New
BLUE
Deal

Veien mot en utslippsfri maritim næring
GCE Blue Maritimes strategi mot 2030

Verdens første
utslippsfrie
maritime klynge
Året er 2030. I havnene på Møre er man vitne til noe man få år tidligere
ikke trodde var m
 ulig. S
 kipene som legger til kai, er i ferd med å bli
utslippsfrie. Man er i ferd med å vinke farvel til eksostak fra sjøtrafikken
over bygder og byer.
Den maritime klyngen på Møre har aldri hatt for vane å gå med muse
skritt eller ta til takke med gårsdagens løsninger. Tvert imot har klyngen
alltid siktet høyt, og nå gjør den det igjen. Ambisjonen er at GCE Blue
Maritime Cluster skal bli verdens første utslippsfrie klynge.
Målet er å designe, bygge, utruste og drifte fremtidens nullutslipps
fartøy. GCE Blue Maritime har sammen med en bredt sammensatt
arbeidsgruppe med bedrifter fra hele klyngens verdikjede utarbeidet
klyngens nye strategi. Denne strategien har fått n
 avnet «New BLUE
Deal – veien mot en utslippsfri maritim næring».
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Maritim industri og transport står i dag for to til tre prosent av de
globale CO2-utslippene, noe som tilsvarer rundt én milliard tonn CO2 i
året. Dette betyr at utslippene av klimagasser må reduseres betydelig.
Norges mål er å r edusere CO2-utslippet med opptil 55 prosent innen
2030 sammenlignet med 1990. Så man kan trygt si at vi har satt oss et
hårete mål.

Hvordan lykkes?
Gjennom Paris-avtalen har verden forpliktet seg til å
begrense den globale oppvarmingen til godt under to
grader. GCE Blue Maritime støtter Paris-avtalens mål og
ambisjoner, og vil jobbe for at maritim næring skal være
en viktig del av løsningen på klimautfordringene.
For å lykkes har GCE Blue Maritime etablert et Grønt
nybyggingsprogram, der målet er å utvikle nullutslipps
fartøy i full skala som skal gå inn i k
 ommersiell drift.

GCE Blue Maritime har også etablert et Grønt
ombyggingsprogram, der målet er å installere utslippsfrie
fremdriftssystemer i eksisterende flåte, og etablere
sirkulære verdikjeder for kondemnering av den den delen
av flåten som ikke er egnet for grønn ombygging.
Vi er i posisjon til dette fordi vi er en unik, innovativ og
komplett klynge med verft, designere, utstyrsprodusenter,
tjenesteleverandører, rederier og akademia. Vi er i stand til
dette fordi klyngen alltid har samarbeidet tett og brukt sin
ekspertise til å finne effektive løsninger på kundenes mest
presserende utfordringer.

Hvorfor Norge?
Norges samlede kystlinje er på 100 915 km, noe som er
verdens nest lengste kyst etter Canada. Vi har over 150
års erfaring som skipsnasjon, og med kysten rett utenfor
døren vår faller ansvaret naturlig til oss for å lede veien
frem.

Vi lærer av de beste miljøene både i verden og her
hjemme, og vi skal skape nye, smarte og grønne
løsninger. Men slike løsninger kommer ikke ferdig
utprøvd på løpende bånd. Det grønne skiftet skjer
gradvis i en verden der teknologien endres raskt, og
mange alternative løsninger skal testes. Det er derfor

GCE Blue Maritime skal ha hovedfokus på skipstyper som har et
globalt potensial, men der Norge har et erfaringsforsprang og en
ledende posisjon. Dette omfatter bl.a.:
-	 Havbasert energi (petroleum, havvind mv)
-	 Havbasert mat (havbruk og fiskeri)
-	 Havbasert reiseliv (ekspedisjonscruise, ferger, hurtigbåter mv)

Nå har Norge alle muligheter til å ta lederskap på kommersiell
skalering og industrialisering av utslippsfrie skip, bare vi våger å
tenke stort nok. GCE Blue Maritime vil derfor etablere offensive
prosjekter for å realisere målet om utslippsfri skipsbygging.

viktig å komme raskt i gang for at vi skal nå m
 ålene
om lavutslippssamfunnet. Flere av klyngens medlem
mer har a
 llerede begynt å bruke ny teknologi og nye
grønne løsninger for en grønn omstilling, og Norge har
alle m
 uligheter til å lede an det grønne skiftet i maritim
næring. I 2018 vedtok Stortinget at cruiseskip og -ferger

skal seile utslippsfritt i norske verdensarvfjorder så snart
det er teknisk mulig, senest innen 2026. Nå tar vi et nytt
steg innenfor det grønne skiftet til sjøs, og GCE Blue
Maritime skal bruke verdensarvfjorden Geiranger som
testarena for å realisere ambisjonen om at fremtidens
skip skal være utslippsfrie.

En aktiv pådriver
Norges stolte maritime tradisjoner må nå tas inn
i vår tid, slik at vi realiserer lavutslippssamfunnet.
GCE Blue Maritime vil spille en avgjørende rolle
i arbeidet med å gjøre morgendagens maritime
næring utslippsfri.
Vi skal fronte klyngens felles strategi, gjennomføre
idélabber for å få frem nye vinklinger på markeder
og løsninger, samt bidra til å finne eksterne part
nere, kunder og kompetansemiljøer.
GCE Blue Maritime skal lete etter og finne kunder
som vil ta i bruk utslippsfrie skip (nye eller om
bygde) i kommersiell drift. Det grønne maritime
skiftet er under stadig utvikling, noe som gjør at
risikoen og kostnaden er høyere i startfasen. Det
er derfor viktig å etablere et tett samarbeid mellom
myndighetene, både i Norge og EU, og den
maritime næring.

Fremover må det derfor utvikles et offentligprivat samarbeid for å sikre at grønn teknologi og
utslippsfrie løsninger raskt kan:
•
•
•
•

piloteres
skaleres
industrialiseres
eksporteres

Vi kommer til å ha fokus på skipstyper som
klyngen har erfaring med, og som er viktige for
sentrale norske næringer som petroleum, havbruk,
fiskeri, ferger og cruise. Teknologi innen batteri,
LNG, brenselceller og håndtering av hydrogen og
ammoniakk er alt basert på norsk forskning, uten
av vi har lykkes med å bygge komparative fortrinn
på dette. Dette vil endre seg i tiden fremover
ved hjelp av ambisjonene til GCE Blue Maritimes
strategi mot 2030 og den maritime næringen.
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Les strategidokument

www.bluemaritimecluster.no

Et hav
av muligheter
Den blå havromsklyngen på Møre har i generasjoner
vært pionerer innen teknologiutvikling og operasjoner
i havet. Styringsgruppen er overbevist om at det grønne
skiftet kommer til å endre den globale maritime
næringen. Man ønsker derfor å møte utviklingen offensivt
og bygge global konkurransekraft. Året 2030
er rett rundt hjørnet, og vi har ingen tid å miste hvis
vi skal nå ambisjonen vår om en utslippsfri
maritim næring. Dette er vårt konkurransefortrinn,
det er her vi kan vinne.

«Nå legger vi strategien for fremtiden. Erfaring og
kunnskap bygd opp gjennom generasjoner har gjort
den maritime klyngen på Møre verdensledende.
Vi har snudd oss rundt før, og nå gjør vi det igjen.»
Njål Sævik i Havila.
Leder av styringsgruppen til GCE BLUE Maritimes strategi mot 2030
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