
 

  

     

 

PROGRAM 

 
Nasjonal konferanse om cruiseturisme til Norge,  

Bergen, 29. oktober 2019. 
 

 
 

                     
     

 

  
Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen 
Tid: 29. oktober, 09.00-16.30 

 
08.00 

Registering 
 
09.00 

Velkommen ved leder av Vestlandsrådet  

 
09.15 

Åpningsforedrag v/statssekretær Atle Hamar, Klima- og miljødepartementet  

 
09.50-11.20 

Trenger vi en nasjonal cruisestrategi og hva bør denne vektlegge og prioritere?  

Innledning ved representanter fra ulike deler av cruisenæringen og med påfølgende paneldebatt. 

• Inge Tangerås, Cruise Norway  

• Tor Christian Sletner, CLIA 

• Geir Kronbæck, RCCL 

• Sandra Diana Bratland, Carnival Corp.  

• Astrid Bergmål, Virke Reiseliv 

• NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal 

• Erik Joachimsen, Cruise Nord-Norge & Svalbard 

• Hans Jacob Walnum, Vestlandsforsking 

• Jon Olav Stedje, Aurland Hamnevesen  

• Anne Marit Bjørnflaten, Hurtigruten 

 



 

  

11.30-12.30 

Lunch 

 
12.30-13.20 
Den nye Havne og Farvannsloven.  
Hvilke endrede betingelser og rammer innebærer revidert Havne- og Farvannslov og hva vil dette bety 
for den enkelte havn og destinasjon mht lokale begrensninger og reguleringer?  Gjennomgang ved 
Samferdselsdepartementet. Spørsmål og debatt i etterkant.  
 
 
13.25-13.50 

Tålegrenseanalyse.  

Introduksjon til et analyseverktøy som ulike reisemål kan benytte for å vurdere stedets optimale 
tåleevne mht å motta cruisegjester og andre typer tilreisende. Analyseverktøyet er utarbeidet av 
McKinsey Company på oppdrag fra World Travel and Tourism Council, og er basert på undersøkelser 
og data fra 34 byer rundt om i hele verden.  
 
13.50 

Kaffepause og benstrekk 

 
14.10-15.20 

Fremtidige energiformer for cruiseskip.  

Er det landstrøm, batteriteknologi, LNG, hydrogen eller andre energibærere som er fremtiden 
innenfor cruisenæringen?  Hvilke konsekvenser og muligheter vil valg av energiform ha for 
reiselivsnæringen og andre leverandørnæringer?  
Innledning ved Norsk Klimastiftelse og Grønt Skipsfartsprogram, DNV GL. 
Korte innlegg fra representanter som er engasjert i noen av de mest aktuelle alternativene. 
Carnival Corp, Bergen Havn/Plug AS og Ocean Hyway Cluster. 
 
15.25-16.00 

Beredskap knyttet til cruisetrafikk I Norge. 

Har vi god nok beredskap i forbindelse med uønskede hendelser knyttet til cruisetrafikk?  
Hvilke erfaringer fikk man med den alvorlige hendelsen i Hustadvika i vinter? Er norske myndigheter i 
stand til å håndtere alvorlige, uønskede hendelser der flere tusen passasjerer og mannskap er berørt? 
Hvordan kan vi forebygge for å unngå alvorlige hendelser i fremtiden? 
Innledning ved representanter fra Institutt for marin teknikk, NTNU og Stine Sætre, 
fylkesberedskapssjef, Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Spørsmål og debatt. 
 
16.15-16.30 

Oppsummering og konklusjoner 

 

Arrangør; 
 

 


