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Forord 

Vestlandsrådet har vært oppdragsgiver for dette oppdraget. Vestlandsfylkene har store utgifter knyttet 

til fergedrift og fornyelse av fergeflåten. I årene 2019-2023 skal de fleste fergesambandene på 

Vestlandet over i nye kontrakter. Regjeringen har vedtatt ambisiøse klimakrav fram mot 2030. Bl.a. 

betyr dette at det vil bli stilt krav om lavutslipp eller nullutslippsfartøy i de nye kontraktene. Det har vist 

seg at mange fergefylker har fått økte utgifter til fergedrift etter at nye kontrakter er inngått med 

fergeselskapene. Dette skyldes bl.a. strengere krav til sikkerhet og universell utforming, men også at 

anbudsprisene har økt kraftig de siste åra.  

Med strengere miljøkrav i de neste kontraktene vil det bli en ytterligere kostnadsøkning. I denne 

rapporten har Norconsult gitt en systematisk dokumentasjon over sentrale forhold i fergesektoren. Ut i 

fra dette har vi sammenstilt kostnadene fylkeskommunene har nå og eventuelt vil få ved bl.a. 

strengere miljøkrav, mot inntektene de får til fergedrift fra staten. Vi har til slutt i rapporten gitt noen 

anbefalinger knyttet til fylkeskommunenes rammebetingelser til fylkesveifergedrifta. 

Hos Norconsult har samfunnsøkonom Lage Lyche vært oppdragsleder. Samfunnsøkonomene Einar 

Bowitz og Sindre Olav Blindheim har vært oppdragsmedarbeidere. Kontaktperson hos oppdragsgiver 

har vært Matti Torgersen fra Hordaland fylkeskommune. Vi takker NCE Maritime Cleantech og 

fylkeskommunene for gode og relevante innspill i arbeidet. 
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Sammendrag 

Bakgrunn  

Etter at mange riksveier og riksveiferger i 2010 ble overført til Fylkeskommunene, fikk disse økt 

økonomisk ansvar. De siste årene har nye anbudsrunder ført til en sterk økning i fylkeskommunenes 

utgifter til fergedrift. Trolig har dette utgangspunkt i pressede priser fra de første anbudsrundene, men 

også nye krav til bl.a. sikkerhet og universell utforming.  

Det er nå et stort behov for å skifte til lav/nullutslippsteknologi i bilfergeflåten for å bidra til å oppfylle 

Norges klimaforpliktelser. Det fins offentlige støtteordninger for å fremme utvikling og bruk av slike 

teknologier. Det er flere barrierer mot å realisere en slik utvikling. Nye teknologier er til dels lite 

utprøvde og medfører høyere kostnader enn tradisjonelle teknologier og energibærere. En sterk 

satsning på miljøvennlig teknologiutvikling for ferjer har et betydelig potensial for norsk innovasjon, 

næringsutvikling og arbeidsplasser 

 

Problemstilling 

Vestlandsrådet, som består av Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal 

fylkeskommuner, ønsker å presentere et faktagrunnlag og vurderinger av en rekke forhold knyttet til 

den fylkeskommunale ferjedriften, Norges klimaforpliktelser, innovasjon og næringsutvikling samt den 

offentlig virkemiddelbruken. Det er stort politisk ønske om å erstatte en del ferjesamband på 

fylkesvegnettet med faste vegforbindelser. Dette er for fylkeskommunene kostbare investeringer og 

det er derfor viktig å finne gode finansieringskilder. Bl.a. er ordningen med å bruke sparte 

ferjesubsidier til å finansiere ferjeavløsningsprosjekt en viktig finansieringskilde dersom den er 

utformet på en optimal måte for fylkeskommunene. 

 

Ferjeflåten skal skiftes ut 

Dagens flåte av bilferjer er gammel og står foran utskifting. I tillegg til mange driftsavbrudd på grunn av 

gammelt og ustabilt materiell, er dagens fergeflåte lite miljøvennlig og slipper ut store mengder med 

klimagasser. Det er et stort behov for «grønt skifte» i flåten. Derfor må dette være et viktig fokus i 

forestående anbudsutlysninger. 

 

Inntektssystemet tar ikke hensyn til viktige kostnadsdrivere for fylkesveifergene 

Inntektssystemet for fylkeskommunene fanger i liten grad opp de kostnadsøkningene som er et 

resultat av prisøkningene som har vært i nylige anbudsrunder og de som kan forventes de nærmeste 

årene. Det gis tilskudd gjennom statlige ordninger som Enova og også via NOX-fondet og andre kilder 

for å støtte innføringen av nye teknologier og energibærere i ferjeflåten. Det vil likevel kunne være 

ekstrakostnader ved et slikt teknologiskifte som ikke finansieres gjennom slike ordninger. Slike 

kostnader fanges heller ikke fullt ut av inntektssystemet. I kommuneøkonomiproposisjonen for 2017 

eller i revidert nasjonalbudsjett for 2016 ble det ikke foreslått tiltak som i særlig grad kan bedre 

finansieringen for fylkeskommunene når det gjelder ferjekostnadene.  
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Teknologiskifte i fergeflåten kan stimulere næringsutvikling i Norge 

Det finnes en rekke muligheter for å knytte innovasjonsmidler mot den norske maritime næringen. 

Dette kan gi muligheter for den norske maritime næringen i en presset tid bl.a. pga. av nedgang i 

oljerelatert virksomhet. Brukes mulighetene på en riktig måte vil dette kunne gi oppsving for de 

maritime næringene på Vestlandet.  

 

Fergemarkedet i endring 

Fergemarkedet har endret seg i den forstand at de fleste nye kontrakter er endret fra nettokontrakter, 

hvor fergeselskapene har hatt inntekstansvaret, til bruttokontrakter, hvor fylkeskommunene nå har 

inntektsansvaret. Dette har gitt større styringsmuligheter, men også trolig nye kostnadsutfordringer for 

fylkeskommunene. De tar bl.a. en større del av risikoen i fergedriften. Fylkeskommunene må også 

legge større innsats i å markedsføre samt utvikle et mest mulig optimalt tilbud, noe som også vil gi 

ytterligere kostnadsvekst.  

En annen endring i det norske fergemarkedet er konsolidering og dermed færre tilbydere. Store og få 

aktører gjør at selskapene får større markedsmakt og dette presser prisene oppover. 

 

Kapasitets- og kvalitetsutfordringer i fergedriften 

Flere fylkeskommuner har utfordringer når det gjelder å yte et godt ferjetilbud til de reisende. En grunn 

til det er økende kapasitetsbehov som følge av at trafikkveksten på mange fergesamband har vært 

større enn på veinettet for øvrig. Kapasitetsproblemene gjenspeiles i antall gjenstående biler (biler 

som ikke får plass) særlig på enkelte samband. Det er også en utfordring at trafikken varierer 

betydelig gjennom året, med til dels betydelig høyere trafikk i sommermånedene. Det innebærer 

behov for kostbar reservekapasitet for å dekke slike topper i etterspørselen. Den generelle 

kostnadsveksten for den fylkeskommunale ferjedriften og den generelt svekkede økonomiske 

situasjonen i ferjefylkene gjør det vanskelig å opprettholde slike viktige kvalitetsaspekter i ferjedriften.  

 

Teknologisk utvikling i fergesektoren 

Ferjesektoren vil måtte stå for viktige bidrag til å redusere norske klimagassutslipp fram mot 2030. 

Nye ferjer vil i stor grad måtte ha null- eller lavutslippsteknologi. Vi står foran en periode med store 

utfordringer men også store muligheter for innovasjon og utvikling. Norge er allerede et foregangsland 

og ny teknologi er allerede tatt i bruk i fergeflåten. Bl.a. er den første batteridrevne fergen satt i drift på 

Sognefjorden og det finnes allerede flere gassdrevne ferger på norske fjorder. Teknologier og 

energibærere må tilpasses lokale forhold, og en kostnadseffektiv innføring av nye teknologier krever 

omfattende samhandling mellom statlige, fylkeskommunale og private aktører. Dette setter krav til 

virkemiddelapparatet og støtteordningene, samt utforming av regelverk og tekniske standarder.    

 

En rekke offentlige støtteordninger, men bør de utformes annerledes? 

Det eksisterer en rekke offentlige støtteordninger som kan bidra til å fremme innovasjon og 

teknologisk utvikling i fergeflåten. Mange av støtteordningene er rettet mot næringslivet 

(transportselskaper og skipsverft). Mens ordningen i mindre grad er rettet direkte mot 

fylkeskommunene. Det er også problematisk å utforme gode støtteordninger som ikke er strid med 

statstøtteregelverket.  

NOX-fondet gir f.eks. ikke støtte til tiltak basert på krav i anbudene. Uten gode og treffsikre statlige 

støtteordninger vil det for fylkeskommunene være svært utfordrende å få til et «grønt skifte» i 

fergesektoren. I tillegg til støtteordninger som direkte retter seg mot et «grønt skifte», kan man også 
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se for seg andre gode løsninger hvor f.eks. el-avgift for landstrøm og lading av batteri til skip blir 

avviklet, man gir kondemneringstilskudd og gunstige låneordninger. Vi tror også at bruk av offentlig 

privat samarbeid (OPS) bør kunne utnyttes i større grad også i fergesektoren. Det kan være 

utfordrende og få til støtteordninger som ikke kommer i konflikt med statstøttereglementet. 

 

Fergeavsløsningsmidler et viktig bidrag til ny infrastruktur 

For å få til et så fleksibelt transporttilbud som mulig på Vestlandet er det et stort politisk ønske om å 

avløse fergesamband med bruer og tunneler. Blant annet er det et samstemt politisk ønske for å få til 

en fergefri E39 langs hele Vestlandet, og det er ønskelig at mange fylkesveifergesamband erstattes 

med faste vegforbindelser. Investeringskostnadene knyttet til ny infrastruktur er veldig høye og det er 

alltid en utfordring å finne gode finansieringskilder. Ordningen med at sparte fergesubsidier knyttet til 

nedlagte samband, brukes til å finansiere ny infrastruktur har lenge vært gjeldende på riksveier. Slik 

nye retningslinjer nå er utformet framstår de som gunstig for fylkeskommunene. 

 

Nasjonal fergestandard 

Det er gitt signaler om en Nasjonal fergestandard, men det er ikke kommet noe nytt om dette i 

kommuneøkonomiproposisjonen for 2017 eller i revidert nasjonalbudsjett for 2016.   

 

Oppsummering/konklusjon 

Vi har gjort en oppsummering i følgende kulepunkt. 

 Utgiftene til fergedrift har økt de siste par årene som følge av nye og dyrere kontrakter.  

 Inntektssystemet fanger ikke opp denne kostnadsøkningen som etter hvert vil treffe alle 

fergefylkene. Systemet fanger også dårlig opp forskjeller mellom fylkeskommunene i hvor mye 

hvert samband koster. Fylkeskommunene kan til en viss grad påvirke kostnadene til bl.a. 

driftsopplegg, men har liten påvirkningsmulighet når det gjelder trafikkutvikling, topografi mm.  

 Stigende/fallende fergekostnader som følge av drivstoffpriser og renter er i prinsippet inkludert 

i deflatoren for kommunesektoren som alle overføringene prisjusteres med. Likevel, dersom 

drivstoffprisene øker, vil det først og fremst ramme de store fergefylkene.  

 Høyere fergekostnader for fylkeskommunene i størrelsesorden opp til 40-45 prosent som 

følge av økte anbudspriser i nye anbud fanges trolig ikke opp av deflatoren for 

kommunesektoren. Dermed får heller ikke fylkeskommunene kompensert for de økte utgiftene 

dette innebærer. 

 Finansieringsutfordringen knyttet til fergedrift har utviklet seg slik at det går utover andre 

oppgaver fylkeskommunen i fergefylkene har ansvaret for. 

 I Revidert nasjonalbudsjett for 2016 er det lagt inn en tiltakspakke for Sør- og Vestlandet på 

900 mill kr. Regjeringen har nevnt en rekke formål for denne pakken, deriblant grønn skipsfart. 

Det var forventet at regjeringen gjennom det reviderte budsjettet vil legge noen føringer på 

miljøvennlige fartøyer i de kommende fergeanbudene, men det reviderte budsjettet sier ikke 

noe spesifikt om dette. Stortinget har likevel bedt om at det blir lagt opp til lavutslipps- og 

nullutslippsfatøy. Dette vil føre til ytterligere kostnader for fylkeskommunene, uten at vi kan se 

at det er tatt høyde for i rammeoverføringene til fylkeskommunene.  

 Det finnes en rekke statlige støtteordninger for utviklingen av «grønn» skipsfart. De fleste av 

disse ordningen er rettet mot private næringslivsaktører, og ikke mot fylkeskommunene. Både 

NOX fondet, PILOT-E og Innovasjon Norge retter seg mot private aktører som f.eks rederier 

og skipsverft, mens ENOVA og til dels Forskingsrådet også retter seg mot offentlige aktører 

som f.eks. fylkeskommunene. Gode og treffsikre statlige støtteordninger vil være helt 

nødvendig for at fylkeskommunene skal være i stand til å gjennomføre et «grønt skifte» i 

fergesektoren i forbindelse med de kommende fergeanbudene. Disse ordningen må utformes 
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slik at de enten gir direkte støtte/kompensasjon til fylkeskommunene eller til aktører nær 

knyttet opp mot fergedrifta som f.eks. rederiene, skipsverft eller utstyrsleverandører.  

 I utgangspunktet skal tiltak etter støtte fra NOX-fondet være gjennomført innen utgangen av 

2017, men prosjekter med lengre horisont (2018-2019) kan få tilsagn om støtte om det 

foreligger anbud, byggekontrakt eller andre forhold som gir stor sikkerhet for gjennomføring. 

 Støtte fra NOX fondet er betinget av at tiltaket ikke er utløst av myndighetspålagte krav. Dette 

betyr at NOX-krav stilt i fylkeskommunale anbud ekskluderer fra støtte fra NOX-fondet. Det er 

bare utslippsreduksjoner utover det stilte NOX-kravet som kvalifiserer til støtte. 

 Andre gode incentiver til omlegging til «grønn» fergetransport, kan f.eks. være løsninger hvor 

f.eks. el-avgift for landstrøm og lading av batteri til skip er avviklet, man gir 

kondemneringstilskudd og gunstige låneordninger. Bruk av offentlig privat samarbeid (OPS) 

bør kunne utnyttes i større grad også i fergesektoren.  

 Det har pågått en diskusjon om hvordan man kan legge opp til mer standardisering i 

fergeanbudene. I tillegg til at standardisering som regel er kostnadsbesparende, får man også 

en mer fleksibel flåte og det blir lettere og omdisponere fergemateriellet på tvers av samband. 

Ferjesektoren er differensiert med svært ulike behov i ulike samband. Det bør derfor være 

individuelle handlingsrom for den enkelte fylkeskommune.  Det oppfordres likevel til det legges 

opp til en norm knyttet til ferjetilbudet der dette er naturlig. Dette krever fortsatt tett samarbeid 

mellom fylkeskommunene. 

 Jf kommuneproposisjonen for 2017 vil årlige fergesubsidier utbetalt og prisjustert med den 

kommunale deflatoren i 40 år, gi et gunstig finansieringsbidrag for fylkeskommunale i 

fergeavløsningsprosjekt.  

 Fergeavløsningsmidler vil ikke bli gitt til fergeavløsningsprosjekter som bare delvis avløser 

fergedrifta. Dette kan være fergeinnkortinger eller at en del av et trekantsamband blir avløst av 

ny vei. 

 Det er gitt signaler om at en ny Nasjonal fergestandard skal utarbeides av statlige 

samferdselsmyndigheter, men det er ikke kommet noen konkrete utspill om dette i revidert 

nasjonalbudsjett for 2016 eller i kommuneøkonomiproposisjonen for 2017. 

 En Nasjonal norm knyttet til ferjedrifta vil sette krav til åpningstider, frekvens, kapasitet m.m. 

for ulike samband og farvannsklasser uavhengig om det er riksvegsamband eller 

fylkesvegsamband og uavhengig av hvor i landet sambandet befinner seg. Like samband og 

farvannsklasser bør forholde seg til normen når en skal dimensjonere tilbudet. Vi tror at dette 

vil gi et mer reelt kostnadsnivå for fergedriften totalt sett og ulike 

myndigheter/forvaltningsnivåer vil kunne få en mer felles forståelse av kostnadsnivået i 

sektoren. 
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 Innledning 

Stor kostnadsøkning i fergesektoren 

Det er til sammen 62 fergesamband på Vestlandet. Av disse sambandene er 50 fylkeskommunale, 

noen er også private. Det ble fraktet ca 15 millioner kjøretøy i 2015 og ca 15,3 millioner passasjerer på 

Vestlandsfergene. Det er 100 fylkesveisamband på landsbasis og 16 riksveisamband. 

De fleste av dagens fergekontrakter går ut i perioden 2018-2020 (se vedlegg 1), og arbeidet med å 

konkurranseutsette den neste generasjonen kontrakter er i gang. Etter forvaltningsreformen trådde i 

kraft i 2010 og fylkeskommunene overtok et langt større ansvar for fergedrifta, er det avdekt vesentlig 

kostnadsøkninger i sektoren, blant annet med bakgrunn i følgende forhold: 

 Generell prisvekst på om lag 35 prosent de siste åra (2010-2015) 

 Operatørene har generelt satt en lav pris i dagens kontrakter i forhold til risikofordelinga i 

kontraktene (noen kontrakter går med vesentlige tap i dag) 

 Flere nye lovkrav til fartøy og trygghet  

Fylkene på Vestlandet sine budsjett for fergedrifta var på 830 MNOK i 2014 og med en videreføring av 

dagens tilbud er det forventa ytterligere kostnadsøkning, bl.a. pga dyrere kontrakter. 

  

Utslippene fra fergene skal ned 

Stortinget har vedtatt nye utslippsforpliktelser for Norge fram mot 2030. Målet er å redusere utslippene 

med minst 40 prosent sammenlignet med 1990, i en felles gjennomføring med EU. Fergeflåten på 

Vestlandet har en gjennomsnittsalder på 24 år, og fergene er en vesentlig kilde til utslipp av 

klimagasser og NOX. Det betyr at dersom det blir satt krav til lavutslipp eller nullutslippsløsninger i nye 

fergekontrakter, vil dette kunne bidra til vesentlig reduksjon i nasjonale utslipp av klimagasser.  

