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6 skip
4 linjer
7 havner

Ca 3.000 ansatte

4,2 mill passasjerer
180.000 godsenheter

Omsetning  ca NOK 4,5 
mrd 

NOR-flagget flåte

Oslo

Sandefjord

Strömstad

Kiel

Kristiansand

Hirtshals

Hamburg

E39

Larvik

Aarhus

Aalborg

E39

E18

E45

Dette er Color Line



7,5 milliarder kroner i nye skip og konsepter



Mer enn hvert fjerde 
skip registrert i 
Norges Rederiforbund 
driver innen ShortSea

Mangfoldig virksomhet – skipsfart og reiseliv



Color Line er godt posisjonert

• Moderne og kostnadseffektiv tonnasje
– Produktstandardisering

• Konkurranseflaten redusert. 
• Nytt og fleksibelt bookingsystem under utvikling

– Internett og e-commerce viktigste salgs- og markedskanaler

• Kostnadsdimensjonering og omorganisering iht best-practise

2004:
M/S Color Fantasy  >
Oslo-Kiel

2007:
M/S Color Magic  >
Oslo- Kiel

2008:
Super Speed 1  >
Kristiansand- Hirtshals

2008:
Super Speed 2  >
Larvik- Hirtshals



Color Line ASA har utviklet seg til 
et av Europas ledende 
cruisefergerederier..

Selskapet opererer i 
skjæringspunket mellom 
transport og reiseliv, og er en 
viktig aktør for å trekke 
utenlandske turister til Norge.

Regjeringens maritime strategi, 
”Stø kurs” 2. oktober 2007

Bekreftelse på vår unike rolle og posisjon



Norge er en halvøy i Europa
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Color Lines industrielle modell - utgangspunkt - 2002



Klyngeegenskaper
Innovasjonspress

Kunnskapsspredning
Synergier

Myndigheter
og

politiske
retningslinjer

Selskapers
konkurranseevne

Internasjonalt konkurransedyktige

Hjemlandets
attraktivitet

Konkurransedyktige rammevilkår

Langsiktige,
konkurranse-

dyktige
næringer for 
Color Line 

Reiseliv Skipsfart 

Utvikling av norsk reiseliv 
- strategisk, overordnet politisk tilnærming



Den maritime transportsektoren er en 
forutsetning for landbasert reiseliv. 
Color Line er Norges største og et av 
Europas ledende cruise- og 
transportrederier, og knytter det europeiske 
kontinentet til Norge.
Color Line markedsfører norske attraksjoner 
internasjonalt, og det ligger et stort potensial 
for både kyst- og innlandsregionen i å dra 
langt større nytte av det økende antall 
reisende som utenlandsfergene generer. 
Regjeringens reiselivsstrategi, 
”Verdifulle opplevelser” 18. desember 2007

Color Lines rolle og posisjon innen reiseliv



Europakommisjonens Maritime Blåbok (2007) 
Sammenhengen maritim politikk og reiseliv

• Flere sektorovergripende strategier for å møte utfordringer knyttet til 
maritim virksomhet og berørte sektorer 
– Sørge for en helhetlig tankegang, hvor elementer som miljø, reiseliv, 

transport, infrastruktur og teknologiutvikling blir håndtert under ett
– Styrke europeisk konkurransedyktighet innenfor de maritime næringer 

samtidig som europeiske havområder utnyttes på en bærekraftig måte 
ved kommersiell utvikling

– Utvikling av kystregioner, satsning på turisme og lokalsamfunn langs 
EUs kystlinjer. 

• ”EU trenger en satsing på blant annet innovasjon og 
sektorovergripende næringsklynger for å lykkes med å skape et 
økonomisk oppsving i maritim sektor” 
– (EUs tidligere kommissær for maritime anliggender, Joe Borg, okt 2009) 

EUs Blåbok for maritim politikk (Blåboken er Kommisjonens maritime navn på 
Grønnboken omhandlende EUs integrerte maritime politikk. Grønnbok = 
Stortingsmelding): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0606:EN:HTML:NOT
Tale av Kommissær Joe Borg den 15. Oktober 2009: 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/press_rel151009a_en.html

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0606:EN:HTML:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0606:EN:HTML:NOT
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/press_rel151009a_en.html


Mål og ambisjon for norsk reiseliv



Kunnskap er avgjørende for verdiskaping

Få norske 
reiselivsbedrifter er i 
stand til å finansiere 
forskning

Konsolideringer er 
nødvendig



Fokus på miljø

• Nye skip mer miljøvennlige enn gamle
• Mer miljøeffektivt å transportere gods 

sjøveien enn landeveien
• Color Line deler 0-visjonen til Norges 

Rederiforbund
• Slipper ikke ut ubehandlet kloakk, 

søppel eller matavfall i havet
• Inngått avtale med WWF om                 

0-utslipp av avløpsvann i 
Østersjøområdet

• Langsiktig samarbeidsavtale med 
Bellona for videreutvikling av miljøtiltak 
innen rammene av internasjonal 
konkurranse i skipsfarten



Forstå de næringer du er en del av
– reiseliv og maritim industri

1. Innovasjon
2. Et bærekraftig reiseliv
3. Kompetanse
4. Områdeutvikling

• Nasjonal distriktspolitikk
5. Kvalitet

– En selvfølge for internasjonal 
konkurransedyktighet

6. Markedsføring
• Nasjonal merkevarebygging 

mindre viktig i maritim industri
7. Organisering

– Krevende i en mangfoldig næring

1. Maritim forskning og innovasjon
2. Miljøvennlige maritime næringer 
3. Maritim kompetanse 
4. Nærskipsfart

– Nasjonal distriktspolitikk
5. Globalisering og rammevilkår

– Internasjonalisering og 
konkurransedyktighet mangler   som 
satsingsområde i  reiselivsstrategien

Kjennetegn: 

Bringer markedene 
(turister) til 
produktene i Norge

Kjennetegn: 

Bringer produktene 
fra Norge til 
markedene 
internasjonalt

Syv fokusområder: Fem fokusområder:



Fra tradisjonell industri til opplevelsesindustri



En gammel, men umoden næring

Hovedutfordringen er å øke andel i BNP i forhold til sysselsettingen



Sammenhengen reiseliv, kultur og opplevelser

Norge er trendy, men vi har ikke helt forstått det!



Oslo

Bergen

Kristiansand

Larvik

Sandefjord
Stavanger

Hafjell

Kvitfjell Trysil

Beitostølen
Hemsedal

Geilo

Hovden
Rauland

Vrådal

Geiranger

Flåm

Lom

Voss

Loen

Sirdal

Lindesnes

Skeikampen

Lillehammer

Balestrand

Ulvik

Gautefall

Rjukan

Norefjell

VågåStryn

Aurland

Avgjørende å vite hvorfor gjestene kommer og hva de opplever i 
hele verdiskapingskjeden

RørosÅlesund

Hirtshals

Strømstad



Fjordbyen åpner for internasjonalisering, men har byen
internasjonale ambisjoner?



Vi må tørre og evne å tenke stort nok for å få gjennomslag
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