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• 9 rederier – 90+  skip 
• Topp prioriteringer: 

Følge lover og regler der vi seiler, verne miljøet,
helse og sikkerhet

• 700 havner globalt 
• 40 havner i Norge
• Ca 50% av alle cruiseanløp i Norge er Carnivalskip
• 8 skip i bestilling innen 2025 – inkl ytterligere 5 LNG-skip 
• 13 mill gjester årlig utgjør nesten 50% av det 

globale cruisemarkedet
• 225.000 cruisegjester daglig



CARNIVAL MARITIME DECARBONISATION UNIT
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Bærekraftsmål 2030 – ambisjoner 2050



MOT EN GRØNNERE FREMTID
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• LNG-skip – 6 cruiseskip allerede i drift
• Batterier – 10MWh – testing ila året
• Brenselceller prosjekt Pa-X-ell2 – testing ila året
• Landstrøm – 40% av skipene er klar i dag, 60% innen 2030
• Biogass – forbereder testing
• Økt bruk av MGO / Dual Fuel
• Avanserte luftrensesystemer – bedre enn MGO
• SCR – for enkelte skip i verdensarvfjordene
• Ruteoptimalisering – et viktig element i vår dekarboniserings-

strategi
• Resultat- og prestasjonsstyring – Neptune & FOCs 
• Energibesparende prosjekter – kontinuerlig forbedring



REGULERING VERDENSARVFJORDENE
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• Begrepsavklaring av «nullutslipp» er essensielt 
• Avklaring og presisering av mulig dispensasjon fra reglene
• Fremtidig teknologi og alternative drivstoffløsninger

o Hvis biogass regnes som nullutslipp; er drivstoff fremstilt av biogass
også regnet som nullutslipp? Er f.eks metanol fremstilt fra biogass å 
regne som nullutslipp? 

o Er en mix av biogass og LNG et akseptabelt alternativ?

Per i dag er den teknologiske modenheten og leveringsinfrastrukturen for 
nullutslippsdrivstoff for vår størrelse skip utilstrekkelig: både for de skip som er i
drift og de som bygges, og det ser heller ikke ut til at dette vil være på plass til
2026

Nødvendige avklaringer må på plass



1 januar 2026
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Slik det ser ut nå, vil det fra
vårt perspektiv ikke være
tilstrekkelig nullutslipps-
kapasitet til å seile inn til, 
anløpe, oppholde oss i eller
seile ut igjen fra disse
havnene i 2026

Sannsynlig resultat av nullutslippskrav i verdensavfjordene fra 2026



CRUISE I NORGE ETTER 01.01.2026
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• Hvis blå korridor til Hellesylt: Mulig anløp Hellesylt. Trenger transport til Geiranger
Shuttlebåter? Kapasitet? Tidsforbruk? Kostnad?

• Hvis dispensasjon for å seile til Flåm: Mulig anløp Flåm. Fordrer landstrøm ved kai

• Hvis 100% nullutslipp: Sannsynligvis ingen ordinære cruiseskip i verdensarvfjordene
Enkelte mindre cruiseskip /  rutegående skip kan klare det

• Hvis 95% reduksjon i utslipp: Avhenger av infrastruktur / tilgang på f,eks biogass

Avhenger av reguleringene for verdensarvfjordene