 

Fergene viktig for Vestlandet 

Fergene er en viktig del av samferdselen på Vestlandet og en svært viktig premissgiver for at 

Vestlandssamfunnet skal fungere. Vestlandet har krevende topografi hvor fjordene er 

kommunikasjonsbarrierer og folk og næringsliv har høye kostnader til transport. Ferger oppleves som 

flaskehalser på veinettet og det koster næringslivet store årlige summer i bl.a. i ventetidskostnader i 

forbindelse med fergesamband. Fleksible samband med høy frekvens uten driftsavbrudd er en viktig 

forutsetning for at det konkurranseutsatte næringslivet på Vestlandet skal lykkes. Mange bruker også 

fergene til daglig pendling til arbeid og skole. Dersom ikke tilbudet dekker behovene, vil 

Vestlandssamfunnet fort få svakere vilkår for utvikling og vekst enn landet ellers. Konkurranseevnen 

svekkes ikke bare lokalt og regionalt, også nasjonen Norge er avhengig av et effektivt, produktivt og 

konkurransekraftig Vestland. 

 

Kostbar fergedrift for Fylkeskommunene 

I forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 overtok fylkeskommunene de fleste av landets 

fergesamband. Det har vært en stor utfordring for fylkeskommunene å overta dette ansvaret. Det har 

vist seg at overføringene fra staten ikke strekker til i forhold til hva det koster å drifte fergene. Stadig 

økte sikkerhetskrav og stor trafikkvekst på svært mange av sambandene gjør det kostbart å ha et 

tilfredsstillende tilbud. Det har også vist seg at når første runde med fergekontrakter går mot slutten, 

har fergekostnadene økt kraftig i flere fylker. På enkelte samband har kostnadsøkningen vært opp til 

40-50 prosent etter nye anbudskontrakter med fergeselskapene. Fylkeskommunene mener at staten 

ikke har gitt nødvendig kompensasjon for disse ekstra utgiftene og at overføringene bare har økt i tråd 
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med den generelle prisstigningen i Norge. Gapet mellom kostnader og inntekter er derfor økende og 

fylkeskommunene må finne penger fra andre budsjettposter for å kunne opprettholde et 

tilfredsstillende fergetilbud. 

Situasjonen er alvorlig for fylkeskommunene og det er nødvendig å synliggjøre dette overfor sentrale 

myndigheter. God dokumentasjon på hvordan utviklingen de siste åra har vært, er derfor viktig. I 

kapittel 3 har vi gitt en oversikt over kostnadene knyttet til fergedrift for fylkeskommunene 

 

Nye fergeanbud 

Svært mange av dagens fergekontrakter går ut i perioden 2018-2020, og arbeidet med å 

konkurranseutsette de neste kontraktene er i gang. I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over når det 

enkelte sambandet skal ut på anbud.  

 

Klimakrav og fornyelse av fergeflåten 

Stortinget har vedtatt nye klimakrav for Norge frem mot 2030. Målet er å redusere utslippene med 

minst 40 prosent sammenliknet med 1990. Fergeflåten for landet totalt har en gjennomsnittsalder på 

over 20 år, og for Vestlandet snakker vi om en gjennomsnittsalder på ca 24 år. Skipene er en 

vesentlig kilde til utslipp, og en omlegging til bruk av lav- og nullutslippsløsninger vil kunne bidra til en 

vesentlig reduksjon i nasjonale klimagassutslipp. Gamle ferger gir i tillegg ustabilitet og driftsavbrudd. 

Det er en stor og kostbar utfordring med fornyelse av flåten. Samtidig gir dette muligheter for å ta i 

bruk ny teknologi. Bl.a. er den første batteriferja allerede i drift på strekninga Lavik-Oppedal. 

Gassferger har vært i drift på flere samband allerede i 10-15 år, og det forskes bl.a. på å ta i bruk 

biodrivstoff og hybridteknologi. Det vil kunne være et viktig satsingsområde for Norge i en tid hvor det 

er ledige ressurser i skips-/offshoreindustrien pga. nedgangstider i oljesektoren, og drive 

teknologiutvikling i fergesektoren i forbindelse med nye anbud. Det vil være rimelig at staten i større 

grad bidrar med denne fornyelsen. Det kan være flere statlige ordninger, fond og tilskudd som kan 

brukes i en slik sammenheng. I kapittel 6 og 7 har vi sett på teknologier og støtteordninger for å utvikle 

nye teknologier.  

 

Inntektsoverføring 

Inntektsoverføringsmodellen for lokale ferge- og båtruter er trolig den av delkostnadsnøklene som er 

minst treffsikker. I dagens modell for båtruter fordeles rammetilskuddet i en delkostnadsnøkkel der 

fylkeskommunenes netto driftsutgifter i tidligere år utgjør kriterievariabelen. Dette innebærer langt på 

vei en refusjonsmodell for disse utgiftene, noe som strider mot intensjonen i inntektssystemet. Antall 

ferger er den variabelen som statistisk sett forklarer utgiftsvariasjonen mellom fylkene best mulig ifølge 

Kommunal- og Moderniseringsdepartementets egne analyser, og benyttes fortsatt som kriterium for 

utgiftsbehovet knyttet til bilferger i inntektssystemet.  

Det er tidligere gjort utredninger for å avdekke om modellen gjenspeiler den reelle kostnaden fylkene 

har for å drifte ferge- og båtrutene. Det kan være tegn som tyder på at modellen kanskje bør endres 

eller at det legges til grunn en nasjonal norm for fergedrift i forbindelse med de statlige overføringene 

til fylkeskommunene. I kapittel 3 har vi beskrevet hvordan dagens inntektsoverføringsmodell virker 

overfor fylkeskommunene når det gjelder fergedrift. 

 

Sparte fergesubsidier til finansiering av fergeavløsningsprosjekt 

Det planlegges at mange av fergene på Vestlandet etter hvert skal avløses med bruer eller tunneler. 

På sikt vil dette gi store investeringskostnader og det er viktig å finne gode finansieringskilder. En slik 

kilde er sparte fergesubsidier. Hvis denne ordningen skal brukes er det viktig at det legges opp til en 
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ordning som gir et reelt finansieringsbidrag. I kapittel 8 har vi gjennomgått siste 

kommuneøkonomiproposisjon og beskrevet ordningen slik den er i dag og trukket fram noen 

utfordringer knyttet til modellen for framtiden. 

Nasjonal fergestandard 

Tidligere ble det i forbindelse med fremleggingen av Nasjonal transportplan også lagt inn klare 

strategier og mål for fergedrifta, men etter at fylkeskommunene tok over mesteparten av 

fergesambandene, har man ikke oppdatert mål og strategier knyttet til fergedrifta gjennom NTP. Nå 

har imidlertid Regjeringa varslet at de i midten av 2016 ønsker å legge opp til en ny fergestrategi som 

også skal omfatte fylkesveiferger. Slik vi tolker arbeidet med en slik strategi skal den omhandle 

minstestandarder. I dette oppfatter vi at det skal ligge inne mål/krav til åpningstider, frekvens, 

kapasitet m.m. for ulike samband og farvannsklasser uavhengig om det er riksvegsamband eller 

fylkesvegsamband. Like samband og farvannsklasser skal dermed ha samme minstestandarder. I 

kapittel 9 har vi gjennomgått siste Reviderte Nasjonalbudsjett og Kommuneøkonomiproposisjon, for å 

avdekke regjeringens planer om en eventuell nasjonal fergestandard. 
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 Beskrivelse av fergeflåten 

Mye av innholdet i dette kapitlet er hentet fra DNV-GL (1) som har samlet sammen data om dagens 

fergeflåte fra ulike kilder og gjennom ulike prosjekter. Totalt er det i overkant av 250 innenlands ferger 

i Norge og ca 200 av disse går i riks- og fylkesveisamband. Disse fergene trafikkerer totalt 121 

samband, hvorav 16 på riksvei og 100 på fylkesvei, resten er private (se også figur 10). 

 Alder 

Dagens fergeflåte er relativt gammel. Over 60 prosent av fergene er mere enn 20 år, og av disse er 

knapt halvparten over 40 år. De største fergene har lavere gjennomsnittsalder. Gjennomsnittsalderen 

på fergeflåten er ca 24 år. 

 

 

Figur 1: Ferger per aldersgruppe, sortert etter personbilenheter (PBE)1 og energibærer (januar 2016) (kilde: DNV-
GL) (1), (På fergesambandet Vangsnes-Hella-Dragsvik går det også en ferge på biodiesel) 

                                                      
1 Se forklaring PBE i figur 10 
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Figur 2: MF «Driva» bygd i 1963 brukes fortsatt i rutedrift i Møre og Romsdal 

 Utslipp 

I etatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2018-29  (2) heter det at transportsektoren må ta et stort 

ansvar for å redusere klimagassutslippene, i tråd med Norges forpliktelser som følge av Paris-avtalen. 

Det er anslått at globale utslipp må reduseres med 40-70 prosent i 2050 i forhold til 2010-nivået for at 

global gjennomsnittstemperatur ikke skal stige mer enn 2 grader («togradersmålet»). Sektorer som 

ikke er inkludert i EUs kvotesystem for utslipp av klimagasser, herunder de norske bilfergene, skal 

samlet redusere utslippene med 30 prosent i 2030 sammenlignet med 2005-nivå. De rikeste landene, 

herunder Norge, forventes å få mål opp til 40 prosent utslippsreduksjon.  

Innenriks sjøfart sto i 2014 for drøyt 3 prosent av de samlede norske CO2-utslippene, og bortimot 6,5 

prosent av utslippene som ikke er underlagt EUs kvotesystem. Det foreligger ikke offisielle tall for 

utslippene fra bilfergene, men DNV-GL anslår de 0,5 millioner tonn årlig. Kilde: SSB og 

transportetatene (2). Utslippstallene for bilferger er estimat fra DNV-GL (3).  

 

Tabell 1: Norske utslipp av klimagasser, mill. tonn CO2-ekvivalenter.  

  Mill tonn Andel 

I alt  53,2 100,0 % 

Kvotepliktig 25,9 48,7 % 

Ikke kvotepliktig 27,4 51,5 % 

Transport 15,4 28,9 % 

 Herav innenriks sjøfart 1,8 3,3 % 

o Herav bilferger 0,5 0,9 % 
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I den norske klimastrategien er det lagt til grunn at transportsektoren minst må halvere sine utslipp i 

forhold til i dag, dvs. redusere utslippene med i størrelsesorden 8,5 millioner tonn 

Som det går fram av figur 1 bruker 19 av fergene LNG som drivstoff og to er batteridrevet/kabel. 

Resten går på diesel. De fleste fergene har servicehastighet på 10-15 knop. Blant de største fergene 

(over 100 pbe) er det flere som har hastighet på ca 20 knop.  

Av tabell 2-4 ser vi at fergene generer den største andelen av utslippet fra transportmidler som 

Vestlandsfylkene har ansvaret for.  

 

Tabell 2: Forbruk og utslipp fra transportmidler som er under kontrakt med Møre og Romsdal fylkeskommune 
(2.66 kilo CO2-ekvivalenter utslipp per liter olje/diesel) (4) 

Transportmiddel Forbruk i 1000 liter 2013 Utslipp 1000 tonn CO2-ekv 2013 

Fylkesveiferger 23,3 62,0 

Buss 6,5 17,3 

Hurtigbåt 5,2 13,8 

SUM 35,0 93,1 

 

Tabell 3: Forbruk og utslipp fra fylkesveifergene i Rogaland fylkeskommune (kilde: Rogaland fylkeskommune) 

Transportmiddel Forbruk i 1000 liter 2015 Utslipp 1000 tonn CO2-ekv 2015 

Fylkesveiferger (diesel) 4,6 12,1 

Fylkesveiferger (LNG) 11,3 22,4 

SUM 15,9 34,5  

 

Tabell 4: Utslipp fra transportmidler som er under kontrakt med Hordaland fylkeskommune (kilde: Hordaland 
fylkeskommune) 

Transportmiddel Utslipp 1000 tonn CO2-ekv 2015 

Ferger 62,0 

Hurtigbåt og lokalbåt 26,7 

Buss 55,7 

SUM 144,4 

 

Vi har ikke oversikt over utslippstallene for Sogn og Fjordane, men ser vi på de tre andre 

vestlandsfylkene, så er samlet utslipp fra fylkesveifergene 158,5 1000 tonn CO2-ekvivalenter. Vi ser at 

både for Møre og Romsdal og Hordaland så er det fergene som bidrar til mest utslipp hhv 67 prosent i 

Møre og Romsdal og 43 prosent i Hordaland. Det betyr at mere miljøvennlig ferger vil gi et stort 

potensial for reduksjon i klimagassutslippene. 
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 Kapasitet og fart 

Det er en stor spredning på sammenheng mellom fergestørrelse basert på PBE (personbilenheter) og 

passasjerkapasitet. Typiske passasjerkapasiteter er 199, 299 og 399 passasjerer. Slik fergeflåten er 

sammensatt indikerer dette at passasjerkapasitet i liten grad er standardisert i kravspesifikasjonene. 

Slik bør det også muligens være da trafikksammensetningen er svært ulik i ulike samband. F.eks. 

brukes en del fergestrekninger mye av dagpendlere som ikke har med bil om bord. 

 

 

Figur 3: Fordeling av fergestørrelsene i den norske fergeflåten 

Størstedelen av fergeflåten opererer med hastigheter på 11-15 knop. De største fergene går oftest 

med større hastighet enn de mindre.   

 Omdisponeringsmuligheter 

DNV-GL har gjort en analyse for å vurdere fleksibiliteten i fergeflåten (1). Man gjorde en vurdering av i 

hvilken grad en ferge kan erstattes av andre ferger i Norge i samme størrelse (PBE +/- 10 prosent) og 

servicehastighet (-15 prosent til +30 prosent). Analysen viser at drøyt 40 ferger ikke har erstattere, 

mens de neste 50 fergene har 1-3 erstattere. Dette antyder relativt lav fleksibilitet i den samlede flåten.  

 Utskiftningsbehov 

I februar 2015 la Klima- og Miljødepartementet fram Meld. St. 13 (2014-2015) «Ny utslippsforpliktelse 

for 2030 – en felles løsning med EU» fram for Stortinget (5). Et av målene i meldinga er å redusere 

utslippene med minst 40 prosent sammenliknet med 1990. Med en alder på fergeflåten på 

gjennomsnittlig 24 år og med gammel teknologi som gir høye utslipp av klimagasser, er store deler av 

fergeflåten moden for utskifting. Som vist i forrige avsnitt er fergene en vesentlig kilde til utslipp, og en 

omlegging til bruk av lav- og nullutslippsløsninger vil kunne bidra til en vesentlig reduksjon i nasjonale 

klimagassutslipp. Gamle ferger gir i tillegg ustabilitet og driftsavbrudd.  
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 Kostnader knyttet til fergedrifta 

De fire fylkeskommunene på Vestlandet Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal 

hadde i 2014 netto driftsutgifter til fylkesveiferger (ifølge KOSTRA-tall) på ca 1 040 mill. kroner. Fra 

2010 til 2015 økte disse utgiftene med 23 prosent. Inkluderes Nordland, blir økningen over 30 prosent. 

Til sammenligning økte Konsumprisindeksen med 9 prosent og SSBs kostnadsindeks for innenriks 

sjøfart med 7 prosent i perioden. Fylkeskommunenes utgifter til fergedrift har altså vokst vesentlig 

sterkere enn den generelle prisutviklingen de siste 5 årene. Utviklingen i fylkene de siste 5 årene er 

vist i Figur 4.  

 

Figur 4: Fylkeskommunenes netto driftsutgifter til fergedrift, mill løpende kroner. Kilde: Kostra (Funksjon 731 
Fylkesveiferger).  

Det er store forskjeller både i nivå og utvikling over tid for fylkeskommunene. Hordaland og Sogn og 

Fjordane har hatt en flat utvikling eller nedgang i hele perioden. Utviklingen i de øvrige fylkene har 

vært kjennetegnet av et trendbrudd, med kraftig økning i kostnadene i 2014 eller i 2015. Det må ses i 

sammenheng med at det i disse årene ble inngått nye kontrakter, som innebar betydelig høyere 

utgifter for sammenlignbare ytelser, enn hva som var tilfellet i de kontraktene de avløste. Etter 

konkurranseutsetting av fergedriften før 2010, falt prisene kraftig, til et nivå som ikke har gitt full 

kostnadsdekning. De økte kontraktsprisene som tallene i figur 4 synliggjør, må bl.a. ses som et 

resultat av en konsolidering blant fergeselskapene og en tilbakevending til mer normale 

fortjenestenivåer i bransjen. Kostra tallene for driftsutgifter til ferjedrift gjenspeiler bl.a. at ferjer er blitt 

erstattet med ny vegsamband, og derav enkelte år nedgang i driftsutgiftene til fergedrift. Alle 

fylkeskommunen vil før eller siden oppleve det samme som Møre og Romsdal og Nordland, med 

kraftige økninger når nye anbudskontrakter kommer inn. Det samme gjelder for så vidt også for 

riksvegsamband. Figur 5 viser utviklingen i utgifter til kjøp av riks- og fylkesvegfergetjenester i 2016- 

kroner.  
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Figur 5: Rapporterte utgifter til kjøp av riks- og fylkesvegfergetjenester mill 2016-kr (kilde Oslo Economics m.fl) 

Utviklingsbanen når det gjelder driftsutgifter til fergedrift er illustrert av Møre og Romsdal 

fylkeskommune basert på en modell knyttet til kollektivtrafikk utviklet av Oslo Economics i figur 6. 

 

 

 

 

Figur 6: Stor økning i kontraktspriser fra 2014, prinsippskisse (Kilde: Møre og Romsdal fylkeskommune/Oslo 
Economics) (1) 
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 Statlige tilskudd 2010-2014 

Fra 2010 til 2014 ble statlige midler for drift av de overførte fergene gitt som direkte fordeling, utenfor 

rammetilskuddet. Kostnadsnøkkelen for ferger som også tidligere var fylkeskommunenes ansvar, ble 

beregnet gjennom gammel kostnadsnøkkel som før.  

I perioden 2010-14, da midlene for overførte fylkesveiferger ble fordelt utenom rammetilskuddet, økte 

dette tilskuddet for Vestlandsfylkene med 15 prosent. Disse tilskuddene er vist i tabell 5. Dette gjelder 

altså bare ferjesambandene som ble overført fra Staten til fylkene. De «gamle» 

fylkesvegfergesambandene kommer i tillegg (jf figur 4). 

Tabell 5: Direkte fordeling av statlige midler til overførte fylkesveiferger 2010-14. Mill kroner.  

 2010 2011 2012 2013 2014 prosent 
endr 
2010-14 

Rogaland  98 99 111 115 118 20 % 

Hordaland 294 305 315 326 335 14 % 

Sogn og F 96 99 117 121 125 30 % 

Møre og R 234 241 238 245 253 8 % 

Nordland  299 307 305 315 325 9 % 

Sum disse 1021 1051 1086 1122 1156 13 % 

Sum Vestlandsfylkene 722 744 781 807 831 15 % 

KPI      6 % 

Fergeindeks2      12 % 

Kilde: Grønt Hefte, Tabell c-fk, ulike årganger (6). Omfatter også kompensasjon for NOx-avgift for nye fylkesveiferger.  

