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7 skip, 4 linjer og 7 havner

2.300 årsverk i 4 land

4 mill passasjerer

180 000 trailere (12 m)

920 000 privatbiler

Omsetning ca NOK 5,0 mrd 

Oslo

Sandefjord

Strömstad
Kristiansand

Hirtshals

Color Line er eneste rederi i den internasjonale passasjer-
og godstransporten med norsk flagg 
- hovedkontor i Oslo og norsk eierskap 
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Color Line legger miljøpyramiden til grunn 
for strategier, investeringer, drift og kommunikasjon

FNs klimamål - Paris-avtalen 2015

Katowice 2018 - oppfølging av Paris-avtalen

IMO april 2018 - Internasjonal klimastrategi for skipsfarten

EUs klima- og energirammeverk for perioden 2020-2030

EU Parlamentet 2019 - Klimavisjon 2050 «A clean planet for all»

Granavolden plattformen januar 2019

Handlingsplan for grønn skipsfart 2019 

Klimarisikoutvalget NOU 2018:17

Nasjonal Transportplan 2018-2029

Oslo

Regulering Filipstad

Plattform byrådet 2023

Nullutslipp 2030

Sandefjord

Miljøkrav

Konkurranse 

Investeringer havn

Larvik

Kommuneplan

Infrastruktur

Havneplan

Kristiansand

Veiutbygging

Jernbane

Havneplan

Samspillet offentlig og  privat sektor er avgjørende for 

å nå målene og sikre innovasjon for å møte;

1. Fysisk risiko – konsekvenser av klimaendringer

2. Omstillingsrisiko – overgangen til 

lavkarbonøkonomien

Strømstad 

Investeringer havn

Landstrøm

Kiel

Intermodalitet

Jernbane

Landstrøm

Hirtshals

Logistikk knutepunkt

Intermodalitet

Utvidelse 



Color Line har vært en pioner med landstrøm i havnene

Samlet gir satsingen til Color Line på landstrøm i fem havner en reduksjon av 
CO2 med ca.10 000 tonn årlig.  

I tillegg vil utslippene av NOX, SOX og svevestøv gå betraktelig ned samtidig 
som støyen vil bli vesentlig redusert. 

Oslo 2011

Kristiansand 2014

Larvik 2016

Sandefjord 2017

Kiel 2019



Havnene og kommunene er aktive pådrivere 

• Batteripakke 5 MWh – 1 time på 

elektrisitet

– 20% reduksjon av utslipp – halvparten av 

IMOs mål om 40% utslipp i 2030

– Med landstrøm i Strømstad nås IMOs mål

– Hensyntar vi drivhuset på toppdekk har 

skipet et positivt miljøavtrykk ved drift på 

batterier

• Effektiv varmegjenvinning med 5MWh 

kapasitet

• Avfallshåndtering med levering til 

biokraftverk på land



Verdens største plug-in hybrid skip er prisvinner

Nor-Shipping 2017 Nor-Shipping 2019



Dåp av verdens største plug-in hybrid skip 23. august 2019
- Manifestasjon

- Posisjonering



Den maritime klyngen i Norge er verdensledende 
Det grønne skiftet åpner for nye næringer og nye arbeidsplasser. 
Color Hybrid eksemplifiserer dette.

Konstruksjon, 

bygging

Design

Navigasjon

Elektro, 

automasjon 

og batterier

Propeller, gir og 

trustere

Maskiner

Satellitt kommunikasjon

Digitale løsninger

Skipsmaling



Oslo

Strömstad
Kristiansand

Hirtshals

En unik og attraktiv sjøreise gjennom tre nasjonalparker

Færder Nasjonalpark 2013Ytre Hvaler Nasjonalpark 2009 Kosterhavets Nasjonalpark 2009



En plattform for miljøvennlig transport av mennesker og gods

Miljøvennlige skip med 

batteridrift

Effektive havner Landstrøm 



Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby i 2030

Oslo er en viktig motor for norsk økonomi og er 

kåret til Norges mest næringsvennlige 

kommune. Vi må skape verdiene før de kan 

deles rettferdig. En av fire jobber skapes i Oslo. 

Byen vår skal ha et trygt arbeidsliv, et attraktivt 

arbeidsmarked med høy kompetanse og sterke 

kunnskapsmiljøer for innovativt og skapende 

næringsliv.

Innledning plattform for byrådssamarbeid 22. oktober 2019 



Strategisk avtale inngått med Munchmuseet og Operaen i 2014

Aksjonær og styremedlemskap i 

VisitOSLO

Color Line er partner til Oslo 

som Europas klimahovedstad 

Strategisk avtale med 

Munchmuseet og Operaen 

i 2014



>

Short Sea
- Fra vei til sjø og bane. Et politisk ønske og tydelig markedstrend 

• Color Line styrker frakt som forretningsområde og dobler kapasiteten for transport av 

gods mellom Norge og Tyskland med ny linje Oslo-Kiel

• Årlig kapasitet 36 000 trailere tilsvarer en sammenhengende kø fra Oslo til Trondheim

• I Kiel havn gjenopprettes tog-til-skip anlegget med tilknytning til Europas 

jernbanenettverk

• Regjeringens incentivordning for overføring av gods fra vei til sjø har vært avgjørende

Ny cargo linje mellom Oslo og Kiel åpnet 10. januar
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Interessen og oppmerksomheten rundt miljø er sterkt økende

Water-sensors

Temperature

Salinity

Oxsygen

Chlorophyll-a 

fluor.

Phycocyan. Fluor. 

Turbidity/TSM

cDOM Fluor.

Oil-PAH

Nutrients

(Planned)

pH and pCO2

Deck-sensors

Surface temper. (Opt)

Wind and airpressure

Downwelling irradiance

Downwelling radiance

Marine Reflectance

Water sampling 

Chlorphyll-a/Pigm Abs.

Turbidity/TSM

Nutrients

Alge taxonomy. 

Passive sampling 

Contaminants

Not all ship have 

the same 

configuration. Blue 

are the core

sensors


