vi følgende navn på scenarioene: 
 

• Scenario A: 5 % 
 

• Scenario B: 2000 
 

• Scenario C: 5 % + støtte 
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• Scenario D: 2000 + støtte 
 

• Scenario E: 2000 + krav 
 

• Scenario F: 2000 + støtte + krav 
 

I scenarioene ligger drivstoffprisene betegnet som lav i kapittel 6.2.7 til grunn. Scenarioene sammenlignes med 
referansebanen i kapittel 7.2. I scenarioene antas det en gradvis dekning av landstrøm slik at alle nyere skip kan 
benytte 100 % landstrøm i 2030; innfasingen av tiltak og drivstoff utover dette avhenger av forutsetningene som ligger til 
grunn for hvert scenario. 

 
7.2 Referansescenario 
Takten for fornying av flåten er viktig for mulighetene for innfasing av nullutslippsteknologier. Basert på 
aldersfordelingen i dagens flåte legger vi til grunn at skipene har en levetid på 30-40 år, men at noen skip også vil være 
eldre enn dette. Figur 7-2 viser en fremskriving av utslipp i det tilfellet der kun flåtefornying styrer utslippsutviklingen, 
altså at eldre skip erstattes av mer energieffektive nybygg som fortsatt benytter MGO. Dette er altså ikke en prognose 
av mest forventet utfall gitt dagens virkemidler, men et referanseutslipp til bruk for sammenligning. I 2030 vil skip i 2020- 
flåten stå for over to tredeler av utslippet, og først etter 2035 vil nybygg stå for over halvparten av utslippene. I 2050 vil 
fortsatt noen av skipene som er i operasjon i dag være over 30 år og fremdeles seile. Disse står da for rundt en femtedel 
av utslippene, som de over 30 år gamle skipene gjør i 2020 (jfr. Figur 5-16). Tabell 7-1 viser antall skip i flåten i 
fremskrivingen. 

 

Figur 7-2: Flåtens referanseutslipp mot 2050 fordelt mellom alderskategorier (delt inn etter alder i år 2020, og 
nybygg fra og med 2021) 

 
 

Tabell 7-1: Antall skip i flåtefremskriving 
 

Kategori 
 

2020 
 

2030 
 

2040 
 

2050 

Eksisterende 
skip i 2020 394 284 199 112 

Nybygg fra og 
med 2021 - 196 398 621 

Totalt 394 480 597 733 
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7.3 Scenario A – 5 % 
I scenario A øker CO2-avgiften 5 % årlig til 2030, og ligger på dette nivået ut perioden. Det foreligger ingen statlig støtte 
til merinvesteringer for nullutslippsteknologi. Det stilles ikke krav til utslippsreduksjon. Gradvis forbedret 
energieffektivisering for å redusere økende drivstoffkostnader gir noen utslippsreduksjoner sammenlignet med 
referanseutslippet (kapittel 7.2); i tillegg er det stort sett økt bruk av landstrøm og noe LNG som gir utslippsreduksjoner 
utover referansebanen. Prisbanene vist i kapittel 6.2.7 antyder at komprimert hydrogen rundt 2040 er prismessig 
konkurransedyktig mot MGO med dagens CO2-avgiftsregime. Men grunnet høye investeringskostnader er ikke dette 
utslagsgivende nok til å gi nevneverdig innfasing av nullutslippsskip i dette scenarioet. 

 
 

  
Figur 7-3: Utslippsbane (ktonn CO2) og energimiks (GWh per energibærer) i scenario A, med ingen 
investeringsstøtte og CO2-avgiftsøkning 5 % årlig til 2030 

 
 

7.4 Scenario B – 2000 
I scenario B stilles det fremdeles ikke krav til utslippsreduksjon, og vi antar ingen investeringsstøtte – men CO2-avgiften 
øker kraftigere enn i Scenario A. I dette scenarioet oppnås innfasing av nullutslippsteknologi – primært ammoniakk – 
etter 2030. Dette er grunnet at økt CO2-avgift gjør ammoniakk konkurransedyktig mot MGO. Selv om ammoniakk er 
dyrere enn komprimert hydrogen, har det lavere investeringskostnader og er anvendelig for større deler av flåten. Dette 
krever at nybygg også før 2030 innrettes med mulighet til å gå på ammoniakk, mens det er først når ammoniakk har 
lavere pris enn MGO at skipene velger å benytte dette. Imidlertid vil det fortsatt for en stor del av flåten være billigere å 
fortsette med drift på MGO, typisk fordi en dyr eventuell ombygging til ammoniakkdrift ikke tilbakebetales over levetiden. 