 

 Innlemming i rammetilskuddet fra 2015 

Fra 2015 ble fylkesveifergene inkludert i rammetilskuddet, og tildelingen til fylkeskommunen blir fordelt 

etter kostnadsnøkler i inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. I kommuneproposisjonen 

2015 (Prop. 95 S (2013-2014)), ble det lagt fram en ny kostnadsnøkkel for fylkeskommunene (7). Her 

besto delkostnadsnøkkelen for båt og ferge av kriteriene «fylkesfaktor båter» og «antall 

fergesamband». Før denne endringen, ble midlene til båt og ferge fordelt etter kriteriene «rutenett til 

sjøs» og «innbyggere bosatt på øyer uten fastlandsforbindelse». Tilskudd til fylkesveiferger overført 

fra staten i forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 ble før den siste endringen i 

delkostnadsnøkkelen gitt som direkte tilskudd utenfor det generelle rammetilskuddet. Kriteriet for 

ferger ble i 2015 gitt en vekt basert på fylkeskommunenes gjennomsnittlige kostnad (netto 

driftsutgifter) i årene 2012-14.   

 Kostnadsnøkkel for båt og ferge i 2017 

Kostnadsnøkkelen for 2017 

I kommuneproposisjonen for 2017 (Prop. 123 S (2015-2016)) (8), er det ingen vesentlige endringer i 

kostnadsnøkkelen for båt- og fergeruter. Det er fortsatt «antall fergesamband» som legges til grunn for 

utgiftsutjevningsmodellen i inntektssystemet. Kriteriet innebærer fortsatt at det fordeles et likt beløp 

per fergesamband gjennom utgiftsutjevningen. Antall samband som inngår i utgiftsutjevningen, er for 

2017 redusert fra 106 til 100, noe som betyr at hvert enkelt samband vil utgjøre et noe større beløp i 

inntektssystemet. Det er ulike årsaker til at KMD har redusert antallet samband. Noen er nedlagt og 

                                                      
2 Fergeindeks: kostnadsindeks for nærsjø- og innenriksfart – delindeks for ferjedrift 
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andre samband er sammenslått, dvs. det er gjort en kritisk gjennomgang på hva som skal defineres 

som et samband og hva som skal defineres som flere samband. KMD kan komme til ytterligere å 

endre på antallet. De vurderer bl.a. om enkelte båtruter som også frakter biler skal inngå.  

KMD har også gjort nye beregninger på alternative kriteriesett. Blant annet er kriteriene «utseilt 

distanse» og «transporterte personbilkilometer (PBEkm)» testet ut. Analysene viser at det er en klar 

sammenheng mellom utgifter til ferger (jf KOSTRA tall) og alle kriteriene som er testet i analysene. Det 

er likevel «antall fergesamband», som samsvarer best med faktiske utgifter og KMD har derfor valgt å 

beholde dette fortsatt som kriterium for fordeling av midler til ferger.  

KMD er innforstått med at det ikke er fullt samsvar mellom hva fylkeskommunene bruker innen 

fergesektoren og hva de får av kompensasjon gjennom utgiftsutjevningen. De forklarer dette blant 

annet med variasjoner i effektivitet, ulike prioriteringer i fylkeskommunene, og forhold som ikke blir 

godt nok fanget opp av delkostnadsnøkkelen. KMD hevder at målet med utgiftsutjevningen er at den 

samlede kostnadsnøkkelen over tid gir en rimelig fordeling mellom fylkeskommunene.  

 

Eventuelt nytt kriteriesett for båt og ferge i 2018 

KMD har satt ut et prosjekt for å få innspill fra eksterne fagmiljøer til hvordan kostnadsnøkkelen for båt 

og ferge kan utformes. Resultater fra dette vil eventuelt bli presentert i ny kommuneproposisjon for 

2018. 

 

Sektorvekter 

Hvor stor vekt den enkelt delkostnadsnøkkel i inntektssystemet skal ha i den samlede 

kostnadsnøkkelen, blir beregnet ut i fra sektorens andel av totale netto driftsutgifter. Dagens 

sektorvekter er basert på gjennomsnittlige regnskapstall for årene 2010-2012. Sektorvektene har til nå 

ikke blitt oppdatert med utgangspunkt i nyere regnskapstall hvert år, men kun blitt oppdatert sammen 

med øvrig oppdatering av kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Dette innebærer at sektorvektene 

ikke nødvendigvis fanger den faktiske kostnadsutviklingen i sektoren. Med nye analyser av 

kostnadstall for perioden 2010-2015 har KMD kommet fram til at kostnadsutviklingen over tid varierer 

en del mellom de ulike sektorene. KMD foreslår derfor at sektorvektene fra 2017 oppdateres årlig på 

bakgrunn av regnskapstall fra de siste tre tilgjengelige årene. For 2017 vil dette si regnskapstall fra 

perioden 2013-2015. Regnskapstallene for 2015 er ennå ikke klare, men KMD antyder likevel basert 

på ufullstendige regnskapstall for 2015 at delkostnadsnøkkelen for båt/ferge og buss/bane kan bli 

vektet en del opp sammenlignet med dagens kostnadsnøkkel, mens delkostnadsnøkkelen for 

fylkesveier og tannhelse kan bli vektet en del ned. For delkostnadsnøkkelen for videregående 

opplæring, ligger det an til å bli mindre endringer. Når sektorvektene justeres årlig basert på et 

glidende gjennomsnitt, vil fergefylkene få kompensert utgiftene, men med 3-4 års etterslep. Dvs man 

må selv finansiere kostnadsøkningen de første 3-4 årene. Kompensasjonen til fergefylkene vil, 

dersom ikke rammene i inntektssystemet øker, også gå utover fylker uten ferger. 

Norconsult har gjort noen vurderinger knyttet til denne endringen. Et viktig spørsmål vil være om 

økningen i fergekostnadene som følge av nye anbud i noen grad blir korrigert for i inntektssystemet. I 

utgiftsutjevningen blir altså vektene for de enkelte delkostnadsnøklene oppdatert med gjennomsnitt av 

faktiske utgiftsandeler som vekter. Når alle fylkeskommunene opplever samme kostnadsvekst, spiller 

det imidlertid ingen rolle hvordan utgiftsutjevningen fungerer. Den omfordeler bare et gitt beløp mellom 

fylkeskommunene. Som et forenklet eksempel kan vi regne som om landet bare hadde en 

fylkeskommune, som var utsatt for det samme kostnadssjokket (dyrere anbud og i framtiden også 

dyrere anbud pga. krav om lavutslippsferger). 

Det er Stortinget som fastsetter (den ønskede) realveksten i de frie inntektene til kommuner og 

fylkeskommuner. Det gjør de ut fra en realøkonomisk betraktning, der behovet for nye satsinger, 

økninger i standard og dekningsgrad for kommunesektorens tjenester og makroøkonomiske forhold, 
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spiller inn. Hvis Stortinget vedtar null realvekst, skal i prinsippet kommunesektoren kunne yte eksakt 

samme tjenestetilbud. 

Hvorvidt fylkeskommunene får kompensert for kostnadsøkninger i fergedriften, vil på denne bakgrunn 

avhenge av i hvilken grad deflatoren for kommunesektoren, som benyttes til å prisjustere frie inntekter 

og andre inntektskomponenter, ivaretar disse kostnadsøkningene. 

Denne deflatoren, som er en felles prisindeks for kommunesektoren samlet, utarbeides av 

Finansdepartementet og publiseres i de årlige rapportene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) for 

kommunal og fylkeskommunal økonomi.  Det er i siste TBU-rapport ikke gitt noen nærmere 

beskrivelse av hvordan denne prisindeksen er konstruert. Delindekser i den kommunale deflatoren er 

vist i Vedlegg 6 i TBUs siste rapport (fra november 2015) (9). Lønnskostnadenes andel var knapt 63 

prosent i 2014. Med forbehold om at vi ikke kjenner nøyaktig grunnlag for den øvrige delen av 

prisindeksen, vil vi anta at den er kostnadsbasert, og at SSBs kostnadsindeks for bilferger er brukt for 

å vekte inn fergekostnadene. Vektene i denne delindeksen er vist i tabell 6. 

 

Tabell 6: SSB sin kostnadsindeks for bilferger 

 Ferger 

Drivstoff 17,3 

Mannskap 43,0 

Vedlikehold og reparasjon 9,4 

Administrative kostnader 3,3 

Øvrige operasjonelle kostnader 8,1 

Kapitalslit 13,0 

Rentekostnader 5,9 

SUM 100,0 

 

Det fremgår at indeksen er rent kostnadsbasert, og at den ikke ivaretar variasjoner i prisene på 

kontraktene med fergeselskapene. De siste dyrere fergeanbudene kan ses som at fergeselskapene 

gjenoppretter sine marginer, etter at de eksisterende anbudene førte til (for) lave driftsmarginer i 

selskapene.  

På bakgrunn av dette, vil det være slik at man får kompensert for en utgiftsøkning, men med 3-4 års 
etterslep pga at man bruker glidende gjennomsnitt (gjennomsnitt av de tre siste regnskapsårene). Det 
vil trolig innebære at man får for lav prisvekst i den kommunale deflatoren og således har overvurdert 
realinntektsveksten i fylkeskommunene de siste 3-4 årene. Når stadig flere av anbudene fornyes til 
høyere kostnader for fylkeskommunene, vil i så fall denne undervurderingen bare bli sterkere.  

Slik vi ser det påvirker sektorvektene bare utgiftsutjevningen og dermed fordelingen mellom 

fylkeskommunene. Det blir dermed ikke økte rammetilskudd til fylkeskommunene selv om 

delkostnadsnøkkelen for ferger vektes opp, men fergefylkene får litt mer av kaka.  

 Dekkes fergekostnadene av rammetilskudd og kostnadsnøkkel? 

I KOSTRA foreligger det data bare for antall fergesamband i 2013 og 2014. Ved å dividere fylkenes 

netto driftsutgifter på antall samband, fås et gjennomsnittlig nivå for kostnad per samband i fylket. Det 

er store forskjeller mellom hvor mye det koster å drive de enkelte sambandene, bl. a. avhengig av 

lengden på strekningen, antall og størrelse på fergene og trafikkmengden (som påvirker inntektene). 

Men også mellom gjennomsnittlig kostnad på fylkesnivå, er det betydelige forskjeller, jf. figur 7.  
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Figur 7: Gjennomsnittlig netto driftsutgift per fergesamband i 2014. Mill kroner per samband. 

 

Gjennomsnittlig kostnad per samband er noe lavere i Rogaland, Sogn og Fjordane og Finnmark enn i 
de øvrige fylkene vi presenterer tall for. Forskjellene illustrerer også problemene ved å benytte en 
aggregert indikator for å fordele statlige midler ment å dekke faktiske kostnader (eller egentlig 
utgiftsbehov – systemet er ikke ment å være et refusjonssystem) for fylkesveiferger. 

På bakgrunn av den sterke kostnadsøkningen i flere fylker pga. nye kontrakter i 2014/2015, og at den 

eneste indikatoren som kan gi en fylkeskommune økte rammetilskudd fra delkostnadsnøkkelen for 

ferger er antall fergesamband, er det etter Norconsult sitt syn åpenbart at inntektssystemet ikke 

ivaretar de kostnadsøkningene som er kommet og vil komme i flere fylkeskommuner som en følge av 

de nye fergeanbudene. 

Miljøvennlig skipsfart og nye fergekontrakter 

I februar 2015 la Klima- og Miljødepartementet fram Meld. St. 13 (2014-2015) «Ny utslippsforpliktelse 

for 2030 – en felles løsning med EU» fram for Stortinget (5). Stortinget sluttet seg til prinsippene i 

denne meldingen i mars 2015. I meldingen går det fram at regjeringens prioriterte innsatsområder i 

klimapolitikken vil være: 

 Reduserte utslipp i transportsektoren 

 Utvikling av lavutslippsteknologi i industrien og ren produksjonsteknologi. 

 CO2 håndtering 

 Styrke Norges rolle som leverandør av fornybar energi 

 Miljøvennlig skipsfart 

Det står videre i meldingen at: «et skip som bygges i dag vil seile fram mot 2050. Framtidens klima- og 

miljøvennlige skip bygges altså i dag. Norske støtteordninger og krav har bidratt til utvikling av nye 

teknologier og økt bygging av mer miljøvennlige skip til kommersiell virksomhet. Norge er allerede 

verdensledende innen blant annet gassdrevne skip og batteridrevne ferger, og norsk miljøteknologi 

kan bli en viktig eksportvare for norsk maritim næring i framtiden».  

I Innstilling til Stortinget (Innst. 78 S (2015-2016)) fra Stortingets energi- og miljøkomité, blir 

regjeringen bedt om at det fremmes sak om hvordan staten kan bidra til at nullutslippsteknologi kan 

benyttes i kommende fergeanbud og at disse anbudene fremskyndes i tid. Saken bør også omhandle 

hvordan utviklingen av ny teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra fergetransporten kan akselereres. 
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Stortinget ber også i innstillingen om at regjeringen snarest utarbeider en tilskuddsordning rettet mot 

fylkeskommunene for bruk av ny teknologi i offentlige fergeanbud. Det blir også bedt om at det blir tatt 

stilling til hvilke fergeforbindelser som egner seg for bruk av ren elektrisk drift, og i hvilken grad 

strømnettet må styrkes for å legge til rette for buk av slik teknologi. Til slutt i innstillingen blir 

regjeringen bedt om å legge til rette for bruk av ny teknologi og forutsigbare konkurranseforhold 

gjennom å innføre standardiserte fergeanbud. Ut fra denne innstillingen var det forventet at revidert 

nasjonalbudsjett for 2016, skulle inneholde noe om dette.  

I Revidert Nasjonalbudsjett for 2016 (Meld. St. 2 (2015-2016)) (10) foreslår Regjeringen nye, 

målrettede tiltak (tiltakspakke pga. lavere oljepris) rettet mot Sør– og Vestlandet på 900 mill. kroner. 

Blant annet foreslås det økte midler til kommunalt vedlikehold, vedlikehold og investeringer i vei og 

bane, vedlikehold av sykehusbygg og satsing på grønn skipsfart. Det står ikke noe spesifikt i Revidert 

Nasjonalbudsjett om satsingen på grønn skipsfart innebærer satsing på lavutslipp eller nullutslipp i 

fergesektoren. Norconsult mener det likevel ligger implisitt i stortingsvedtakene at disse føringene 

også vil gjelde for fergesektoren. Dette vil kunne virke ytterligere kostnadsdrivende for 

fylkeskommunene og gapet mellom inntektene fylkeskommunene får fra staten og den reelle 

kostnaden til fergedrift vil trolig bli enda større, dersom det ikke blir gitt tilskuddsordninger fra staten 

ifm fornyelse av fergeflåten. Vi har presenert ulike statlige støtteordninger i kapittel 7. 

 

Andre kostnadsdrivere i fergedrifta 

Anbudene, slik de utformes i dag inneholder i stor grad funksjonskrav, og med detaljerte, spesifikke 

krav på områder som f.eks. kapasitet, overfartstid, miljø og universell utforming. Analysen av 

kravspesifikasjonene som er gjennomført viser til dels betydelig variasjon i de spesifikke kravene, noe 

som hindrer utvikling av standardisert tonnasje. 

Analyser fra skipsfart og annen industri viser at standardiserte løsninger normalt er rimeligere enn 

skreddersydde løsninger. Dette gjelder som regel både for materiell/produkter og for tjenester.  En 

standardisert flåte gir også større fleksibilitet og mye bedre muligheter for omdisponering av 

fergeflåten.  

Likevel er bildet litt mer nyansert når det gjelder fergeinnkjøp. Standardisering vil kunne legge 

begrensninger på den fylkeskommunale handlefrihet. Ulike samband har ulike behov, og det vil derfor 

til en viss grad være behov for individuelle løsninger. Enkelte samband kan f.eks brukes mye til 

dagpendling og preges av mange passasjerer uten bil. På andre samband kan det f.eks være mye 

godstrafikk med en stor andel tungbiler. Lange fergestrekninger krever økt komfort på reisen. Farleden 

vil også sette krav til ferjemateriellet.  

Standardisering kan fremme innovasjon og kritisk masse i den innovasjonsprosessen ferjesektoren nå 

er inn i, men standardisering kan også virke motsatt, da det kan hindre initiativ til å prøve ut nye 

løsninger. Standardisering er også diskutert i kapittel 5.2.  

 

Krav til sikkerhet 

Det er stadig strengere sikkerhetskrav knyttet til innenriks skipsfart og til bygging av nye skip. Når det 

gjelder ferger er det bl.a. stilt strengere krav til sikring av baugporter, fortøyningsarrangementer, 

stabilitet, elektriske installasjoner, rekkverk, atkomst til tanker, dekk, heiser, maskininstallasjoner og 

annen utrustning.  
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Krav til universell utforming 

Fra forskrift om bygging av skip har vi hentet det som følger: 

(1) Passasjerskip skal oppfylle kravene etter MSC.1/Circ.735 til universell utforming og sikkerhet for 

personer med nedsatt funksjonsevne med de tilpasninger som kreves for skipet. 

(2) Passasjerskip som er bygget 1. januar 2010 eller senere skal oppfylle følgende krav:  

a) Skipet skal være konstruert og utstyrt slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan stige om 

bord og gå i land på en enkel og sikker måte, og, så langt det er mulig, forflytte seg mellom dekkene, 

enten på egen hånd eller ved hjelp av ramper eller heiser. Det skal settes opp anvisninger til slike 

adgangsfasiliteter ved alle innganger og andre hensiktsmessige steder om bord på hele skipet.  

b) Skilt om bord til hjelp for passasjerene skal være universelt utformet, strategisk plassert og lett å 

lese for personer med nedsatt funksjonsevne.  

c) Skipet skal være utstyrt med hjelpemidler for å kommunisere viktige meldinger til personer med 

nedsatt funksjonsevne, f.eks. meldinger om forsinkelse, ruteendringer og tjenester om bord.  

d) Alarmsystem og -knapper skal være utformet slik at de lett kan nås av alle og at alle kan varsle. 

Alarmsignalet skal kunne oppfattes av alle uavhengig av funksjonsevne.  

e) Håndlister, korridorer og ganger, døråpninger, dører, heiser, bildekk, passasjersalonger, innredning 

og toaletter skal være konstruert slik at de i rimelig omfang og på en rimelig måte er universelt 

utformet.  

(3) For passasjerskip bygget før 1. januar 2010 gjelder kravene i første og andre ledd bare når 

ombygging og reparasjoner medfører større forandringer og endret utrustning av områder hvor 

passasjerer har alminnelig adgang. 

Kravene a) – e) skal altså ligge til grunn i alle de nye fergeanbudene. 

Krav til økt sikkerhet og universell utforming har vært fornuftige krav, men har ført til kostnadsøkning 

for fylkeskommunene. 

