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Vår forsking på bærekraftig cruise – et utvalg

Alle kan lastes ned gratis fra www.vestforsk.no

http://www.vestforsk.no/


Hvor optimistisk er det fornuftig å være?



Grensene for hva klimaet tåler er i ferd med å bli 
overskredet alt ‘i dag’

https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/08/world-on-brink-five-climate-tipping-points-study-finds

Situasjonen i dag



Hovedutfordringene iflg den siste (2021-22) 
hovedrapporten fra FNs klimapanel

 Hva skjer?
 Utslippene øker fortsatt alt for mye

 Klimaet endrer seg fortere enn fryktet

 Utbygging av fornybare energikilder holder ikke tritt 
med økningen i energibruk

 Hva må vi gjøre?
 Fra ‘justeringer’ til ‘omstilling’ av samfunnet de neste 

30 årene

 Skiftet til ‘omstilling’ vil skape store 
fordelingsproblemer – som kan sette demokratiet 
under sterkt press



Hva betyr ‘klimaomstilling’?

G
lo

ba
le

ut
sl

ep
p

frå
fo

ss
il 

en
er

gi
og

se
m

en
t

(G
ig

at
on

n 
C

O
2/

år
)

https://www.gov.im/media/1350732/isle-of-man-tynwald-30-mins-anderson-larkin.pdf

Fase 1: Kort sikt gjøre kutt i forbruk, særlig hos de 
rike landa / deler av befolkninga

Fase 2: Lengre sikt gjøre teknologisk omlegging av 
produksjon og energiforsyning 
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Fase 3: Negativ utslippsteknologi

Fase 3 Negative utslipp



For Ting Tar Tid (særlig teknologisk utvikling!)

https://cicero.oslo.no/no/artikler/historien-om-hydrogen

2022: Hydrogen er framtidens drivstoff. Det har vi sagt 
siden 1700-tallet.

Erling Holden (NMBU) og Kristin Linnerud (CICERO)

https://samferdsel.toi.no/article11736-323.html

2002: «Hydrogen er fremtidens 
drivstoff – og det vil være det i 50 år 
til!»

Erling Holden (Vestlandsforsking)



Og hvordan har det gått i Norge?

Vi er nå kommet dit at det må skje en årlig 
reduksjon på ca – 4 % for å klare 2-graders målet. 
Siden 1990 har Norge bare klart dette 2 ganger 

(1991 og 2009).

Bankkrisen i Norge 
1987-1992

Den internasjonale 
finanskrisen 2008



Utslipp frå norsk reiseliv – og norsk cruise

“Aviation in particular is a major barrier to emission reductions, as it 
generates 17% of national tourism revenue and 75% of direct 
tourism emissions. 

Trend extrapolation shows that tourism will be the largest emission 
sub-sector of the Norwegian economy by 2030” (if now new 
mitigation efforts on avitation is implemented)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622020157?via%3Dihub 

Pluss 46%

Minus 3%



En klimafremtid for cruise-næringen?



https://www.nrk.no/vestland/hybridcruise-pa-hydrogen-kan-vere-loysinga-for-nullutsleppskrav-i-verdsarvfjorden-1.16137818

Monner dette? «As of the beginning of 2020, the number of cruise ships on order and to be delivered between 
2020 and 2027 amounted to 118 vessels. Compared to previous decades, this represents a record high: the global 

cruise ship fleet size increased by 127 units between 2010 and 2019 and by 47 units from 2000 to 2019”.
https://www.statista.com/statistics/1111954/global-cruise-ship-order-book-by-shipyard/

Da er det 5 år til verden skal ha halvert utslippene, og 30 år til utslippene skal være nesten null

«…mykje færre passasjerar….»

Så, hvor lang tid kan det ta før hele flåten er skiftet ut?



Tre klimascenarioer for cruise

1. + 4 grader: Klima fiasko
 Verden klarer ikke å bli enig om nye og virkningsfulle tiltak – heller ikke for 

cruise – og cruisenæringen kan derfor fortsette mer eller mindre som før 
(inntil konsekvensene av klimaendringer blir så dramatisk at 
verdensøkonomien mer eller mindre æbryter sammen’)

2. + 2 grader: Andre gjør jobben
 Verden klarer å få ned utslippene, men cruise ‘slipper unna’ fordi andre 

næringer / sektorer tar en tilsvarende større del av utslippsreduksjonen

3. + 2 grader: Cruise er en del av klimaløsningen
 Cruisenæringen må – som andre næringer og sektorer – halvere utslippene 

av klimagasser innen 2050; redusere med 80 prosent innen 2050, og ha 
null utslipp innen 2100



Et fremtidsscenario for klimavennlig cruise

 Endring innen 2050 som omfatter hele flåten globalt
 Vesentlig mindre skip

 Saktere skip

 Kortere rekkevidde

 Må i tillegg klare seg uten lange flyreiser til/fra utreise-/vendehavn

 Solnedgang eller soloppgang?
 Solnedgang for cruisenæringen slik vi kjenner den i dag

 Soloppgang for en annen type ‘båtturisme’



Takk for oppmerksomheten!
Carlo Aall

caa@vestforsk.no

Facebook: aallaboutclimate

991 27 222
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