 

  

Figur 7-4: Utslippsbane (ktonn CO2) og energimiks (GWh per energibærer) i scenario B, med ingen 
investeringsstøtte og lineært økende CO2-avgift til 2000 NOK/tonn til 2030 
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7.5 Scenario C – 5 % + støtte 
I scenario C stilles det fremdeles ikke krav til utslippsreduksjon, og CO2-avgiften øker igjen kun marginalt, slik som for 
Scenario A – men nå lar vi staten dekke halvparten av merinvesteringskostnadene for nullutslippsteknologi om bord. 
Imidlertid er dagens CO2-avgiftsregime (5 % årlig økning) ikke tilstrekkelig for å gjøre hydrogen og ammoniakk 
tilstrekkelig konkurransedyktig mot MGO for å gi en innfasing av betydning, og investeringsstøtte i seg selv er dermed 
ikke utløsende for et markant drivstoffskifte. En del mindre skip med batterielektrisk drift vil det være, i tillegg til noen 
skip med drift på hydrogen fra rundt 2040. 

 

  
Figur 7-5: Utslippsbane (ktonn CO2) og energimiks (GWh per energibærer) i scenario C, med 50 % 
investeringsstøtte og CO2-avgiftsøkning 5 % årlig til 2030 

 
7.6 Scenario D – 2000 + støtte 
Scenario D minner om Scenario B – med høy CO2-avgift (2000 NOK/tonn i 2030) – men nå antar vi i tillegg at det gis 
støtte til merinvesteringskostnadene for nullutslippsteknologi. Resultatet er at ammoniakk og hydrogen er tilstrekkelig 
konkurransedyktig til å gi betydelig innfasing av drivstoffene i flåten. Innfasingen skjer imidlertid tidligere enn i Scenario 
B ettersom det her er investeringsstøtte som gjør investering i nullutslippsteknologi lønnsomt på et tidligere tidspunkt. 
Det er også mot 2050 en større andel av flåten med nullutslippsdrift, og det er også betydelig flere skip med 
hydrogendrift (komprimert hydrogen), utløst av at de høyere investeringskostnadene halvveis dekkes. 

 

  
Figur 7-6: Utslippsbane (ktonn CO2) og energimiks (GWh per energibærer) i scenario D, med 50 % 
investeringsstøtte og lineært økende CO2-avgiftsøkning til 2000 NOK/tonn til 2030 

 
 

7.7 Scenario E – 2000 + krav 
I Scenario E stilles det krav til at alle skip gradvis må redusere sine utslipp med 50 % i 2030 og 100 % i 2050, og det er 
ikke noe alternativ å fortsette med kun MGO. Vi antar høy CO2-avgift, men ingen investeringsstøtte. I begynnelsen 
reduseres utslipp med teknisk-operasjonelle tiltak (energieffektivisering), før gradvis økende andel karbonnøytralt 
drivstoff må benyttes for å nå målet. Da står det mellom bruk av drop-in biodrivstoff (HVO for MGO-skip, LBG for LNG- 
skip) til økende pris, og investering i nullutslippsteknologi. Så lenge det karbonnøytrale drivstoffet er dyrere enn det 
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konvensjonelle, benyttes bare den mengde som er nødvendig for å oppfylle kravet. Når det karbonnøytrale alternativet 
blir billigere (gjelder ammoniakk og hydrogen, jfr. kapittel 6.2.7), benyttes kun dette. Dette er en forenkling, og forutsetter 
tilgang på tilstrekkelige mengder for bunkring av disse drivstoffene. I starten er det i stor grad HVO som dominerer, før 
ammoniakkandelen skaleres opp, primært etter 2030. Utover øker andelen ammoniakk til å bli dominerende, etter hvert 
som eldre skip fases ut av flåten. 