 

Fylkeskommunenes økonomi 

Fra 2013 til 2014 har det økonomiske resultatet, målt ved netto driftsresultat i prosent av inntektene 

forverret seg betydelig i de fleste fylkeskommunene som omtales her. Møre og Romsdal har hatt en 

gradvis forverring i sin situasjon fra 2010 til 2013, men en bedring fra 2013-2015. Likevel er det Møre 

og Romsdal som er i den mest utfordrende situasjonen. Fra 2014 til 2015 økte netto driftsresultat en 

del igjen i alle fylkeskommunene. Vi har tatt med Nordland er som representant for et stort ferjefylke 

utenom Vestlandsrådet. 

Netto driftsresultat er det foretrukne mål på den samlede situasjonen i kommuner og fylkeskommuner 

(TBU, diverse rapporter) (9). For kommunesektoren under ett, bør driftsresultatet over tid ligge på ca 3 

prosent for å være bærekraftig. Se figur 8. 
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Figur 8: Netto driftsresultat (resultatgrad) i Vestlandsfylkene samt Nordland. (kilde: TBU) (9) 
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I figur 9 har vi vist netto driftsresultat i prosent av samlet inntekt for fergefylkene sammenlignet med 

andre fylker.  

 

Figur 9: Netto driftsresultat i prosent av samlet inntekt for fergefylkene sammenlignet med andre fylker. 

I figuren er det uvektede gjennomsnitt av ferjefylkene som er definert som Rogaland og nordover, til 

sammen 9 fylker. Sør-Trøndelag, som ikke har all verdens med ferjekostnader, er inkludert. Netto 2 

%-poeng lavere i ferjefylkene i 2014 og 1 %-poeng i  2015. Driftsresultat har utviklet seg svakere i 

ferjefylkene siden 2012, men med noe gjeninnhenting innimellom. Resultatene er gått fra at 

fergefylkene var noe bedre stilt i 2010 og 2011 til at netto driftsresultat lå 2 %-poeng lavere i 2014 og 1 

%-poeng i 2015. Dette tyder på at fergefylkene har fått forverret resultat i forhold til de andre. 

Manglende kompensasjon for ferjekostnader kan kanskje være en forklaring. 
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 Trafikk og kapasitet i fergedrifta 

 Samlet oversikt 

Figur 10 oppsummerer litt av statusen knyttet til fergedrifta i Norge. Som det går fram av figuren 

fraktes det ca 21 millioner kjøretøy (med fører) og 21 millioner passasjerer på innenriks fergene årlig. 

Det er totalt 121 fergesamband til sammen på riks og fylkesveinettet. I alt ca 190 ferger trafikkerer 

disse sambandene. Samlet omsetning knyttet til fergedrift utgjorde ca 5 mrd kroner i 2013 og samlet 

tilskudd utgjorde ca 2,5 mrd kroner i 2014.  

 

Figur 10: Nøkkeltall for fergedrifta i Norge: (Kilde Møre og Romsdal fylkeskommune) 
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 Trafikk 

Veitrafikken på Vestlandet har økt kraftig, og jevnt over mere enn i landet for øvrig jf figur 11. 

 

 

Figur 11: Prosentvis økning i trafikkmengde 2009-2015, Vestlandet og landet (Kilde: veitrafikkindeksen SVV) 

Trafikkvolumet på fergesambandene har også hatt en sterk vekst. Vi ser av figur 12 at veksten enkelte 

år har vært opp mot 5 prosent. Noen år har det også vært tilbakegang i trafikken i noen av 

Vestlandsfylkene. Denne nedgangen skyldes først og fremst nye fergeavløsningsprosjekt. Bl.a. åpnet 

Hardangerbrua i Hordaland i 2014 og Kvivsveien på E39 åpnet i Møre og Romsdal i 2013. 

De store fylkesveisambandene har også jevnt over hatt stor vekst, med opptil 6 prosent vekst enkelte 

år. Vi har også enkelte år hatt reduksjon, men totalbildet er vekst. Både veitrafikken generelt og 

fergetrafikken har avtatt i 2015, med nedgangen i oljerelaterte næringer som en av mange 

forklaringsfaktorer. 
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Figur 12: Prosentvis økning i trafikkmengde 2009-2015 på fergene i Vestlandsfylkene (kilde: Fergedatabanken 
SVV) 

 

I følge Oslo Economics (1) er prognoser for etterspørselsutviklingen knyttet til fergetransport frem mot 

2050 påvirket av to hovedforhold. Det ene er befolknings- og næringsutvikling samt inntektsvekst i 

områdene der det er ferger, det andre er planer for fergeavløsning, dvs der det blir bygd bru eller 

tunnel for å avløse fergesamband. Prognosene for trafikkutvikling tilsier økt etterspørsel etter ferger. 

Planer for fergeavløsning peker i motsatt retning. For flertallet av fergesambandene finnes det 

imidlertid ikke konkrete planer for fergeavløsning, og det vil ta lang tid før alle veiprosjektene som 

planlegges ferdigstilles. Figur 13 viser total fergetrafikk målt i kjøretøy og passasjerer fordelt på 

fylkene i 2014. De fylkeskommunale kostnadene til ferjedrift gjenspeiles ikke nødvendigvis av 

trafikkbildet. Figuren viser all ferjetrafikk også riksveiferger.  

 

 

Figur 13: Fergetrafikken i Norge i 2014 fordelt på fylkene målt i antall kjøretøy og passasjerer (1) 
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Figur 14: Lange fergekøer er stadig oftere en utfordring og statistikk viser en økning i gjenstående biler på mange 
fergesamband 

 Trafikkvariasjoner 

Figurene 15-18 gjenspeiler fergetrafikken over året for Vestlandsfylkene. 

 

Figur 15: Trafikkvariasjon fylkesveiferger Møre og Romsdal personbilenheter (PBE) i 2015 
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Figur 16: Trafikkvariasjon fylkesveiferger Hordaland personbilenheter (PBE) i 2015 

 

 

Figur 17: Trafikkvariasjon fylkesveiferger Rogaland personbilenheter (PBE) i 2015 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des



 

 

Oppdragsnr.: 5162791   Dokumentnr.: 1   Versjon: 7 

Rammevilkår for fergedrifta og fornying av fergeflåten  

 

 

n:\516\27\5162791\5 arbeidsdokumenter\51 rapport\rapport - vestlandsrådet - rammevilkår for ferjedrifta og fornying av 

ferjeflåten  - 2016-09-15.docx 
2016-09-20  |  Side 31 av 62 

 

 

Figur 18: Trafikkvariasjon fylkesveiferger Sogn og Fjordane personbilenheter (PBE) i 2015 

 

Av figurene ser vi at trafikken gjennom året er størst i mai-august. Kapasiteten må dimensjoneres i 

forhold til dette. På en del samband blir det satt inn ekstramateriell i sommermånedene. Det er en stor 

utfordring for fylkeskommunen og finne egnet ekstramateriell. Som vist i kapittel 2.4 er det begrensede 

omdisponeringsmuligheter og det er derfor bl.a. viktig i kommende anbud at man ta høyde for 

standardisering av flåten der det er mulig. Se også kapittel 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des



 

 

Oppdragsnr.: 5162791   Dokumentnr.: 1   Versjon: 7 

Rammevilkår for fergedrifta og fornying av fergeflåten  

 

 

n:\516\27\5162791\5 arbeidsdokumenter\51 rapport\rapport - vestlandsrådet - rammevilkår for ferjedrifta og fornying av 

ferjeflåten  - 2016-09-15.docx 
2016-09-20  |  Side 32 av 62 

 

 Gjenstående trafikk 

Gjenstående kjøretøy sier noe om sannsynligheten for at en tilfeldig fergereisende ikke skal få den 

tjenesten som er forespeilet i henhold til ruteplanen. Dette er et viktig servicemål eller servicekrav. I 

tillegg til at sannsynligheten for ikke å komme med fergen gjør total reisetid mer usikker, vil den også 

øke forventet total reisetid ettersom fergebrukerne vil møte tidligere opp på fergekaiene fordi frykten 

for ikke å få plass øker. 

Mange gjenstående biler i et samband er tegn på kapasitetsproblemer. Dette kan enten komme av at 

fergene i sambandet er for små eller at det er dårlig frekvens. Tabell 7-10 viser en oversikt over 

gjenstående kjøretøy på Vestlandssambandene.  

 

Tabell 7: Gjenstående kjøretøy i Møre og Romsdal (kilde: Fergedatabanken) 

Rute Kjøretøy Gjenstående Prosent 

01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya 65 687 519 0,79 % 

02 Årvik-Koparneset 192 720 144 0,07 % 

06 Hareid-Sulesund 819 205 12 063 1,47 % 

08 Volda-Lauvstad 117 026 151 0,13 % 

09 Hundeidvika-Festøya 29 077 5 0,02 % 

12 Sæbø-Lekneset-Skår-Trandal-Standal 32 993 108 0,33 % 

13 Magerholm-Sykkylven 831 091 2 832 0,34 % 

14 Stranda-Liabygda 171 907 3 521 2,05 % 

15 Eidsdal-Linge 212 455 11 912 5,61 % 

21 Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya 136 068 182 0,13 % 

22 Brattvåg-Dryna-Fjørtofta-Harøya 127 094 266 0,21 % 

30 Solholmen-Mordalsvågen 193 040 599 0,31 % 

31 Aukra-Hollingsholmen 411 362 723 0,18 % 

32 Småge-Orta-Finnøya-Sandøya-Ona 20 316 88 0,43 % 

34 Molde-Sekken 17 573 1 0,01 % 

36 Åfarnes-Sølsnes 413 272 6 146 1,49 % 

46 Kvanne-Rykkjem 164 362 401 0,24 % 

49 Arasvika-Hennset 36 458 0 0,00 % 

50 Seivika-Tømmervåg 258 654 1 109 0,43 % 

54 Edøya-Sandvika 110 554 311 0,28 % 

Møre og Romsdal fylkeskommune 4 360 914 41 081 0,94 % 
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Tabell 8: Gjenstående kjøretøy i Hordaland (kilde: Fergedatabanken) 

Rute Kjøretøy Gjenstående Prosent 

1001 Kinsarvik-Utne-Kvanndal 104 725 163 0,16 % 

1003 Hatvik-Venjaneset 366 275 169 0,05 % 

1004 Gjermundshamn-Varaldsøy-Årsnes 257 923 1 084 0,42 % 

1005 Skånevik-Matre-Utåker 81 901 117 0,14 % 

1006 Jondal-Tørvikbygd 202 748 2 339 1,15 % 

1008 Ranavik-Skjersholmane 151 351 346 0,23 % 

1011 Langevåg-Buavåg 79 734 122 0,15 % 

1013 Jektavik-Nordhuglo-Hodnanes 195 158 95 0,05 % 

1014 Våge-Halhjem 186 250 460 0,25 % 

1016 Hufthamar-Krokeide 314 297 652 0,21 % 

1017 Fjelberg-Sydnes-Utbjoa-Skjersholmane 27 908 44 0,16 % 

1018 Husavik-Sandvikvåg 61 520 34 0,06 
prosent 

1020 Sløvåg-Leirvåg 198 390 328 0,17 % 

1021 Fedje-Sævrøy 46 993 57 0,12 % 

1030 Breistein-Valestrand 186 520 0 0,00 % 

1040 Masfjordnes-Duesund 60 344 0 0,00 % 

Hordaland fylkeskommune 2 522 037 6 010 0,24 % 

 

Tabell 9: Gjenstående kjøretøy i Rogaland (kilde: Fergedatabanken) 

Rute Kjøretøy Gjenstående Prosent 

1022 Stavanger-Tau 650 127 8 270 1,27 % 

1023 Mekjarvik-Kvitsøy 60 153 0 0,00 % 

1025 Fogn-Judaberg-Nedstrand-Jelsa 140 133 847 0,60 % 

Utsira-Haugesund 11 235 0 0,00 % 

Vassøy-Stavanger 90 591 100 0,10 % 

Rogaland fylkeskommune 952 239 9 217 0,39 % 

 

Tabell 10: Gjenstående kjøretøy i Sogn og Fjordane (kilde: Fergedatabanken) 

Rute Kjøretøy Gjenstående Prosent 

14-316 Kabelferge Hisarøy 4 803 1 0,02 % 

14-321 Rysjedalsvika-Rutledal-Krakhella 43 358 1 0,00 % 

14-331 Daløy-Haldorsneset 19 340 67 0,35 % 

14-431 Askvoll-Gjervik-Fure-Askvoll 82 447 47 0,06 % 

14-669 Oldeide-Måløy 66 987 55 0,08 % 

14-814 Stårheim-Isane 125 549 749 0,60 % 

Sogn og Fjordane fylkeskommune 342 484 920 0,27 % 
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Vi ser at det er gjenstående kjøretøy på nesten alle samband (kun 5 samband uten gjenstående 

kjøretøy), men enkelte samband utmerker seg. Det er grunn til å legge merke til Hareid-Sulesund, 

Stranda-Liabygda, Eidsdal-Linge, Åfarnes-Sølsnes, Jondal-Tørvikbygd og Stavanger-Tau. Alle disse 

sambandene har enten for dårlig frekvens eller for små ferger, eller kan være preget av mange 

driftsavbrudd. I noen av disse sambandene vurderer fylkeskommunene å sette inn ekstra fartøy. I 

sambandet Hareid-Sulesund kan noe av årsaken til så mange gjenstående være gammelt og ustabilt 

fergemateriell som ofte er ute av drift. På sambandet Eidsdal-Linge kan mye av årsaken være høy 

sommertrafikk. At over 57 000 kjøretøy blir stående igjen på fergekaiene på Vestlandet i løpet av et år, 

gir et stort effektivitetstap for samfunnet. Dette gir en indikasjon på at tilbudet i mange samband bør 

forbedres. Det er krevende og medfører kostnader å ha en så høy og fleksibel kapasitet at nytten står i 

stil med kostnadene.  

 Åpningstider 

Åpningstid for et fergesamband, defineres som tidsrommet mellom første og siste fergeavgang fra et 

anløpssted. Dette er et servicemål som er enkelt å måle og lett å kontrollere for myndighetene. Det er 

også et servicemål som det teknisk sett er lett å endre. Åpningstiden kan variere fra 12 timer til 24 

timer per døgn. Hvor mye åpningstiden betyr for fergebrukerne, vil variere noe fra samband til 

samband. Hvis ønsket reiseaktivitet er relativt stor (liten) utenfor åpningstiden, tyder dette på at økt 

åpningstid har stor (liten) betydning for befolkningens og næringslivets transportstandard. 

Fortsatt er det slik at mange samfunn på Vestlandet er nattestengt. Både for beredskap, sårbarhet, 

risiko og fleksibilitet, er det ugunstig at fortsatt store områder av landet er avstengt fra resten av 

samfunnet store deler av natten. Ved å åpne flere av sambandene for natt trafikk, vil imidlertid gi økte 

kostnader for fylkeskommunene. 

 Frekvens 

Frekvens, eller hvor ofte fergene seiler i åpningstiden, er en meget viktig kvalitetsfaktor for alle som er 

avhengig av fergetransport. Frekvens er også en størrelse som er lett målbar for myndighetene og 

den er i likhet med åpningstid teknisk sett lett å endre. Endringer i antall avganger eller i frekvens har 

større virkning på befolkningens transportstandard jo lavere frekvensen er i utgangspunktet. 

Virkningene på befolkningenes transportstandard av endret frekvens blir høyere desto høyere 

trafikantene verdsetter ulempene ved skjult ventetid eller ved at en ikke kan reise når en vil. 

Det er også viktig å huske på at økt frekvens ikke bare reduserer skjult ventetid, men også total 

reisetid fra dør til dør. 

Frekvens varierer mye fra samband til samband. På de største riksveisambandene er rutefrekvensen i 

rushtider satt slik at det går en ferge hvert kvarter. Dette er et ressurskrevende tilbud og noen av 

sambandene med slik frekvens trafikkeres av 4 ferger (f.eks. Molde-Vestnes). Når fergene går hvert 

kvarter opplever trafikantene svært lite ventetid og fergesambandet virker ikke lengre som en stor 

barriere i veinettet. Svært mange fergestrekninger har fått halvtimesavganger. Dette gir også et godt 

og relativt fleksibelt tilbud. Blir det mer enn en halvtime mellom hver avgang, vil trafikantene i stor grad 

oppleve fergene som flaskehalser/barrierer i veisystemet, og samfunnet får store effektivitetstap pga. 

ventetider og andre ulempeskostnader. I mange tilfeller vil et godt fergetilbud med høy 

avgangsfrekvens være et godt alternativ til kostbare fergeavløsningsprosjekter, men det å kunne tilby 

fleksible fergesystemer er også kostnadskrevende for ansvarshaver. 
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 Pålitelighet 

Med pålitelighet menes enten: 

− Hvor stor andel av planlagte avganger som blir realiserte. Dette omtales ofte som regularitet. 

− Om fergenes avgangtider/ ankomsttider varierer mye. Det omtales ofte som punktlighet 

Andel realiserte avganger av planlagte avganger i henhold til rutetabellen øker rimeligvis når kvaliteten 

på fergene og fergekaiene øker. Det er også et servicemål som er lett å måle. Hyppige kanseleringer 

av avganger skaper betydelig usikkerhet blant fergebrukerne og gjør at de kanskje garderer seg med 

å ta avganger tidligere en strengt tatt nødvendig for å rekke avtaler og leveringstider. Det bidrar igjen 

til lengre forventet transporttid. Jo lavere frekvens det er på fergetilbudet jo viktigere blir servicemålet 

pålitelighet. Det er mer alvorlig at en fergeavgang kanselleres jo sjeldnere fergen går. Varierende 

ankomst og avgangstider påvirker også de reisendes transportstandard.  

 

Figur 19: Skadet fergelem ved Furneset fergekai på sambandet Molde – Vestnes førte til at sambandet var stengt 
flere døgn, med bl.a. tidkrevende omkjøringsruter og store problemer for lokaltrafikken. 

 Kapasitet 

I følge Handelshøgskolen i Bodø (11) vil de mest aktuelle målene for kapasitet være: 

− Antall ferger tilknyttet sambandet. 

− Samlet fraktekapasitet på disse fergene målt i personbilenheter (PBE). 

− Samlet passasjerkapasitet på disse fergene målt med antall passasjerer de til sammen er 

sertifiserte for. 

At ikke bare samlet PBE-kapasitet og samlet passasjerkapasitet tilknyttet et samband, men også 

antall ferger er relevant som kapasitetsmål, skyldes at antall ferger ikke bare påvirker mulige fraktede 

enheter over et samband, men også mulig frekvens på fergetilbudet. Både samlet antall PBE og antall 

ferger knyttet til et samband er lett å rapportere for selskapene og lett å kontrollere for myndighetene. 

