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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her er fem ulike fremsider som du kan velge mellom. Slett de som ikke brukes. 



50%
reduksjon til
2030

Brukernavn
Presentasjonsnotater
IMO has adopted the following goals for shippingReduce GHG emissions by at least 50% by 2050 compared to 2008 levelsReduce CO2 per tonne-mile by at least 40% by 2030 and aiming for 70% in 2050
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Tilbakeblikk og veien fremover
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TEKNOLOGI OG FUEL 

• Viktig å komme i gang

• «Alle» energieffektiviseringstiltak må vurderes

• Mange lavthengende frukter 

• Endring til en grønnere skipsfart vil medføre økt
kompleksitet og kostnad.

• Det er et økt fokus på lavere utslipp fra både
finans, vareeier og forbruker.

• Ved utgangen av dette tiåret, må en forvente
vesentlig strengere miljøkrav.

• En må være klar over og håndtere risikoer som
det endrede teknologiske bildet bringer med 
seg. 



TEKNOLOGI OG FUEL 

• Etter energieffektiviseringstiltak, kommer
drivstoff.

• Fuel mix i fremtiden vil være mye mer kompleks
enn i dag. 

• Drivstoffet kan variere fra “hvert” fartøy og
fartsområde.

• Vanskelig å forutsi fremtidens drivstoff, men det 
er viktig å ha med all parter for å få til gode og
sikre løsninger.

• Dette vil endre hvordan skip er designet, operert
og hvilket drivstoff som benyttes.

• Not possible to slow-steam to zero emission 



Er regelverket klart til å ta imot nye løsninger?

• 1.1.2017 kom International Code of Safety for Ships using Gases or other Low-flashpoint Fuels (IGF Code) som regulerer
drivstoff med flammepunkt under 60ºc

• Selve koden inneholder krav for naturgass
• Det utvikles Interim Guidelines for nye løsninger

• Andre drivstoff
• Alternative design 

• Equivalent level of safety
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STATUS REGELVERK

Fuel Cells



Veiledning - Håndbøker

28.09.2021

January 2021 Summer 2021

Hovedmål
• Introduksjon til teknologi
• Regelverk
• Sikkerhet
• Veiledning i 

implementering



Alternative design

28.09.2021

Two phases – preliminary design and final design phase 
Preliminary design – “Review of the concept” 
Final Design – Full review

Approval criteria preliminary design:
1. No "showstoppers" are identified, otherwise a re-evaluation of 

the Preliminary Design 
phase and possibly improvements should be carried out; and

2. The alternative and/or equivalency was found feasible and 
suitable for its expected 
application.



Alternative design
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• Two phases – preliminary design and final design phase 

• Preliminary design – “Review of the concept” 

• Final Design – Full review

• Approval criteria final design;

• Equivalent level of safety proven
.



Hva vi kan gjøre?

• Bistå i å finne frem i et komplekst regelverksbilde

• Vi kan bistå i utviklingen og implementeringen av nye løsninger

• Diskutere løsninger som er «Future proof» og «Fuel Flexible»

• Dele erfaringer fra tidligere problemer

• Tidlig dialog og involvering 
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Concept Dialogue & Guidance Review Certification
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Education programs 
Research & Development

Ship owners

Classification
societies

Marine Insurance
Shipping Finance

National 
organisations

and authorities

The 
Norwegian
Maritime 
Cluster

Ship yards and 
manufacturing



Klikk for å redigere tittelstilTakk for meg!
Kolbjørn Berge
kobe@sdir.no
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