 

  

Figur 7-7: Utslippsbane (ktonn CO2) og energimiks (GWh per energibærer) i scenario E, med ingen 
investeringsstøtte, lineært økende CO2-avgiftsøkning til 2000 NOK/tonn til 2030 og krav til 50 % reduksjon i 2030 
og 100 % i 2050 

 
 

7.8 Scenario F – 2000 + støtte + krav 
Scenario F tilsvarer scenario E – med krav til utslippskutt og høy CO2-avgift - men er enda mer «aggressivt», ved at 
merinvesteringer i nullutslippsteknologi om bord gis 50 % støtte. Andelen HVO reduseres til fordel for ammoniakk og 
hydrogen, og allerede før 2030 driftes en betydelig andel av flåten med ammoniakk. Dette fordrer hurtig 
kommersialisering av teknologien, ettersom flere nybygg før 2025 må være klargjort for ammoniakk og starte å benytte 
dette fra 2025. Likeledes må infrastruktur for drivstoffene ha betydelig utbredelse før 2030. 

 

  
Figur 7-8: Utslippsbane (ktonn CO2) og energimiks (GWh per energibærer) i scenario F, med 50 % 
investeringsstøtte, lineært økende CO2-avgiftsøkning til 2000 NOK/tonn til 2030 og krav til 50 % reduksjon i 2030 
og 100 % i 2050 

 
7.9 Resultatoppsummering 
Nøkkeltall fra scenarioene er oppsummert i Tabell 7-2. I alle scenarioene bidrar energieffektivisering på grunn av 
økende drivstoffpriser til en del av reduksjonene fra referanseutslippet, men de betydelige reduksjonene oppnås ved 
innfasing av karbonnøytrale drivstoff. I våre scenarioer blir karbonnøytral ammoniakk den dominerende karbonnøytrale 
energibæreren i flåten, sammen med komprimert hydrogen i noen scenarioer. I de scenarioene der det skal oppnås en 
halvering av utslippet i 2030 (scenario E og F), må store mengder biodrivstoff benyttes. En mengde på 1050 GWh 
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biodrivstoff i 2030 i scenario E tilsvarer rundt 80 000 tonn HVO. Til sammenligning ble det i 2020 solgt rundt 250 000 
tonn avansert biodrivstoff i Norge13. 

I de andre scenarioene (A, B, C og D) er reduksjonen i 2030 begrenset, da virkemidlene (økt CO2-avgift og 50 % 
investeringsstøtte) ikke er tilstrekkelige for å få en stor del av flåten over på nullutslipp. Dette er også begrenset av 
manglende teknologimodenhet og levetiden til dagens flåte – som vist i Figur 7-2 utgjør skip i operasjon i dag 
størstedelen av utslippet i 2030. På lenger sikt vil teknologiutviklingen og flåtefornyingen gi økende muligheter til å fase 
inn alternative drivstoff i flåten, og dekarbonisering i 2050. Da vil flåte-, teknologi- og prisutviklingen kunne gjøre 
hydrogenbaserte drivstoff dominerende i flåten, med biodrivstoff for en mindre del av flåten. 

Den foreslåtte CO2-avgiftsøkningen i Norge vil, selv om den gir en effekt, ikke være tilstrekkelig for å gi en halvering av 
utslippene i 2030, men vil være viktig for å starte innfasing av hydrogenbaserte drivstoff og på lenger sikt gjøre 
nullutslippsdrivstoff dominerende i flåten. Innfasingstakten og antall skip med nullutslippsteknologi øker betydelig også 
om vi i scenarioene legger til grunn en 50 % statlig investeringsstøtte til teknologi om bord. Dette tilsvarer heller ikke noe 
eksisterende virkemiddel i dag, selv om Enova gir støtte til utviklingsprosjekter og ny teknologi. 