Samlet fergekapasitet tilknyttet et samband vil kunne variere over tid. Hvor fleksibel tilbudt 

fergekapasitet er ved et samband; dvs. hvor raskt og hvor mye den kan endres, vil avhenge av 
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selskapets bestand av reserveferger, lengden til andre samband som selskapet betjener samt 

samarbeid med andre fergerederi. Dette er viktige forhold ved vurdering av selskapenes muligheter til 

å dekke uventede svingninger i etterspørselen. Fleksibiliteten i samlet ferge-kapasitet ved et samband 

er imidlertid vanskelig å kvantifisere pålitelig. 

Kravet til kapasiteten på selve fartøyet er også viktig. Vi opplever en stadig utvikling mot at 

kjøretøyene blir større. Spesielt blir tungbilene stadig utviklet mot maksimalstørrelse. Dette betyr at 

fergedekkene også må utvides. Følgende bilde er hentet fra Møre og Romsdal fylkeskommune og 

illustrerer at det bl.a. er behov for breddeutvidelse på fergedekket på de nye fergene.  

Landarealet er også viktig for kapasiteten i et fergesamband og må sees i sammenheng med 

fergestørrelsen. Begrensninger i antall oppstillingsplasser gir også begrensning i størrelsen på ferga. 

Det vil alltid være en vurdering om man skal tilby flere små ferger og høy frekvens eller større ferger 

men lavere frekvens i et samband. Siste alternativ krever større landareal. 

 

 

Figur 20: Illustrasjon over behov for større bredde på fergedekket (kilde: Møre og Romsdal fylkeskommune) 
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 Hastighet 

Hastighet til et transportmiddel har mye å si for transportstandarden. Hastigheten virker inn på de 

generaliserte reisekostnadene og betyr mer jo lavere hastigheten er i utgangspunktet og jo lengre 

fergestrekningen er.  Hvor viktig hastigheten er vil derfor variere fra samband til samband. Hastigheten 

vil være et lite viktig servicemål på korte fergestrekninger med mye fjerntrafikk, men viktigere på 

lengre samband med mye lokaltrafikk. Også trafikantenes tidskostnader vil spille inn: Jo høyere 

tidskostnader desto mer betyr fergens hastighet. Et dilemma med økt hastighet er at det fører til sterkt 

økende drivstofforbruk med påfølgende økte utslipp. 
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 Fergemarkedet 

 Kontraktsform 

Man har den siste tiden sett en utvikling i fergemarkedet fra nettokontrakter der fergeselskapene har 

hatt inntektsansvaret til bruttokontrakter der oppdragsgiverne (staten og fylkeskommunene) har tatt 

over inntektsansvaret. DNV-GL mfl. (1) har gjort en analyse av 81 inngåtte kontrakter fra 2006 til og 

med 2015 på sambandsnivå. Denne viser at det har vært en overgang mot økt bruk av 

bruttokontrakter fra 2014. Fordelen med bruttokontrakter er at risiko overføres fra leverandør til 

oppdragsgiver. Dette kan gi incentiver til å gi bedre fergetilbud, basert på andre kriterier enn det rent 

kommersielle. Det vil også være en fordel med bruttokontrakt der det er usikkerhet vedrørende 

infrastruktur (eks. nye veier, bruer, tunneler osv.) Fordelingen av brutto- og nettokontrakter de siste 10 

år, vises i figur 21. 

 

 

Figur 21: Fordeling av brutto- og nettokontrakter i fergeforvaltningen 2006-2015 (1) 

 

 Tilbydere, kravspesifikasjoner og standardisering 

Det norske innenlandske fergemarkedet er et forutsigbart marked med relativt stabil etterspørsel. I 

dagens marked dekker kontraktene innkjøp av komplett fergetjeneste inkludert materiellet. Også for 

fergemarkedet gjelder at i et velfungerende marked er det god balanse mellom tilbud og etterspørsel. 

Det betyr at det bør være et tilstrekkelig antall leverandører som kan tilby samme produkt eller 

tjeneste. Slik markedet har utviklet seg de siste åra har vi sett en konsolidering blant tilbyderne. Da 

man begynte med anbud i ferjesektoren responderte selskapene med lavt prisede tilbud for å komme 

inn på markedet. Dette medførte billige kontrakter med konsekvens at mange selskap tapte penger. Vi 

fikk da oppkjøp og sammenslåinger som resultat (seg fig 5).  
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I dag er det bare 4 fergerederier igjen: Boreal, Torghatten, Fjord 1 og Norled. Dette har gitt 

utfordringer og kan være noe av grunnen til den sterke prisveksten man har opplevd i dette markedet i 

forbindelse med de siste inngåtte kontraktene. Det nylige gjennomførte handelen i dette markedet der 

Sogn og Fjordane fylkeskommune valgte å selge seg ned i Fjord 1, har skapt mye debatt. I 2015 

vedtok fylkestinget i Sogn og Fjordane å selge seg ned ifra 59 til 33 prosent eierandel i Fjord 1, og 

inngikk en avtale om dette med selskapet Torghatten. Konkurransetilsynet valgte å sette en stopper 

for denne handelen og begrunnet dette med at markedet for drift av fergesamband består allerede i 

utgangspunktet av få aktører. Konkurransetilsynet fryktet at transaksjonen vil føre til redusert 

konkurranse i kommende anbud om drift av fergesamband og påpekte at redusert konkurranse vil øke 

kostnadene for de offentlige oppdragsgiverne og bl.a. medføre høyere billettpriser for landets 

fergepassasjerer. Det hele endte med at Haviafjord AS som fra før eide 41 prosent av aksjene i Fjord 

1 kjøpte aksjene av Sogn og Fjordane fylkeskommune. Dermed sikret Havilafjord AS seg full kontroll 

over fergerederiet.  

Det er også viktig for et velfungerende marked at det i størst mulig grad legges inn standardkrav i 

kravspesifikasjonene. Dersom fergene skreddersys til det enkelte sambandet og ikke kan flyttes til 

andre samband uten ombygninger, skaper man et segmentert marked, hvor risikoen er større for 

ubalanse mellom tilbud og etterspørsel og for færre tilbydere. Krav til mer standardisert tonnasje vil gi 

et mer homogent marked hvor potensielt mer materiell og flere tilbydere vil være tilgjengelig. Dette kan 

også gjøre at leverandørene kan bygge ferger på spekulasjon (dvs. uten ha kontrakt), noe som 

normalt skaper mer konkurranse i markedet. Flere leverandører har påpekt at man ikke ønsker å ta 

risiko på den type bygging i det norske fergemarkedet, nettopp fordi kravene for ferger i samme 

størrelse og farvannsklasse varierer.  

Ferjesektoren er likevel differensiert og ulike samband har ulike behov. Individuelle løsninger er derfor 

helt nødvendig. 

De første anbudene knyttet til fylkesveifergedrifta var lite standardiserte mellom fylkeskommunene. 

Dette har endret seg, dels pga mer entydige sikkerhetskrav og krav til universell utforming, og dels 

fordi det pågår et omfattende samarbeid mellom fylkeskommunene om utforming av 

anbudsbeskrivelser. Fylkeskommunene har derfor selv i stor grad tatt inn over seg et behov for større 

standardisering. 

Det oppfordres til holder seg til en norm der dette er naturlig. Vi tenker at dette f.eks kan gjøres ved at 

man i alle anbudsprosesser har klart for seg hvilke type samband man skal lyse ut og prøver å holde 

seg til en norm som gjelder lignende sambandstyper. Dette krever fortsatt tett samarbeid mellom 

fylkeskommunene. 

Per i dag er det mye som tyder på at det heller ikke er et internasjonalt marked når det gjelder ferger. 

Konkurranseutsettingen skjer på norsk og de tekniske spesifikasjonene som ligger for innenriks ferger 

i andre land, indikerer at det trolig ikke er ferger i andre land som uten tilpasninger kan tilbys i norske 

utlysninger. Det er til dels et internasjonalt andrehåndsmarked når det gjelder gamle norske ferger 

som i en del tilfeller blir solgt utenlands. 

Fergemarkedet er kapitalintensivt og en utvikling med større sambandspakker, fordrer større 

leverandører. Dette skaper også et hinder for nye aktører i markedet, fordi det bl.a. krever investering i 

mange fartøy samtidig for å kunne være med i konkurransen. 
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 Teknologier og utvikling 

Etter en kort oversikt over de overordnede klimamålene og deres relevans for fergesektoren, 

presenteres i dette kapitlet de viktigste teknologiene som er aktuelle i fergedriften, med henblikk på 

kraftig reduksjon i klimagassutslipp. Framstillingen bygger i stor grad på en rapport fra DNV-GL for 

Klima- og miljødepartementet (3) og intervju med NCE Maritime Cleantech. 

 Føringer og mål 

 Klimagassutslipp 

Jf. kap 2.2 er det et mål at klimagassutslippene fram mot 2030 skal reduseres med 40 prosent 

sammenliknet med 1990 utslippene. I den norske klimastrategien er det lagt til grunn at 

transportsektoren minst må halvere sine utslipp i forhold til i dag, dvs. redusere utslippene med i 

størrelsesorden 8,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter.  

Transportetatene foreslår mål om at  

 Nye ferger og hurtigbåter skal bruke biodrivstoff, lav- eller nullutslippsteknologi. 

 Innen 2030 skal 40 prosent av alle skip i nærskipsfart bruke biodrivstoff eller være 

lavutslipps- eller nullutslippsfartøy. 

 Offentlige etater skal i størst mulig grad benytte biodrivstoff eller være lavutslipps- eller 

nullutslippsteknologi i egne og innleide kjøretøy og fartøy. 

 I 2050 skal transporten være tilnærmet utslippsfri/klimanøytral. 

Det er altså sterke føringer overfor fylkeskommunene om å være langt framme i å introdusere nye, 

klimavennlige, men også mer kostbare transportteknologier. Dette gjelder fergedriften, som er tema 

for denne rapporten, men også båtrutene og de bussrutene som fylkeskommunene har ansvar for.  

Fylkeskommunene har også egne klimaplaner med konkrete mål utslippsreduksjoner og 

teknologiomlegginger for å følge opp den nasjonale klimapolitikken.  

Begrepene «Lavutslipp» og «Nullutslipp» er ikke nærmere definert i føringene fra sentrale 

myndigheter. Vi er enige i DNV-GLs tolkning (3) om at dette for fergesektoren bør tolkes å referere 

seg til klimagassutslipp og ikke eller i liten grad utslipp som gir lokal eller regional luftforurensning 

(PM, SOx og NOx). 

For klimagassutslipp vil lavutslipp være relevant for spesifikke utslipp (utslipp relativt til utført 

transportarbeid) som er vesentlig lavere enn dagens ferger. Reduserte utslipp kan oppnås ved endret 

materialbruk og skrogformer, samt lavere hastighet. Dette anser vi ikke er dekket av begrepet 

‘lavutslipp’, selv om slike endringer vil være en del av lavutslippsferger som drives med nye teknologi.  

Enkelte løsninger som ikke gir lavutslipp av klimagasser, kan gjøre det for lokale/regionale utslipp, slik 

som LNG som drivstoff og bruk av renseteknologi. Dessuten kan lavutslippsløsninger for klimagasser 

gi utslipp som gir lokal luftforurensing (for eksempel biobrensel (men ikke biogass)).  

DNV-GL anser at følgende alternativer er mest aktuelle teknologier for lav- og nullutslipp:  

 Batterier og batteri/hybridløsninger 

 Biodrivstoff (biodiesel og biogass) 

 Hydrogen (brenselsceller) 
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 Andre politiske mål 

I regjeringens maritime strategi «Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid» (12), står det som 

følger: 

 Norge er i dag ledende i utvikling og bruk av blant annet gassdrevne skip og batteridrevne 

ferger. Dette fortrinnet kan utnyttes og videreutvikles. Et grønt skifte innen norsk maritim 

næring vil være viktig i norsk klima- og miljøpolitikk, og vil kunne gi norsk næring 

konkurransefortrinn. 

 Fergesambandene har vært og er viktige aktører for implementering av ny miljøvennlig 

teknologi. Teknologiutviklingen som følger av at det tas i bruk lav- og nullutslippsløsninger i 

fergedriften vil kunne bidra til lavere kostnader for bruk av slike løsninger i skipsfarten. 

Regjeringen skal sørge for at alle kommende anbud på riksveifergesamband har krav til 

nullutslippsteknologi, når teknologien tilsier dette.  

Dette strategidokumentet inneholder en gjennomgang av myndighetenes innsats og virkemidlene som 

er relevante for videre utvikling og verdiskaping i maritim næring – samt konkrete tiltak som skal bidra 

til å nå ambisjonene for den maritime næringen på disse områdene. Regjeringen legger opp til et nært 

samarbeid med aktørene i næringen og det blir skrevet i dokumentet at en hovedintensjon er at den 

maritime næringen også i fremtiden forblir en av de viktigste bærebjelkene for norsk verdiskapning og 

sysselsetting. 

 Dagens teknologi og ønsket utvikling 

Fortsatt er det dieselfergene som dominerer på fergesambandene i Vestlandsfylkene. Flere av eldre 

karakter og svært forurensende. De kommende anbud legger opp til, og har et sterkt ønske eller krav 

om, at mange av disse skal erstattes av nye mer moderne ferger. Fylkeskommunene er pliktig til å 

stille nye og strengere miljøkrav til fremtidens fergeflåte.  

Fergeflåten må, pga alder, uansett skiftes ut, og dermed er det kanskje ikke miljøhensyn som er 

hovedmotivet for fornyingen av ferjeflåten i de nye anbudene. Det er derfor viktig at de nye fergene er 

«riktig» og miljø- og klimamessig sett korrekt satt sammen med den beste teknologien for fremtiden. 

Hvem skal ta regningen for dette? Fra 2018 til 2020 skal omtrent samtlige fylkeskommunale 

fergesamband på Vestlandet ut på anbud (se vedlegg 1)  

Den Norske maritime næringen ønsker å være i front når det gjelder ny fergeteknologi. Det er viktig for 

næringen å beholde det teknologiske forspranget som de per nå har opparbeidet seg. 

Fylkeskommunene er en avgjørende aktør både når det gjelder å tilrettelegge for utviklingen samt å 

bestille tjenester og utstyr. Fornying av ferjeflåten med satsing på ny teknologi kan være et viktig 

motkonjunkturtiltak i en periode hvor næringen opplever nedgang blant annet på grunn av 

nedgangstider i olje- og gass sektoren. 

Fylkeskommunene har begrensede midler til å gjennomføre de ønskede tiltak, og statlige midler i 

tillegg er nødvendig. En sterk statlig satsing vil kunne føre til både nye arbeidsplasser og økonomisk 

vekst i eksempelvis verftskommuner på Vestlandet. Se nærmere drøfting av dette i kapittel 7. 

 Fergekonsesjoner avgjørende 

Krav som måtte komme i nye fergekonsesjoner for drift av fergesambandene, vil være den viktigste 

spydspissen for bruk av null- og lavutslippsteknologi i norsk fergedrift for fremtiden. 
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Figur 22: Gassferje Moldefjord på sambandet Molde-Vestnes 

 Nye anbud i fylkeskommunene 

Vedlegg 1 gir en oversikt over utløpsdato for gjeldende fergekontrakter i fylkeskommunene på 

Vestlandet. 

Vi redegjør nedenfor for noen trekk ved situasjonen i fylkeskommunene når det gjelder 

anbudsutlysningene.  

I Møre og Romsdal går alle eksisterende anbud ut innen 2022. De første utgår 1. januar 2019. 

Fylkeskommunen arbeider nå med anbudsutlysninger bl. a. knyttet til hvordan ønske om lav/nullutslipp 

skal formuleres i de nærmest forestående anbudene. Det er mye kontakt med Enova, som potensielt 

kan gi støtte til landanlegg og ulike typer infrastruktur som er en nøkkelfaktor for driften av 

lav/nullutslippsfartøy (se også kapittel 7). Nøyaktig hvordan hensynet til lav/nullutslipp skal 

innarbeides, er ikke klart.  

I Hordaland har det vært to utlysninger. Det er der definert at utslippsreduksjoner skal inngå som 

kriterier ved utlysningen, men det er ikke definert krav til hvilke teknologier som skal nyttes. I de to 

første utlysningene uttales det at tildeling skjer med 70 prosent på pris, 15 prosent på CO2-utslipp og 

15 prosent etter energibruk. I tillegg er det maksimalgrenser for hvor høye de årlige utslippene kan 

være. Fylkeskommunen har søkt og fått tilsagn om et betydelig støttebeløp fra ENOVA til å etablere 

energi-infrastruktur på land.  Av juridiske grunner må fylkeskommunen stå som eier av landanlegget. 

Anlegget benyttes til lading av fergene. Tilskuddet fra Enova går direkte til ferjeselskapet som et 

tilskudd basert på oppnådd innsparing i klimagasser. Det betyr i praksis at miljødelen teller mer enn 30 

pst, ettersom prisen leverandør kan tilby er avhengig av størrelse på klimagassreduksjonen. 

Hordaland har delt fergetilbudet i «pakker» bestående av flere fergesamband og har allerede lyst ut en 

pakke. Resterende pakker skal lyses ut høsten 2016.  

I Sogn og Fjordane er det nå under utlysning ett anbud der det er krav om lavutslippsteknologi, men 

det er ikke kvantifiserte maksimalkrav til antall tonn CO2 eller NOx som slippes ut. Det er en 

femårskontrakt med 3 års opsjon, regnet fra 2019. Gitt at kravene oppfylles, vektlegges pris. Dette er 

en liten ferge på et kort samband. Statens vegvesen har håndtert dette på vegne av fylkeskommunen.  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjki7i3nZbOAhXBiCwKHRi-C9gQjRwIBw&url=http://sysla.no/2015/04/27/maritim/tester-ut-batteri-pa-denne-fergen_47666/&bvm=bv.128153897,d.bGg&psig=AFQjCNFjJe2nTydjK2GgEriI2RTPvYf19g&ust=1469797730390395
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I Sør-Trøndelag har man nylig hatt tildeling av anbud på to sterkt trafikkerte fergesamband over 

Trondheimsfjorden. Fylkestinget vedtok føringer for det fylkeskommunale transportselskapet (AtB) 

som stod for selve utlysningen. Fylkeskommunens retningslinjer innebærer at det i anbudet skal settes 

maksimalkrav til CO2-utslipp fra 2020. Kravet innebærer en halvering av CO2-utslippene fra 

fylkesveifergene sammenlignet med dagens situasjon. Det ble også stilt krav om biodrivstoff på 

reserveferger. Anbudet endte med at fergestrekningen Brekstad-Valset får batteriferger fra 2019, 

mens Flakk-Rørvik skal trafikkeres av ladbare hybridferger. 

Nordland er det største fylkesveifylket, når det gjelder antall samband. Denne fylkeskommunen er i 

en litt spesiell situasjon. Som følge av endringer i inntektssystemet, har inntektsnivået i 

fylkeskommunen blitt redusert, slik at aktivitetsnivået også innenfor fylkeskommunens 

samferdselssektor må reduseres. Det gjennomføres nå utredninger av hvordan det framtidige 

fergetilbudet skal se ut. Utlysninger av nye anbud må derfor utstå til dette er besluttet. I år lyses det ut 

bare korte anbud på enkelte samband, og disse inneholder ikke krav om lavutslippsteknologier. Det er 

interessant å merke seg at operatørselskapet på ett av de eksisterende sambandene på eget ansvar 

har under bygging en ny ferge med lavutslippsteknologi (hybridferge). Selskapet hadde behov for en 

ny ferge, og ut fra en vurdering av at på sikt vil alle nye ferger måtte ha lavutslippsteknologi, valgte de 

denne teknologien. Selskapet fikk dekket det meste av merkostnaden dette medførte 

(batterikostnader) gjennom støtte fra NOX-fondet. Investeringsbeslutningen ble tatt ut fra at en 

vurdering av hvilken verdi skipet vil ha på lang sikt; da vil skip som ikke har lav/nullutslipp ha svært 

liten verdi i markedet.  

Generelt 

Enova sine krav er basert på at man ikke skal bryte statsstøtteregelverket. Det har vært brukt mye tid 

på å finne fram til en ordning som kan notifiseres av ESA. Generelt synes fylkeskommunene opptatt 

av at man ikke skal bryte med Enovas betingelser om å ikke gi støtte til søkere for å tilfredsstille 

offentlige krav til utslipp eller energibruk. Det synes som om føringene fra fylkeskommunene generelt 

ikke omfatter valg av enkelte energiteknologier, men at man ofte har satt maksimalkrav til 

utslipp/energibruk. Det kan komme i konflikt med Enovas kriterier. Ved isteden å innføre utslipp 

(beregnet/faktisk) som kriterier ved tildelingen, kan dette unngås. Men det kan gjøre utformingen av 

kriteriesettet vanskeligere, dersom fylkeskommunen (eller staten når det gjelder riksveifergene) har 

klare ønsker om måloppnåelse. Dette er en klassisk virkemiddelavveining. Settes utslippsgrenser, 

sikrer man med høy sannsynlighet at utslippsgrensen nås, men man har liten kontroll over 

kostnadene. Med ytterligere krav til teknologier, utslipp på enkeltferger osv., kan også 

kostnadseffektiviteten bli svekket (kostnaden per tonn redusert CO2-utslipp).  

I forbindelse med riksveifergeutlysningene ble det også reist kritikk mot tildelingskriteriene, som 

inneholdt maksimalgrenser til utslipp og krav til energiteknologi/energibærer. Et slikt system innebærer 

at gitt at tilbyder klarer å tilfredsstille maksimalgrensen, vil den resterende konkurransen utelukkende 

skje på pris. En grenseverdi for utslipp vil ikke belønne tilbydere som kan redusere utslippene enda 

mer enn grenseverdien. Heller ikke tilbydere som nesten klarer grenseverdien, men til en langt lavere 

kostnad.  

 Anbudskriterier med mindre vektlegging på pris 

Dersom mest mulig av fergeteknologiutviklingen skal foregå i Norge er det nødvendig med treffsikre 

politiske virkemidler. Uten dette, vil det være stor sannsynlighet for teknologiflukt til utlandet. Uansett 

må man forholde seg til EØS sine konkurranseregler.  

Enkle skrog og fartøy med konvensjonell teknologi vil, ifølge maritim næring, naturlig tilfalle utlandet. 

Jo mer teknologi som kreves, eksempelvis med aluminiums-skrog og avansert energibruk, desto mer 

sannsynlig er det for at norsk maritimt næringsliv blir brukt. Det vises til et eksempel fra norske medier 

14. juni 2016, hvor Fjord 1 skal bygge to nye batteriferger som skal inn på sambandet Anda-Lote. 

Konkurransen om bygging av disse båtene ble vunnet av et tyrkisk verft. Dermed går norske verft 
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glipp av kompetanseheving innenfor feltet, selv om design og andre element i fergene er fra norske 

leverandører. 

Med stort fokus på pris i anbudene, vil det være en risiko for at miljødimensjonene i kontraktene 

forsvinner og at oppdragene forsvinner ut av landet. Ambisiøse miljøkrav i anbudene, vil gi rederiene 

incentiver til bedre løsninger og verftene utfordres til å levere nye og mer moderne ferger for å nå 

målet om lavere energiforbruk. 

 Elektriske ferger 

Elektriske ferger drevet med batteri anses å være velegnet for et stort antall fergesamband. Det er de 

kortere fergesambandene at batteridrift er aktuelt, på grunn av behovet for hyppig lading. Elektrisiteten 

som fergene bruker gir ikke opphav til økte CO2-utslipp, som følge av at den norske og 

nordeuropeiske energisektoren er en del av EUs kvotesystem for klimagassutslipp. Økt utslipp i 

kraftverk i dette markedet vil gjennom kvoteprisene medføre reduserte utslipp hos andre produsenter i 

markedet. I den sammenheng kan det nevnes at den norske kraftsektoren nesten utelukkende er 

basert på vannkraft.  

Behovet for hurtiglading under de korte landliggeperiodene medfører i mange tilfeller for stor 

effektbelastning på det lokale kraftnettet. En rekke varianter mellom å forsterke lokalt kraftnett, 

batteripakker på kai som lades kontinuerlig fra lokalt kraftnett og hurtiglader videre til fergene ved når 

de har sine korte kaiopphold, til løsninger med fossil tilleggskapasitet om bord, kan tenkes. Den 

fullelektriske fergen Ampere, som betjener sambandet Lavik-Oppedal i Sogn og Fjordane, benytter 

stasjonære landbaserte batteripakker som benyttes som buffer for lading av batteriene om bord.  

 

P  

Figur 23; MS Ampere - Batteriferge på sambandet Lavik-Oppedal i Sogn og Fjordane. 

 

DNV-GL (3) anser at investeringene på land utgjør like mye eller mer enn merkostnaden ved å bygge 

en batteriferge sammenlignet med en konvensjonell ferge. Ifølge DNV-GL er typiske merkostnader for 

en batteriferge i dag 10-30 millioner kroner i byggekostnad, med ytterligere behov for investeringer på 

20-40 millioner kroner på land. Ombygginger av eksisterende ferger er også mulig.   

DNV-GL anser at de årlige driftskostnadene for batteriferger er om lag 50 prosent av kostnadene for 

en tradisjonell ferge (når relevante avgifter er regnet med). Samlet anser imidlertid DNV-GL at med 

energipriser som vinteren 2016, vil batteridrift medføre en vesentlig kostnadsøkning totalt sett. DNV-

GL forventer imidlertid at prisene på batterier og tilhørende utstyr vil falle over tid. 
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 Batteri-hybrid 

 

Mange av sambandene som ikke egner seg for ren batteridrift, vil kunne være velegnet for ladbare 

hybride løsninger. Dette vil være løsninger der kraft fra land dekker en vesentlig del av energibehovet, 

men der diesel- eller gassmotorer dekker det resterende energibehovet. Det flytende brenselet kan 

enten være fossilt eller biobasert (som konvensjonelt anses å ikke medføre klimagassutslipp). 

DNV anser at mange eksisterende ferger egner seg godt til ombygging til hybridteknologi, ved at man 

skifter ut deler av maskineriet med elektriske motorer og batterikapasitet. Slike ferger vil kunne 

trafikkere lengre samband enn rene elektriske ferger. Hybridferger vil også kunne bidra med 

fleksibilitet og reservekapasitet.  

Utslippsreduksjonen er naturligvis vesentlig mindre enn en hundre prosent elektrisk ferge. Men 

merkostnaden kan også være mindre. Helelektriske ferger er i dag ikke et praktisk alternativ på lengre 

samband.  

 Hydrogen 

Statens vegvesen forbereder nå for muligheter rundt hydrogenfergekontrakt som et neste steg. Dette 

inngår i en energieffektiviseringsstudie som pågår, hvor hydrogen er det sentrale. Man snakker da om 

helelektrisk drift, med elektrisk kraftproduksjon fra hydrogen brenselcelle. Den tekniske løsningen 

innebærer enten ren hydrogendrift eller en plug-in batterihybridløsning. Denne teknologien omtales 

som gunstig og studier viser at en plug-in batterihybrid gir lavest klimaavtrykk.  

Hydrogen anses av DNV-GL (3) å være meget interessant, men det er bl. a. fortsatt en rekke 

sikkerhetsutfordringer knyttet til transport og lagring av hydrogen. Kostnadene er også høye. Det 

trengs elektrisitet for å lage hydrogen, men som for batteridrift anses denne energien ikke å gi opphav 

til klimagassutslipp.  

Hydrogen som energibærer er på mange måter ikke fullt utviklet. Det vil derfor trolig være mindre 

aktuelt for fylkeskommunene å satse på denne typen teknologi. Likevel er teknologi basert på 

hydrogen såpass interessant at statlige myndigheter bør stimulere til en videreutvikling. 

Enova kan være og er en sentral medspiller i dette arbeidet, og er klar på at utviklingsarbeid så langt 

har gitt svært gode resultater. Enova, sammen med Innovasjon Norge, Forskningsrådet og NOx-

fondet er viktige finansieringskilder for videre utvikling (se kapittel 7). 

Lokalt næringsliv på Sunnmøre, den kanskje sterkeste maritime klyngen i Norge, spår at man innen 

relativt få år kan levere den første hydrogenfergen for drift i norske fergesamband. Men samtidig er de 

opptatt av at dette avhenger mer av når det politiske systemet bestemmer seg for å stille midler til 

rådighet enn på tilgjengelig teknologi. 

 Biodiesel 

Biodiesel har ved forbrenning om lag de samme egenskapene som diesel og naturgass. Bruk av 

biodiesel vil således gi omtrent de samme effektene på lokal luftforurensning som diesel. Forskjellen 

er at biodiesel er framstilt av organisk materiale og således i det nasjonale klimaregnskapene regnes 

å ikke påvirke atmosfærens innhold av CO2 på lang sikt. Imidlertid tillegger Statens Vegvesen i sine 

anbudskonkurranser biodiesel CO2-utslipp som bare er 50 prosent lavere enn CO2-utslippene fra 

ordinær diesel. Grunnen er anslåtte utslipp i produksjonen av biodieselen (utover utslipp som skjer i 

produksjonen av ordinær diesel).  
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Biodiesel blandet med ordinær diesel vil normalt kreve mindre tekniske justeringer.  

Biodiesel er dyrere enn ordinær diesel. Ifølge DNV-GL ligger prisen på siste generasjons biodiesel 20-

40 prosent høyere i pris enn marin gassolje.  

 Biogass 

Biogass produseres bl. a. av avfall. I nasjonalt klimaregnskap gir bruk av biogass ingen utslipp, mens 

Statens vegvesen i sine kontrakter tilskriver biogass 20 prosent av utslippene til diesel, pga. antatt 

utslipp ved produksjon, transport og lagring. I tillegg reduserer imidlertid produksjon av biogass fra 

avfall utslipp av deponigass, som i stor grad er den klimakraftige gassen metan.  

Flytende biogass (LBG) og LNG (naturgass) er ifølge DNV-GL kompatibelt. Det er i dag (sommeren 

2016) ikke tilgjengelig biogass i markedet. DNV-GL anser at dersom biogass skal bli et reelt alternativ 

for skip, må det investeres i LBG-anlegg og produksjon, samt å sikre at fergene kan bli en betydelig 

forbruker. Dagens prisnivå anses å være 3 ganger prisen på LNG, så biogass vil være en kostbar 

løsning. 
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 Finansieringskilder utenom inntektssystemet 

I kapittel 3 drøftet vi hvor treffsikkert inntektssystemet for fylkeskommunene er i forhold til kostnadene 

fylkeskommunene har med fergedrifta. I dette kapitlet vil vi se på andre finansieringsmuligheter som 

finnes i forhold til fergesektoren og ikke minst i forbindelse med fornying av fergeflåten.  

Vi presenterer først ulike ordninger og til slutt i kapitlet oppsummerer vi muligheten med de. 

 PILOT-E – en samarbeidsordning med flere offentlige organ 

Pilot-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv etablert gjennom et samarbeid mellom 

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med ordningen er at helt nye produkter og 

tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli utviklet og tatt i bruk, for å bidra til utslippskutt 

både i Norge og internasjonalt. PILOT-E skal få opp farten i denne teknologiutviklingen gjennom 

høyere forutsigbarhet for støtte, tettere oppfølging og sterkere koordinering mellom 

virkemiddelaktørene. 

Ordningen er myntet på virksomheter som ønsker å utvikle og demonstrere innovativ teknologi 

eller konsepter. Løsningen må ha et betydelig kommersielt potensial, nasjonalt og 

internasjonalt. 

Søker av støtte til finansiering gjennom PILOT-E må være registrert i det norske foretaksregisteret, og 

prosjektet skal i hovedsak gjennomføres i Norge. Virkemidlene rettes altså mot norsk rederinæring og 

verftsindustri, samt andre bedrifter. Første utlysning fra PILOT-E fokuserer på teknologier og løsninger 

som omhandler energiomsetning innen utslippsfri maritim transport. Det vil ikke her være støtte til 

prosjekter mot skrogdesign, trustere, propeller etc. som ikke har med omsetning eller lagring av energi 

å gjøre. 

PILOT-E er pr juni 2016 ikke åpent for søknader, første utlysning åpner høsten 2016. Denne er rettet 

mot løsninger for utslippsfri maritim transport. Denne første runden har 70 mill. kroner tilgjengelig fra 

Forskningsrådet og Innovasjon Norge, samt en fleksibel ramme fra Enova. 

Utlysningen fra PILOT-E understreker at dersom aktørene når de mål som er definert for PILOT-E-

prosjektet, vil de kunne forvente å ha produkter/løsninger som møter kravene til fylkeskommunale, 

statlige eller private kjøpere av transporttjenester (eller være underleverandør til disse). Videre settes 

det fokus på at det er et stort og voksende marked for de løsninger som blir støttet gjennom 

ordningen. 

 Innovasjon Norge 

 Miljøteknologiordningen 

Miljøteknologiordningen tilbyr offentlig finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg. 

Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for de øvrige investorene. Ordningen gjelder norske bedrifter 

i hele landet. 

Pilotanlegg omhandler utvikling av en ny fungerende løsning (produkt, tjeneste eller prosess) for 

uttesting i mindre skala enn fullskala. Demonstrasjonsanlegg omhandler videreutvikling av en 

fungerende løsning (produkt, tjeneste eller prosess) for uttesting i stor skala før den eventuelt settes i 

full industriell produksjon eller lanseres som fullverdig tjeneste. 
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Eksempel på prosjekt som har fått tilskudd gjennom ordningen er den elektriske drevne fergen som 

trafikkerer sambandet Oppedal-Lavik i Sogn og Fjordane i dag (fra 2015). Et Norled-konsortium, med 

7 selskaper og 26 millioner i tilskudd, utviklet en el-ferge. Samarbeidet utløste ekstra 15 prosent 

tilskudd. 

 Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU-prosjekt) 

Her gir man tilskudd til realisering av et nytt produkt eller ny teknologi/løsning, eller kombinasjoner av 

kjente teknologier, som ikke tilbys i markedet i dag. Her kan små og mellomstore bedrifter i tett 

samarbeid med en kunde i offentlig eller privat sektor realisere et innovativt prosjekt med 

internasjonalt potensial. Store bedrifter er ikke målgruppen, og vil kun unntaksvis få tilskudd. 

 Flere muligheter 

Innovasjon Norge har et stort antall ordninger som kan være tilpasset enkeltbedrifter for støtte. Vi viser 

til nettsidene deres for mer informasjon om flere muligheter: 

http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/  

 NOx-fondet 

Næringslivets NOx-fond har som formål å redusere NOx-utslipp. Fondet er et spleiselag der bedriftene 

som er med kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. Det kan søkes om støtte til ett eller flere 

tiltak per enhet, dvs. fartøy, installasjon eller industrianlegg. Det er kun konkrete tiltak som kan få 

støtte. 

Fondet er en «Miljøavtale om reduksjon av utslipp av NOx», og omfatter virksomheter som er 

avgiftspliktige for utslipp av NOx. Alle som er tilsluttet avtalen kan søke om økonomisk støtte til tiltak 

som reduserer utslippet av NOx. Bedrifter med prosessutslipp er ikke avgiftspliktig, men kan likevel 

søke om støtte til NOx-reduserende tiltak. Virksomheter som har gjennomført tiltak i perioden fra 1. 

januar 2008 til dags dato og hvor utspillsreduksjon og kostnader er dokumentert, kan søke om støtte i 

ettertid. 

Videreføring av NOX fondet er enda ikke avklart, men det er enighet mellom NOX fondet og 

myndighetene å gjennomføre forhandlinger denne høsten. Det er håp om å til en beslutning før nytt år. 

I utgangspunktet støtter NOX fondet alle anbudsrunder med tiltaks-gjennomføring i 2018 og 2019 

(driftet og verifisert innen 31.03.2020) så lenge de har penger til det. Inntil videre har NOX fondet 

midler tilgjengelig, men de må jevnlig vurdere dette. Foreløpig er det ikke aktuelt å støtte tiltak som 

gjennomføres senere. NOX fondet håper å ha avklaring om videreføring på plass før disse anbudene 

blir utlyst. 

Det er flere parametere å ta hensyn til i vurderingen av hva fondet støtter av tiltak, men det enkle 

utgangspunktet er at fondet støtter med en kronesats (som varierer ut i fra type tiltak) multiplisert med 

hvor mange kilo NOx som beregnes redusert årlig.  

Fondets støtte er oppad begrenset til 80 prosent av miljøinvesteringen. NOx-fondet gir kun støtte til det 

private næringslivet, så søknader må i utgangspunktet komme fra private selskaper – eksempelvis 

rederier og skipsverft. Støtte til rederier som skal benytte ferger i fylkeskommunale anbud, er aktuelt. 

Fondet støtter både tiltak på eksisterende ferger og tiltak på nybygg.  

NOx-krav i anbud ekskluderer ikke støtte fra NOx-fondet, men begrenses til utslipp-nivåer som er 

bedre enn kravet. NOX fondet har vurdert om de behøver å ta hensyn til krav i det hele tatt. Forslag 

om dette er på høring hos KLD. NOX fondet venter på svar og håper å ha det klart i løpet av kort tid. 

http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/
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Representanter fra Fondet opplyser om at dette likevel til nå i liten grad har gitt begrensninger, siden 

NOx-krav i svært liten grad er blitt stilt i anbudsdokumenter som har vært ute til i nå. 