I takt med kommersialisering av teknologi for å gjøre løsningene aktuelle for mange skip, må produksjon av drivstoffene 
oppskaleres og bunkringsinfrastruktur bygges. Ser en for eksempel på scenario F, er bruken av nullutslippsdrivstoff i 
2050 rundt 5000 GWh. Blant dette vil det være både direkte bruk av strøm i batterier og landstrøm, samt hydrogen, men 
størstedelen er ammoniakk. Hvis et ammoniakkbehov på 5000 GWh skulle dekkes av elektrisitet som primær 
energikilde (grønn ammoniakk), krever det et energibehov rundt 10 TWh14, en ikke ubetydelig mengde sammenlignet 
med dagens norske strømforbruk på rundt 135 TWh15. Imidlertid vil også ammoniakk kunne komme fra naturgass (blå 
ammoniakk), hvis denne med karbonfangst og lagring kan produseres karbonnøytralt. 

Totale merinvesteringskostnader for rederiene estimeres til rundt 6-13 milliarder kroner for de ulike scenarioene der det 
oppnås innfasing av en større mengde nullutslippsskip (scenarioene B, D, E og F). Energikostnadene estimeres til å 
totalt sett øke 20-30 % over perioden i disse scenarioene. 

Tabell 7-2 Oppsummering av resultater fra scenarioene 
 

Scenario A 
5 % 

Scenario B 
2000 

Scenario C 
5 % + støtte 

Scenario D 
2000 + støtte 

Scenario E 
2000 + krav 

Scenario F 
2000 + støtte + 

krav 
 

2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050 

Antall skip i flåte 480 733 480 733 480 733 480 733 480 733 480 733 

Antall nullutslippsskip 0 1 16 313 16 29 40 432 84 638 171 689 

Energiforbruk 
nullutslipp (GWh) 112 210 117 2970 117 272 239 3470 488 4943 803 5063 

Energiforbruk 
biodrivstoff (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 255 783 135 

CO2-utslipp i forhold 
til 2020 (%) -3 35 -4 -40 -3 33 -8 -54 -50 -100 -51 -100 

Akkumulerte 
merinvesteringer for 
rederier i perioden 
(MNOK), hensyntatt 
eventuell støtte 

 
 

600 

 
 

6100 

 
 

890 

 
 

8180 

 
 

12480 

 
 

9650 

Endring i totale 
energikostnader for 
perioden (%)* 

 
1 % 

 
20 % 

 
0 % 

 
16 % 

 
30 % 

 
27 % 

* Sammenlignet med dagens drivstoffpriser og CO2-avgift 
 
 

13 https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/fornybar-energi/biodrivstoff/ 
14 Her er det forenklet antatt en virkningsgrad på 50 % for ammoniakkproduksjon. I dag er den rundt 44 % , men teknologiutvikling antas å effektivisere dette. 
15 https://www.ssb.no/energi-og-industri/energi/statistikk/elektrisitet 

http://www.dnv.com/
http://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/fornybar-energi/biodrivstoff/
http://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/fornybar-energi/biodrivstoff/
http://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/fornybar-energi/biodrivstoff/
http://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/fornybar-energi/biodrivstoff/
http://www.ssb.no/energi-og-industri/energi/statistikk/elektrisitet
http://www.ssb.no/energi-og-industri/energi/statistikk/elektrisitet
http://www.ssb.no/energi-og-industri/energi/statistikk/elektrisitet


DNV – Rapportnr. 2021-0922, Rev. 1 – www.dnv.com Side 47 

 

 

8 USIKKERHETER 
Vi nevner her usikkerheter ved analysen: 

 
• Drivstofforbruk: Det AIS-baserte drivstofforbruket og dermed utslippet for de ulike skipene er estimater. 

Erfaringsmessig har det vist seg at beregning av drivstofforbruk og utslipp basert på AIS-data ved hjelp av 
MASTER-modellen er relativt nøyaktig på flåtenivå for skipstyper der forbruket har høy korrelasjon med 
hastighet, det vil si typiske operasjonsprofiler for skipstyper som bulk-, tank- og konteinerskip. For andre 
skipstyper, der en varierende andel av energiforbruket er knyttet til andre, særskilte prosesser om bord, for 
eksempel slepebåter, skip tilknyttet fiskeri og havbruk, servicebåter, osv., vil standard metode for beregning av 
forbruk med MASTER-modellen kunne være mindre nøyaktig. I dette arbeidet gjelder det spesielt for 
skipstypene brønnbåter, spesial og multifunksjon og service. Beregnede klimagassutslipp er ikke spesifikt 
korrigert for disse skipstypene. 