Nye produkt eller tjenester som har fått støtte fra eksempelvis Innovasjon Norge eller Forskningsrådet 

i tidlige faser av utviklingen, vil ikke hindre støtte fra NOx-fondet når de endelige produktet eller 

tjenesten skal ut i markedet. Videre kan det søkes støtte for andre tiltak fra samme utslippskilde, selv 

om tidligere tiltak allerede har fått støtte. 

Det er DNV-GL som foretar en uavhengig faglig kvalitetssikring av hver enkelt søknad om støtte, på 

oppdrag fra NOx-fondet. Klare føringer ligger til grunn for søknadsbehandling: 

- Eier av fartøy må ha intensjoner om å operere disse i avgiftspliktig fart etter at omsøkt tiltak er 

implementert 

- Reduksjoner som oppstår som resultat av redusert produksjon eller transport kvalifiserer ikke 

til støtte 

- Kapasitetsøkende tiltak som fører til reduserte NOx-utslipp pr produsert eller transportert enhet 

kvalifiserer ikke for støtte 

 

Rask gjennomføring av tiltak, stor sannsynlighet for gjennomføring samt stor og kostnadseffektiv 

reduksjon gis prioritet i utvelgelse av støtte. 

Støttebegrensinger er nå fjernet fra NOx-fondet, hvor man tidligere hadde et tak på 100 mill. kr per 

virksomhet over en 3-årsperiode. Svært høye kostnader i tiltak vil bli vurdert i det enkelte tilfelle. 

Type tiltak som kan være aktuelle for støtte, og som kan være relevante for ferger: 

- Elektrisitet som energibærer på skip (helelektrisk eller plug-in hybrid) 

- LNG (og LBG – biogass) på skip og rigger 

- Batterihybridisering på skip (ikke plug-in) 

- Energieffektiviserende tiltak 

- Motorbytter- og ombygginger 

- Eksosgass-resirkulering (EGR) og andre renseløsninger for NOx (ikke SCR) 

- Landstrøm 

- SCR-anlegg på skip 

- LNG-infrastruktur 

 

Kombinerte tiltak er også aktuelt, og dersom to tiltak gjennomføres på samme enhet, men ikke 

påvirker hverandre, vil tiltakene behandles hver for seg. 

Fondet gir til en viss grad også støtte for å bedre dokumentasjon av utslipp, gjennom blant annet 

utslippsmålinger på skip, måling av SCR-anlegg på skip og driftsstøtte. 

Det henvises til føringer og krav fra NOx-fondet for mer detaljer om støtteordningen. 

 Enova 

Enova er en viktig aktør når det gjelder finansiering av investeringer som gir 

energieffektivisering av fergedrift. Enova gir ikke driftsstøtte, men investeringsstøtte. De 

jobber tett mot fylkeskommunene i slike saker, og har allerede gitt tilsagn i to omganger til 

Hordaland fylkeskommune (om lag 275 mill. kroner). Støtten til Hordaland er gitt for at de 

skal ha muligheten til å sette strengere krav til energieffektivisering og redusert utslipp i 

anbudstekstene, og støtten dekker store deler av utgiftene til nødvendig infrastruktur på land 

for å kunne elektrifisere fergesambandene. Enova sier det kan forventes å se både hel-

elektriske og plug-in hybride ferger på sambandene i Hordaland når nye anbudsperioder blir 

iverksatt. 
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Støtten fra Enova skal altså gå til investering av ladeinfrastruktur på land. I dette ligger både 

nødvendig utbygging av strømnettet, utbedringer av kai-anlegg, batteribanker på land, 

automatisk fortøyningssystem og selve infrastrukturen for lading. I slike sammenhenger vil 

fylkeskommunen stå som eier av infrastrukturen, men rederiet som opererer sambandet vil 

stå for innkjøp og drift for å få dette tilpasset løsningene om bord. Rederne vil her kunne 

søke NOx-fondet om støtte til nødvendige tiltak om bord i fergene for å kunne levere ønsket 

elektrifiseringsgrad. Dette oppfattes av Enova som en god modell som gir både fylkene og 

rederiene støtte til gode energi- og miljøtiltak. 

Enova understreker behovet for å komme i dialog med fylkeskommunene så tidlig som mulig 

i prosessen når nye anbud skal ut og tiltak vurderes. Det er en omfattende prosess å få 

oversikt over de potensielt beste tiltakene, og det er viktig at også Enova er involvert i denne 

prosessen.  Det er også utfordrende å få til ordninger som kan notifiseres av ESA. De vil 

vurdere investeringskostnadene opp mot potensielt energiresultat og å se på lønnsomheten i 

drift, og dermed prioritere de prosjektene som gir best resultat pr investert krone. 

Kort oppsummert kan man altså gjøre litt både og. Man kan gjøre tilgrensende tiltak, i noe 

som kan være ett prosjekt, men som deles opp som ulike prosjekt i 

finansieringssammenheng. Dersom det eksempelvis er prosjekter som krever tiltak på 

landsiden (eks. ladefasiliteter for batteriferger), så informerer NOx-fondet om at det da kan 

være hensiktsmessig å søke de om støtte til tiltak på skipet (eks. batteriferge) og Enova om 

støtte til tiltak på landsiden.  

Når det gjelder muligheter for miljøtiltak for ferger, er elektrifisering et alternativ det ligger 

godt til rette for. Slik Enova ser det i dag er det trolig bare bio-drivstoff som vil være 

alternativet dersom man tenker klimagassutslipp. Dette kan være et alternativ der hvor det 

ikke vil være lønnsomt å bygge ut infrastruktur for elektrifisering. Enova vil gjøre en 

lønnsomhetsvurdering for hvert enkelt samband når man ser på hvilke tiltak som kan være 

aktuell. Enova har ikke eksplisitt uttalt at de gir støtte til satsing på hydrogen i fergesektoren, 

og omtaler hydrogen primært knyttet til biler.  

 Forskningsrådet 

Forskningsrådet støtter i hovedsak forskning, fra grunnforskning til industriell forskning, 

eksperimentell utvikling og forundersøkelser. Som hovedregel skal søker om støtte fra 

Forskningsrådet være en norsk institusjon/bedrift/virksomhet som driver økonomisk aktivitet 

(å tilby varer eller tjenester i et marked).  

Med andre ord, støtte til næringslivets forskningsarbeid direkte. Ikke til fylkeskommuner og 

deres eget arbeid for å fremme miljørettede tiltak innen ferger og fergedrift.  

De fleste relevante ordningene som Forskningsrådet har, er brukerstyrte 

innovasjonsprogram som er rettet direkte mot bedrifter som vil utvikle sin egen bedrift eller 

næring. Det er brukerne som legger premissene, og Forskningsrådet som skaper en arena 

for samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer når det gjelder initiering, planlegging og 

gjennomføring av forskningen. 

Fylkeskommunene vil spille en sentral rolle som pådriver for forskning og utvikling på feltet, 

og må i så måte oppfordre næringslivet til å søke støtte fra Forskningsrådet i sitt 

utviklingsarbeid. 
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Noen relevante ordninger/program er omtalt i det følgende. Det vises ellers til mer 

informasjon om innovasjonsprogrammer på Forskningsrådets websider: 

http://www.forskningsradet.no/no/Innovasjonsprogrammer/1254013527052  

 Transport 2025 (TRANSPORT) 

Dette er Forskningsrådets satsing på forskning og innovasjon innenfor transportområdet, og 

omfatter helheten i transportsystemet fra vei og bane til sjø og luft. Både persontransport og 

næringstransport er inkludert, herunder også kollektivtransport. 

Programmet henvender seg til både norske bedrifter og forskningsinstitusjoner og offentlige 

etater som kan bidra til langsiktig kompetansebygging for videreutvikling av et sammensatt 

transportfelt med stor grad av sektorovergripende kunnskapsutfordringer. TRANSPORT 

dekker ikke området for utvikling og anvendelse av energibærere og energisystemer i 

transportsammenheng (som dekkes av programmet ENERGIX). 

 Maritim virksomhet og offshore operasjoner (MAROFF) 

Forskningsrådets program som skal bidra til å realisere Regjeringens maritime strategier for 

å fremme innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringer. Programmets 

målgruppe er rederiene, verftene, tjeneste- og utstyrsleverandørene for alle typer fartøy. 

MAROFF støtter innovasjons- og kompetanseprosjekter i næringslivet, forprosjekter og 

forskning som har betydning for den maritime virksomheten i Norge. 

Gjennom anvendt forskning har MAROFF mål om å bidra til ny kompetanse og innovasjoner 

som fører til blant annet kostnadseffektive og miljøvennlige skip, bruk og distribusjon av 

LNG, sikre skip og sikker ferdsel, samt effektive regelverk og rammebetingelser. Selve 

skipet, drift av skipet og omgivelsene rundt skipet er alle innfallsvinkler til støtte gjennom 

dette programmet. 

 Energi 21 

Energi 21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og 

kommersialisering av ny energiteknologi. Blant de strategier som prioriteres er områdene 

fleksible energisystemer og energieffektivisering trolig det mest aktuelle inn mot 

fergemarkedet. 

Dette er en næringsdrevet strategi, med et overordnet mål om å styrke næringslivets 

engasjement og satsing på forskning og utvikling. Forsterket samarbeid mellom myndigheter, 

utdanningsmiljøer og næringslivet står sentralt. 

 Stort program energi (ENERGIX) 

Dette er et program som støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, 

energisystemer og energipolitikk. Programmet sees på som et viktig virkemiddel for 

implementering av dReinen nasjonale strategien Energi 21. 

http://www.forskningsradet.no/no/Innovasjonsprogrammer/1254013527052
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Programmet henvender seg til norske bedrifter og forsknings- og kompetanseinstitusjoner 

som kan bidra til langsiktig kompetansebygging for å videreutvikle energinæringen og 

tilknyttede næringer. 

Den aktuelle delen mot ferger og fergedrift vil her være særlig knyttet til energibruk og 

konvertering, hvor hydrogen, biodrivstoff og batteri er sentralt. 

 CLIMIT 

Fokus her er CO2-håndtering, og er det nasjonale programmet for forskning, utvikling, 

pilotering og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering fra kraftgenerering og andre 

industrielle kilder. Dette programmet henvender seg til norske bedrifter, 

forskningsinstitusjoner, universiteter og høyskoler som kan bidra til å påskynde 

kommersialisering av CO2-håndtering. 

CLIMIT støtter teknologiprosjekter i alle deler av utviklingskjeden fram til kommersialisering. 

Dette er ikke det mest relevante programmet for ferger og fergedrift, men kan være 

potensielt interessant for mer helhetlig fokus fra rederi- og/eller verftsnæringen. 

 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) 

FME er en satsing som skal etablere tidsbegrensede forskningssentre som skal løse utpekte 

utfordringer på energi- og miljøområdet. Flere av disse sentrene kan være potensielle 

samarbeidsparter med både fylkeskommunene for utvikling av ideer og prosesser for å nå 

sine mål, og for næringslivet som vil være ansvarlig for å utføre disse. Det er allerede initiert 

regionale forskningssentre rundt om i landet som ulike fylkeskommuner samarbeider med. 

Her er det også ulike regionale forskingsfond som er potensielle samarbeidsparter for 

fylkeskommunene og næringslivet. 

 Klimasats 

Miljødirektoratet har en støtteordning hvor kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak 

som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling av lavutslippssamfunnet. Det er lagt opp til 

at flere kommuner og fylkeskommuner kan søke sammen. I 2016 er det satt av 100 mill kr. til 

ordningen, og med forbehold om Stortingets vedtak vil det settes av 100 mill kr årlig i ytterligere fire år. 

Det kan søkes støtte til: 

1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging 

2. Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak 

3. Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer – gjennomføring 

4. Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak 

5. Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling. 
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 Maritim21 

I Regjeringens maritime strategi, Maritim21, er målet å stimulere til forskning, utvikling og 

innovasjon for å bidra til bærekraftig vekst og verdiskaping, økt konkurranseevne i maritim 

næring og realisere det maritime potensialet i synergiene mellom de havbaserte næringene 

Norge har store fortrinn innen. Maritim21 skal skape en helhetlig tenkning rundt satsingen på 

maritim forskning, utvikling og innovasjon. Dette skal skje ved å koble myndigheter, 

virkemiddelapparatet, næringsliv, organisasjoner og forskningsmiljøer nærmere sammen. 

Maritim 21 er under utarbeiding, og det er uklart hvilken rolle den vil få i forhold til 

fergesektoren. 

 

 Interreg 

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom 

regionalt samarbeid. Det kan søkes støtte i B og C programmet for å utvikle elektrisk eller annen 

miljøvennlig framdrift innen skipsfart. Det trenger ikke nødvendigvis bare være knyttet spesifikt til 

fergesektoren, men kan være prosjekt som går mer generelt på miljøvennlig skipsfart, f.eks. på 

utvikling av teknologi, innkjøp av miljøvennlige tjenester, kartlegging av potensiale for miljøvennlig 

løsninger, erfaringsutveksling av bruk av ulike typer framdriftsteknologi e.l. Det kan tenkes inn ulike 

aktører, både private bedrifter (i såfall må det være bedrifter som det er inngått avtale med, pga 

konkurransereglene), men også FOU miljøer, statlige myndigheter, miljøorganisasjoner el. Flere av 

fergefylkene er med i Interreg sin Nordsjøkommisjon som er et samarbeidsforum for landene rundt 

Nordsjøen. Her er det blant annet en egen transportgruppe. Både Møre og Romsdal og Hordaland 

fylkeskommuner har tidligere vært med i prosjekt her og det er fullt mulig å søke midler til 

utviklingsprosjekt også i framtiden. 

 Muligheter ved ulike støtteordninger 

Støtteordningene som finnes for å fremme teknologiutvikling, fremtidsrettede og miljøvennlige 

løsninger, og mer effektiv drift av fergene/fergesambandene i Norge, er i stor grad rettet inn mot det 

private næringslivet. Det er relativt store beløp tilgjengelig for de rette aktørene. Både NOX-fondet, 

PILOT-E og Forskningsrådet gir stort sett bare støtte til private næringslivsaktører. Det er kun 

gjennom ENOVA, Klimasats og til en viss grad gjennom Innovasjon Norge at fylkeskommunene kan 

søke om utviklingsstøtte. Hordaland fylkeskommune har f.eks. fått noen hundretalls millioner støtte fra 

ENOVA, for at de skal ha muligheten til å sette strengere krav til energieffektivisering og redusert 

utslipp i anbudene de nå jobber med. Støtten fra ENOVA dekker store deler av fylkeskommunens 

utgifter til nødvendig infrastruktur på land for å kunne elektrifisere fergesambandene. Iflg ENOVA kan 

det forventes å se både hel-elektriske og plug-in hybride ferger på sambandene i Hordaland bl.a. som 

følge av støtten, når nye anbudsperioder blir iverksatt. 

Fylkeskommunene kan altså i liten grad være mottaker av statlige støtteordninger, på tross sin 

avgjørende rolle for å fremme en miljørelatert utvikling. Fylkeskommunene vil likevel spille en sentral 

rolle som pådriver for forskning og utvikling på feltet, og må i så måte oppfordre næringslivet til å søke 

støtte fra Forskningsrådet i sitt utviklingsarbeid. Det er også enklere for private aktører å få støtte 

dersom de kan vise til et offentlig samarbeid. Når det gjelder ENOVA er det gode incentiver i 

ordningen for samarbeid mellom fylkeskommunene og rederiene. Fylkeskommunen kan få 

investeringsstøtte til landbaserte anlegg. Dette kan f.eks. være støtte til nødvendig utbygging av 

strømnettet, utbedringer av kai-anlegg, batteribanker på land, automatisk fortøyningssystem og selve 

infrastrukturen for ladning. Rederiet kan da få støtte fra f.eks. NOX-fondet til nødvendige tiltak på 
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skipet. Dette oppfattes av ENOVA som en god modell som gir både fylkene og rederiene støtte til 

gode energi- og miljøtiltak. Ellers er det i praksis gjennom å stille riktige kvalifikasjonskrav i 

fergeanbudene at fylkeskommunene kan bidra til ønsket «grønn» utvikling.  

Støtte fra NOX fondet er betinget av at tiltaket ikke er utløst av myndighetspålagte krav. Dette betyr at 

NOX-krav stilt i fylkeskommunale anbud ekskluderer fra støtte fra NOX-fondet. Det er bare 

utslippsreduksjoner utover det stilte NOX-kravet som kvalifiserer til støtte. Vi har fra representanter for 

NOX-fondet fått opplyst at dette til nå ikke har vært noen begrensning, siden NOX-krav ikke har blitt 

nevnt eksplisitt i anbudsdokumenter som har vært ute til i nå.  

Uten gode og treffsikre statlige støtteordninger vil det for fylkeskommunene være svært utfordrende å 

få til et «grønt skifte» i fergesektoren. I tillegg til det som er beskrevet i dette kapitlet, kan man se for 

seg gode løsninger hvor f.eks. el-avgift for landstrøm og lading av batteri til skip er avviklet, man gir 

kondemneringstilskudd og gunstige låneordninger. Det er en utfordring for fylkeskommunene å finne 

fram til støtteordninger som ikke er i konflikt med EØS sitt statsstøtteregelverk.  

En samlet maritim næring oppfordrer samtlige til å være svært bevisst på at arbeid knyttet til utvikling 

av fergeflåten som skal operere i Norge, faller på norske hender. Med alle de virkemidler som finnes 

og brukes i politikken, bør dette være mulig. Det vil være stor risiko for teknologiflukt på lengre sikt om 

ikke. Det offentlige er en avgjørende aktør både når det gjelder å tilrettelegge for utviklingen samt å 

bestille tjenester og utstyr hos den norske industrien. 
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 Sparte fergesubsidier til finansiering av nye 

veisamband 

Det planlegges at mange av fergene på Vestlandet etter hvert skal avløses med bruer eller tunneler. 

På sikt vil dette gi store investeringskostnader og det er viktig å finne gode finansieringskilder. En slik 

kilde er sparte fergesubsidier. Hvis denne ordningen skal brukes er det viktig at det legges opp til en 

ordning som gir et reelt finansieringsbidrag. I dette kapittelet har vi gjennomgått siste 

kommuneøkonomiproposisjon og beskrevet ordningen slik den er i dag og trukket fram noen 

utfordringer knyttet til modellen for framtiden. 

Samferdselsdepartementet foreslo i forbindelse med St.prp. nr. 60 (2001-2002) (13) at innsparte 
statlige kostnader over fergebudsjettet skal kunne brukes til å gjennomføre utbygging av nye 
veisamband som erstatter tidligere riksveifergesamband. Prinsippene for finansieringsmodellen ble 
behandlet i St. prp. nr. 67 (2002-2003). I den statlige modellen har det vært vanlig å legge til grunn 
innsparte fergetilskudd ut fra et tidsperspektiv på 15 år. Gjennom Stortingets behandling av St.meld. 
nr. 16 (2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2013 ble maksimal lengde for utbetaling av innsparte 
tilskudd til riksveiferger økt til 30 år. 
 

 Nye Retningslinjer for fylkesveiferger 

Etter forvaltningsreformen i 2010 har fylkeskommunene tatt over mesteparten av fergedrifta, det har 
lenge pågått en debatt om hvordan fergeavløsningsmidler kan brukes til å finansiere 
fergeavløsningsprosjekt på fylkesveinettet. Blant annet ble det skissert et opplegg i 
kommunalkomiteens innstilling til kommuneproposisjonen for 2016 (Innst. 375 S (2014-2015)), som nå 
er nedfelt i forslag til nye retningslinjer ifm kommuneproposisjonen for 2017 (8). Opplegget er forma 
slik at fylkeskommunene kan delfinansiere fergeavløsningsprosjektet med midlene de får for 
fergesambandet gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet.   
 
 
 
Søknad 

Det blir lagt opp til en grundig søknadsprosess og det er Samferdselsdepartementet som til slutt 

avgjør hvilke prosjekt som skal omfattes av ordningen, basert på tilrådning fra Statens vegvesen. Før 

søknaden kan behandles må det foreligge godkjent reguleringsplan og en realistisk finansieringsplan 

for prosjektet. For prosjekter med kostnadsanslag på over 750 mill. kr, skal også fylkeskommunen 

sørge for at det blir gjennomført en ekstern kvalitetssikring, jf. ordningen med KS2 for statlige prosjekt. 

Før en sender endelig søknad skal også fylkeskommunen sørge for en forhåndsavklaring med 

Samferdselsdepartementet om prosjektet tilfredsstiller kravene om å komme inn under ordningen. 

Denne skal blant annet inneholde et overslag over hvor mye prosjektet kan gi i årlige 

fergeavløsningsmidler. Den endelige søknaden skal også være basert på fylkespolitisk vedtak og skal 

sendes til regionveikontoret. Dersom det er snakk om et bompengeprosjekt, skal søknaden også 

inkludere en bompengesøknad. 

Vilkår 

Ordninga gjelder bare for samband som blir helt avløst av ny vei. Samband som korter inn eller bare 

delvis avløser et fergesamband er ikke omfattet av ordningen. Kriteriet for fergedrift i 

kostnadsnøkkelen vil fortsatt være «antall fergesamband», og det vil ikke endre seg ved innkortning 

av et samband. Dette vil blant annet gå utover «trekantsamband». Her blir det altså ikke definert som 

fergeavløsning dersom en del av sambandet blir avløst med nytt veiprosjekt. Kommuneproposisjonen 

diskuterer ikke spesifikt problemstillingen knyttet til «trekantsamband».  
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Fergeavløsningsmidlene blir beregnet på bakgrunn av tap innenfor inntektssystemet når et 

fergesamband blir avløst av en bru eller tunnel. Tapet blir beregnet ved å se på effekten av å endre 

kriteriedata i utgiftsutjevningen i inntektssystemet. Det beregna beløpet blir justert for drift og 

vedlikeholdsbehovet til fylkesvei i utgiftsutjevningen, siden en bru eller en tunnel fører til økt 

kompensasjon i inntektssystemet for drift- og vedlikeholdsutgifter til veier. Denne justeringa mener 

departementet er nødvendig for å hindre at fylkeskommunene får dobbel kompensasjon gjennom 

inntektssystemet. Beregningen tar utgangspunkt i inntektssystemet på det tidspunktet søknaden blir 

behandlet. Beløpet blir ikke beregnet på nytt dersom det på et senere tidspunkt blir gjort endringer i 

inntektssystemet eller kriteriedata. Det beregna beløpet vil ligge fast i inntil 40 år, men 

fylkeskommunen skal ikke få mere i kompensasjon en kostnaden ved prosjektet som erstatter det 

nedlagte fergesambandet. Det er selve byggekostnaden som blir lagt til grunn for hvor lenge 

fylkeskommunen skal få fergeavløsningsmidler for et prosjekt. Renteutgifter til eventuelle lån for å 

finansiere prosjektet, blir ikke dekt av fergeavløsningsordninga. Det er KMD som fastsetter lengde på 

utbetalingsperioden i forbindelse med behandlingen av søknaden om fergeavsløsningsmidler. Beløpet 

til fergeavsløsningsmidler blir prisjustert med den kommunale deflatoren i hele perioden det blir 

utbetalt. Det er gunstig for fylkeskommunene at KMD legger opp til en slik prisjustering i de årlige 

utbetalingene 

 Finansieringsbidrag fra fergeavsløsningsmidlene 

Det at inntektene fylkeskommunen får kompensert for i andre deler av inntektssystemet i form av økt 

veilengde og økt vedlikeholdsbehov blir trukket fra i de sparte fergesubsidiene virker logisk, og vi tror 

ordninga vil gi et relativt godt finansieringsbidrag til fylkeskommunen i forbindelse med 

fergeavløsningsprosjekter. I noen prosjekt kan det likevel hende at det totale årlige beløpet vil bli 

begrenset med en slik justering. Dersom man får kompensasjonen årlig utbetalt prisjustert med den 

kommunale deflatoren i 40 år, vil fergeavløsningsmidler for fylkeskommunene være et gunstig 

finansieringsbidrag. 

Legger en til grunn at fastlandsamband vil styrke regional utvikling og effektivisere transport gjennom 

redusert reisetid og ingen ventetid på ferge, og at dette er spesielt viktig i områder med 

vareproduserende næringer og store godsmengder, kan det være gode argumenter for å utforme en 

ordning som gir et godt finansieringsbidrag. KMD bør vurdere hvor mye man justerer økte drifts og 

vedlikeholdskostnader på den nye brua eller tunnelen som erstatter fergesambandet. Det kan se ut 

som om det fratrekket som gjøres for å unngå dobbeltkompensasjon pga. økt veilengde i 

inntektssystemet per i dag ikke gir vesentlig fradrag når det gjelder fylkesveisamband. Det vil for 

mange fylkesveiprosjekt være problematisk dersom det blir regnet på samme måte som for 

riksveiferger, der man vanligvis regner 0,8-1,0 prosent av investeringskostnadene som anslag på 

framtidige drifts- og vedlikeholdsutgifter. På riksveisamband kan derfor finansieringsbidraget fra 

ferjeavløsningsmidler i noen tilfeller være svært begrenset. 
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 Nasjonal fergestandard 

Tidligere ble det i Nasjonal transportplan også lagt inn klare strategier og mål for fergedrifta, men etter 

at fylkeskommunene tok over mesteparten av fergesambandene, har man ikke oppdatert mål og 

strategier knyttet til fergedrifta gjennom NTP. Nå har imidlertid Regjeringa varslet at de i midten av 

2016 ønsker å legge opp til en ny fergestrategi som også skal omfatte fylkesveiferger. Slik vi tolker 

arbeidet med en slik strategi skal den omhandle minstestandarder. I dette oppfatter vi at det skal ligge 

inne mål/krav til åpningstider, frekvens, kapasitet m.m. for ulike samband og farvannsklasser 

uavhengig om det er riksvegsamband eller fylkesvegsamband. Like samband og farvannsklasser skal 

dermed ha tilnærmet samme minstestandarder.  

Vi har gjennomgått siste Reviderte Nasjonalbudsjett (14) og Kommuneøkonomiproposisjon (8), for å 

avdekke regjeringens planer om en nasjonal fergestandard. Det er foreløpig ingen nye signaler om en 

slik standard i gjeldende dokumenter. 

Ideen om at det lages en Nasjonal standard eller en nasjonal norm, kan være god. Dette vil kunne gi 

noen minstestandarder eller norm knyttet opp mot all fergedrift i hele landet uansett om det er statlige 

eller fylkeskommunale samband eller hvor i landet sambandet befinner seg. Slik sett tror vi at man vil 

få fram et mer reelt kostnadsnivå for fergedrifta totalt sett og ulike myndigheter/forvaltningsnivåer vil 

kunne få en mer felles forståelse av kostnadsnivået i sektoren.  
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 Avsluttende merknader 

Norconsult har i denne rapporten gjort noen vurderinger knyttet til fylkeskommunenes kostnader og 

inntekter til fergedrift. Vi har sett på oppdateringene som er gjort i inntektssystemet for 

fylkeskommunene i kommuneproposisjonen for 2017 og gitt en oversikt over nøkkeltall og servicemål i 

fergesektoren. Vi har også i rapporten gitt en oversikt over statlige støtteordninger for omlegging til 

mere miljøvennlig fergedrift.  

Vestlandsrådet jobber bl.a. med å få til en ferjefri E39 langs Vestlandet. En viktig finansieringskilde for 

å få dette til er sparte ferjesubsidier. Det er gitt nye retningslinjer for å bruke fergeavløsningsmidler til å 

investere i fergeavløsningsprosjekt på fylkesveier gjennom behandling av kommuneproposisjonen for 

2017, og vi har vurdert hvordan dette vil slå ut for fylkeskommunene. I tillegg har vi undersøkt om 

revidert nasjonalbudsjett for 2016 har gitt endrede føringer for fylkeskommunen når det gjelder 

fergedrift og framtidige fergekontrakter. Vi har gjort en oppsummering i følgende kulepunkt. 

 Utgiftene til fergedrift har økt de siste par årene som følge av nye og dyrere kontrakter.  

 Inntektssystemet fanger ikke ikke fullt ut denne kostnadsøkningen som etter hvert vil treffe alle 

fergefylkene. Systemet fanger også dårlig opp forskjeller mellom fylkeskommunene i hvor mye 

hvert samband koster. Fylkeskommunene kan til en viss grad påvirke kostnadene til bl.a. 

driftsopplegg, men har liten påvirkningsmulighet når det gjelder trafikkutvikling, topografi mm.  

 Stigende/fallende fergekostnader som følge av drivstoffpriser og renter er i prinsippet inkludert 

i deflatoren for kommunesektoren som alle overføringene prisjusteres med. Likevel, dersom 

drivstoffprisene øker, vil det først og fremst ramme de store fergefylkene.  

 Høyere fergekostnader for fylkeskommunene i størrelsesorden opp til 40-45 prosent som 

følge av økte anbudspriser i nye anbud fanges trolig ikke opp av deflatoren for 

kommunesektoren. Dermed får heller ikke fylkeskommunene kompensert for de økte utgiftene 

dette innebærer. 

 Finansieringsutfordringen knyttet til fergedrift har utviklet seg slik at det går utover andre 

oppgaver fylkeskommunen i fergefylkene har ansvaret for. 

 I Revidert nasjonalbudsjett for 2016 er det lagt inn en tiltakspakke for Sør- og Vestlandet på 

900 mill kr. Regjeringen har nevnt en rekke formål for denne pakken, deriblant grønn skipsfart. 

Det var forventet at regjeringen gjennom det reviderte budsjettet vil legge noen føringer på 

miljøvennlige fartøyer i de kommende fergeanbudene, men det reviderte budsjettet sier ikke 

noe spesifikt om dette. Stortinget har likevel bedt om at det blir lagt opp til lavutslipps- og 

nullutslippsfatøy. Dette vil føre til ytterligere kostnader for fylkeskommunene, uten at vi kan se 

at det er tatt høyde for i rammeoverføringene til fylkeskommunene.  

 Det finnes en rekke statlige støtteordninger for utviklingen av «grønn» skipsfart. De fleste av 

disse ordningen er rettet mot private næringslivsaktører, og ikke mot fylkeskommunene. Både 

NOX fondet, PILOT-E og Innovasjon Norge retter seg mot private aktører som f.eks rederier 

og skipsverft, mens ENOVA, Klimasats og til dels Forskingsrådet også retter seg mot 

offentlige aktører som f.eks. fylkeskommunene. Gode og treffsikre statlige støtteordninger vil 

være helt nødvendig for at fylkeskommunene skal være i stand til å gjennomføre et «grønt 

skifte» i fergesektoren i forbindelse med de kommende fergeanbudene. Disse ordningen må 

utformes slik at de enten gir direkte støtte/kompensasjon til fylkeskommunene eller til aktører 

nær knyttet opp mot fergedrifta som f.eks. rederiene eller skipsverft. Ordningene må i tillegg 

utformes slik at de kan notifiseres av ESA og er i tråd med Statsstøtteregelverket. 

 I utgangspunktet skal tiltak etter støtte fra NOX-fondet være gjennomført innen utgangen av 

2017, men prosjekter med lengre horisont (2018-2019) kan få tilsagn om støtte om det 

foreligger anbud, byggekontrakt eller andre forhold som gir stor sikkerhet for gjennomføring. 

 Støtte fra NOX fondet er betinget av at tiltaket ikke er utløst av myndighetspålagte krav. Dette 

betyr at NOX-krav stilt i fylkeskommunale anbud ekskluderer fra støtte fra NOX-fondet. Det er 

bare utslippsreduksjoner utover det stilte NOX-kravet som kvalifiserer til støtte. 

 Andre gode incentiver til omlegging til «grønn» fergetransport, kan f.eks. være løsninger hvor 

f.eks. el-avgift for landstrøm og lading av batteri til skip er avviklet, man gir 
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kondemneringstilskudd og gunstige låneordninger. Bruk av offentlig privat samarbeid (OPS) 

bør kunne utnyttes i større grad også i fergesektoren.  

 Det har pågått en diskusjon om hvordan man kan legge opp til mer standardisering i 

fergeanbudene. I tillegg til at standardisering som regel er kostnadsbesparende, får man også 

en mer fleksibel flåte og det blir lettere og omdisponere fergemateriellet på tvers av samband. 

Ferjesektoren er differensiert med svært ulike behov i ulike samband. Det bør derfor være 

individuelle handlingsrom for den enkelte fylkeskommune.  Det oppfordres likevel til det legges 

opp til en norm knyttet til ferjetilbudet der dette er naturlig. Dette krever fortsatt tett samarbeid 

mellom fylkeskommunene. 

 Jf kommuneproposisjonen for 2017 vil årlige fergesubsidier utbetalt og prisjustert med den 

kommunale deflatoren i 40 år, gi et gunstig finansieringsbidrag for fylkeskommunale i 

fergeavløsningsprosjekt.  

 Fergeavløsningsmidler vil ikke bli gitt til fergeavløsningsprosjekter som bare delvis avløser 

fergedrifta. Dette kan være fergeinnkortinger eller at en del av et trekantsamband blir avløst av 

ny vei. 

 Det er gitt signaler om at en ny Nasjonal fergestandard skal utarbeides av statlige 

samferdselsmyndigheter, men det er ikke kommet noen konkrete utspill om dette i revidert 

nasjonalbudsjett for 2016 eller i kommuneøkonomiproposisjonen for 2017. 

 En Nasjonal norm knyttet til ferjedrifta vil sette krav til åpningstider, frekvens, kapasitet m.m. 

for ulike samband og farvannsklasser uavhengig om det er riksvegsamband eller 

fylkesvegsamband og uavhengig av hvor i landet sambandet befinner seg. Like samband og 

farvannsklasser bør forholde seg til normen når en skal dimensjonere tilbudet. Vi tror at dette 

vil gi et mer reelt kostnadsnivå for fergedriften totalt sett og ulike 

myndigheter/forvaltningsnivåer vil kunne få en mer felles forståelse av kostnadsnivået i 

sektoren. 
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Vedlegg 1: Utløpsdato fergekontrakter 

Fylke Samband Utløpsdato Opsjon forlengelse 

Sogn og Fjordane Måløy – Oldeide 31.12.2025 2 år 

Sogn og Fjordane Stårheim – Isane 31.12.2025 2 år 

Sogn og Fjordane Rysjedalsvika – Rutledal – Krakhella  31.12.2025 2 år 

Sogn og Fjordane Askvoll – Gjervik – Fure –Værlandet 31.12.2025 2 år 

Sogn og Fjordane Daløy – Haldorneset  31.12.2018  

Sogn og Fjordane Mjånes – Hisarøy (kabelferge) 30.04.2023 5 år 

Rogaland Stavanger – Tau 31.12.2017  

Rogaland Mekjarvik – Kvitsøy 05.09.2015 2 år 

Rogaland Finnøysambandet 31.12.2019  

Rogaland Stavanger – Vassøy 31.12.2018  

Rogaland Haugesund – Utsira 31.12.2024  

Hordaland Leirvåg – Søvåg 31.12.2019  

Hordaland Fedje – Sævrøy 31.12.2019  

Hordaland Hufthamar – Krokeide 31.12.2017 2 år 

Hordaland Husavik – Sandvikvåg 31.12.2017 2 år 

Hordaland Hatvik – Venjaneset 31.12.2019  

Hordaland Halhjem – Våge 31.12.2019  

Hordaland Langevåg – Buavåg 31.12.2019  

Hordaland Skjersholmane – Ranavik 31.12.2019  

Hordaland Jektevik – Nordhuglo – Hodnanes 31.12.2019  

Hordaland Skånevik – Matre – Utåker 31.12.2019  

Hordaland Gjermundshavn – Varaldsøy – Årsnes 31.12.2019  

Hordaland Jondal – Tørvikbygd 31.12.2019  

Hordaland Kvanndal – Utne 31.12.2019  

Hordaland Kinsarvik – Utne 31.12.2019  

Hordaland Klokkarvik – Lerøy – Bjelkarøy – 
Hjellestad 

31.12.2019  

Hordaland Masfjordnes – Duesund 31.12.2018  

Møre og Romsdal Hareid – Sulesund 31.12.2018  

Møre og Romsdal Magerholm – Sykkylven 31.12.2019  

Møre og Romsdal Hundeidvik – Festøy 31.12.2019  

Møre og Romsdal Sæbø – Leknes – Skår – Trandal – 
Standal 

31.12.2019  

Møre og Romsdal Stranda – Liabygda 31.12.2019  

Møre og Romsdal Eidsdal – Linge 31.12.2019  

Møre og Romsdal Molde – Sekken 31.12.2019  

Møre og Romsdal Kvanne – Rykkjem 31.12.2019  

Møre og Romsdal Arasvika – Hennset 31.12.2019  

Møre og Romsdal Seivika – Tømmervåg 31.12.2019  
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Møre og Romsdal Edøya – Sandvika 31.12.2019  

Møre og Romsdal Solholmen – Mordalsvågen 31.12.2020  

Møre og Romsdal Aukra – Hollingsholm 31.12.2020  

Møre og Romsdal Åfarnes – Sølsnes 31.12.2020  

Møre og Romsdal  Skjeltene – Lepsøya – Haramsøya 31.12.2021  

Møre og Romsdal  Brattvåg – Dryna – Fjørtofta – Harøya 31.12.2021  

Møre og Romsdal Småge – Orta – Finnøya- Sandøya – 
Ona  

31.12.2021  

Møre og Romsdal  Larsnes – Åram – Voksa – Kvamsøya 31.12.2021  

Møre og Romsdal Årvik – Koperneset 31.12.2021  

Møre og Romsdal Volda – Lauvstad 31.12.2020  

 

 

 