I tillegg er dekningsgraden for AIS-data for 2013 lavere enn for 2020. Dekningsgraden vil ha større påvirkning 
på absolutte utslipp enn på utslippsintensitet. Det er flåten og det estimerte forbruket i 2020 som danner 
grunnlaget for scenariomodelleringen. 

• Flåteutvikling: Det er forutsatt at flåten også ved innføring av nullutslippsteknologier fortsetter å operere som i 
referansebanen, da den dekker et nødvendig behov av transport til sjøs, som vi antar vil bestå fremover. Mye 
kan medvirke til at fremskrivingen av flåten blir annerledes enn det som er forutsatt her - men om den blir 
større eller mindre, vil de samme mekanismene gjelde for det som skal til for å dekarbonsere flåten. 

• Finansiering: I modellen tar vi ikke hensyn til i hvilken grad rederiene er finansielt kapable til å gjennomføre 
investeringer i teknologi om bord, eller håndtere den operasjonelle kostnadsøkningen. Tilgang til kapital er 
generelt en barriere for opptak av nullutslippsteknologier. 

• Energimiks og tilgang på drivstoff: I våre scenarioer blir karbonnøytral ammoniakk den dominerende 
karbonnøytrale energibæreren i flåten, sammen med komprimert hydrogen i noen scenarioer. En annen 
hydrogenbasert energibærer som vil være aktuell er karbonnøytral metanol (bio-metanol eller e-metanol). 
Denne er for forenkling ikke med i analysen, men har en energitetthet per volum på linje med LNG, og dermed 
godt egnet for seiling over lange distanser med sjeldnere bunkringsintervall. Den forventes imidlertid å være 
dyrere enn hydrogen og ammoniakk /5/. Det kan tenkes at fremtidig energimiks vil domineres av ett eller noen 
få drivstoff, og om dette er hydrogen, ammoniakk, metanol eller noe annet er i dag ikke kjent. Uansett vil det 
sannsynligvis være et behov for å skape et marked for produksjon av hydrogenbaserte drivstoff for å 
dekarbonisere flåten. Teknologiutviklingen vil også påvirkes av det som skjer i andre segmenter – om for 
eksempel hydrogen blir et aktuelt alternativ i tungtransporten på vei vil det gi implikasjoner også for markedet 
på sjø. I scenarioene våre antar vi at de nødvendige mengdene drivstoff blir tilgjengelig når behovet er der – i 
realiteten kan det være at det tar lenger tid å oppskalere produksjonen av drivstoff og utbyggingen av 
infrastruktur. 

• Investeringskostnader for nullutslippsteknologi: Vi benytter kostnadsanslag for fremdrifts- og tanksystem for 
nullutslippsteknologier om bord på skip. De totale merinvesteringskostnadene for ny teknologi kan være 
høyere, særlig i begynnelsen når teknologiene fortsatt er på et utprøvningsstadium. 

• Drivstoffpriser: Som vi har sett, er differansen mellom drivstoffprisene utslagsgivende for utfallet av 
scenarioene, og fremtidige drivstoffpriser er usikre. Vi gjør derfor her en liten sensitivitetsanalyse der vi antar 
høye priser på ammoniakk og hydrogen (jfr. kapittel 6.2.7), i motsetning til de lave prisestimatene som ligger til 
grunn for resultatene ovenfor. 

Som Figur 8-1 viser, gir dette betydelig endret utfall. Ingen drivstoff vil være konkurransedyktige mot MGO/LNG 
og i scenario D får vi ikke noe opptak av alternative drivstoff annet enn batteridrift. Andre virkemidler er da 
nødvendig, som i scenario F med gradvis økende krav til utslippsreduksjon. Grunnet dyrere ammoniakk og 
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hydrogen vil da biodrivstoff utgjøre en stor del av energimiksen i 2050. Hydrogen kommer i større monn 
nærmere 2040, og ammoniakk mot slutten. Det kan sies at disse høye prisene sannsynligvis er svært 
konservative, og at en større prisreduksjon på hydrogen og ammoniakk er mer realistisk. 

 

  

Figur 8-1: Scenario D (venstre) og F (høyre) med høye priser på ammoniakk og hydrogen 
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9 DISKUSJON 
Vi har valgt en scenariotilnærming der resultatet styres av forutsetninger som legges til grunn i de ulike scenarioene. Vi 
forventer ikke å kunne forutsi fremtiden, men skisserer utfallsrom av aktuelle baner fremover. Resultatene gir grunnlag 
for en diskusjon rundt mulige implikasjoner, og grep som må til for å realisere scenarioene. 

En overgang til nullutslippsdrivstoff eller biodrivstoff i flåten vil gi merkostnader, både til investeringer og til drift. Selv om 
det foreligger investeringsstøtte, er det utslagsgivende at gapet mellom prisen på MGO og prisen på de alternative 
energibærerne reduseres og etter hvert utlignes. Dette kan for eksempel gjøres med en signifikant økning i CO2- 
avgiften, som lagt til grunn i noen av scenarioene våre. Ved at denne trappes gradvis opp, vil fremtidig avgiftsnivå måtte 
tas hensyn til når investeringsbeslutninger tas, og alternativer til MGO vil kunne bli mer aktuelle for å skape lønnsomhet. 
Det er også en forutsetning at prisene for de hydrogenbaserte nullutslippsdrivstoffene faller, men dette er særlig drevet 
av teknologiutvikling og reduserte produksjonskostnader. Dette kan i mindre grad enn bruk av avgifter styres politisk, 
selv om statlig støtte til produksjonsanlegg og infrastruktur for alternative drivstoff nok vil være viktig for utvikling og 
oppskalering av disse. Før økningen i CO2-avgift og reduksjonen i produksjonskostnader gjør hydrogenbaserte 
energibærere konkurransedyktige kan for eksempel differansekontrakter16 være et viktig verktøy. Videre er det i EU nå 
foreslått å innlemme skipsfarten i det europeiske kvotesystemet. Om dette vedtas, vil det altså blir en pris på CO2-utslipp 
fra skipstrafikk til og fra havner i EU/EØS. Dette vil omfatte større skip og ikke så stor andel av trafikken til flåten under 
Kystrederiene, men det er en trend at karbonutslipp vil ha en pris i nær framtid, også internasjonalt. I IMO vurderes det 
samme – en CO2-avgift for internasjonal skipsfart. Kvoteprisen i EU har det siste året doblet seg og er per i dag rundt 60 
EUR/tonn17, som ligger rundt dagens norske CO2-avgift. Selv om kvoteprisen skulle stige fremover, er det usikkert om 
kvotesystemet er tilstrekkelig å gi innfasing av karbonnøytrale drivstoff i europeisk skipsfart. Som beskrevet i kapittel 
4.2.2 er det imidlertid også foreslått et krav om gradvis avkarbonisering av drivstoff som benyttes på skip – FuelEU 
Maritime. I forslaget kreves 75 % redusert karbonavtrykk i 2050 sammenlignet med 2020-referansen, noe som er en 
ytterligere driver for gradvis dekarbonisering av europeisk skipsfart. 

En overgang til nullutslippsdrivstoff krever også teknologimodning og utvikling av bunkringsinfrastruktur. Batterielektrisk 
drift er teknologisk modent, men er kun en aktuell løsning for en liten del av flåten og dekker en svært liten del av det 
totale energiforbruket (som domineres av fartøy der batterielektrtisk drift ikke er et alternativ). Bruk av hydrogen og 
ammoniakk er fortsatt på et piloteringsstadium. Rundt 2025 antas de teknologiske forutsetningene å være tilstrekkelig 
på plass til at det kan være flere hydrogen- og ammoniakkskip i operasjon, men at dette omfatter mange skip innen 
2030 krever betydelig utbygging av produksjonsanlegg og bunkringsinfrastruktur langs kysten. I dag gis det støtte til 
utviklingsprosjekter innen hydrogen og ammoniakk (for eksempel under noen av støtteordningene beskrevet i kapittel 
4.5), og dette er viktig for å løse de tekniske og sikkerhetsmessige utfordringene med drivstoffene. Selv når teknologien 
er moden, vil det trolig være betydelige merinvesteringer for nullutslippsteknologier om bord på skip. Modeller slik som 
NOx-fondet etter miljøavtale med staten er også et aktuelt virkemiddel, som har vært effektivt i å utløse et bredere 
opptak (ikke bare pilotering) av utslippsreduserende teknologi på skip. En gjennomgående investeringsstøtte over 
lengre tid (slik NOx-fondet fungerer) kan slik være et godt virkemiddel, men hvor utslagsgivende dette er avhenger igjen 
av hvor høy prisdifferansen mellom drivstoffene må være for å skape lønnsomhet ved omlegging til nullutslippsdrift. Det 
er usikkert om det vil være aktuelt med en gjennomgående støtte til merinvesteringer også når teknologien er moden for 
bruk, slik vi har lagt til grunn i noen av scenarioene. Scenarioene antyder at dette vil være nødvendig for å gi en tidlig 
innfasing spesielt av hydrogen (jfr. scenario D). Sett under ett er imidlertid redusert prisgap mellom drivstoffene på lang 
sikt mer utslagsgivende enn investeringsstøtte, selv om investeringsstøtte i de første prosjektene er avgjørende for i det 
hele tatt å gjøre teknologiene kommersielt modne. 

Det blir kun opptak av biodrivstoff i de scenarioene der vi tvinger alle skip til en drivstoffovergang, og det vil være 
særdeles utfordrende å oppnå en halvering av utslippene i 2030 uten store mengder biodrivstoff. I realiteten vil det 
kunne være andre aktuelle virkemidler som vil gi en andel biodrivstoff i flåten, for eksempel om det planlagte 

 

16 https://www.oceanhywaycluster.no/news/proposes-carbon-contracts-for-difference 
17 https://ember-climate.org/data/carbon-price-viewer/ 
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omsetningskravet for sjøfart innføres. Også andre lavkarbon-/karbonnøytrale alternativer som ikke er analysert i denne 
studien kan vise seg å bli aktuelle, for eksempel biometanol eller e-metanol. 

Vi understreker til slutt at selv om en overgang til nullutslippsdrivstoff, som vist i scenarioene, etter hvert kan bli 
lønnsomt med de rette virkemidler, er det en mengde momenter som må på plass for å realisere dette i praksis, slik som 
løsning av tekniske og sikkerhetsmessige utfordringer, operasjonell erfaring med ny teknologi og nødvendig tilgang på 
drivstoff. Etterspørselen etter null- og lavutslippsskip må også styrkes; i dag ser vi enkelte pilotprosjekter for 
nullutslippsskip som er kommet i stand etter initiativ og krav fra vareeiere. Dette er viktige drivere for utslippsreduksjoner 
i skipsfarten, men omfatter per nå kun enkelte prosjekter. De eksisterende politiske virkemidlene er trolig heller ikke 
tilstrekkelig for å oppnå store utslippsreduksjoner og innfasinger av nullutslippsdrivstoff, og den manglende 
teknologimodenheten gjør uansett at storstilt innfasing er mulig først om noen år. I tillegg til kommersialisering av 
teknologi om bord er det behov for massiv oppskalering i produksjon av og bunkringsinfrastruktur for 
lavkarbon/karbonnøytralt drivstoff. 
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Om DNV 
Vi er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. Vårt formål er å 
sikre liv, verdier og miljøet. Med vår unike tekniske ekspertise og uavhengighet bistår vi våre kunder med å forbedre 
sikkerhet, effektivitet og bærekraft. 

 
Enten vi godkjenner et nytt skipsdesign, optimerer energiproduksjonen fra en vindmøllepark, analyserer sensordata fra 
en gassrørledning eller sertifiserer verdikjeden til en matprodusent, hjelper vi våre kunder med å ta gode og riktige 
beslutninger og øke tilliten til virksomheten, produktene og tjenestene deres. Verden er i endring. Vi kan påvirke 
utviklingen. Sammen skal vi takle de globale utfordringene og omstillingene vi vil møte. 
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