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Sammendrag	
Denne rapporten har på oppdrag fra NOx-fondet beregnet totalt dieselforbruk for alle 
rutegående hurtigbåter i Norge, og utredet muligheter for lav og nullutslipps hurtigbåtdrift.   
 
I dag bruker alle hurtigbåter i Norge fremdriftsløsninger basert på fossilt drivstoff. 
Rapporten beregner at i 2015 brukte hurtigbåtsektoren 86,4 millioner liter diesel, omlag 1% 
av Norges totale forbruk av petroleumsprodukt.  
 
Gjennom et casestudie av to ruter, Trondheim-Vanvikan og Trondheim-Brekstad, finner 
studien det mulig å få til et teknologiskifte i hurtigbåtsektoren. På kortere strekninger der 
det er mulig å lade hyppig, viser studien at en batteri-hybrid løsning er teknisk mulig og 
kan gi rederi store besparelser i driftskostnader og klimautslipp. Når det er teknologisk 
mulig, er batterier som energilager å foretrekke foran brenselscelle/hydrogen, fordi det er 
mer driftsøkonomisk. På lengre strekninger og økt energibehov, viser studien at hydrogen 
og brenselceller kan være teknisk gjennomførbart. Utviklingen av hydrogenproduksjon og 
brenselcelleteknologi vil spille en betydelig rolle for et teknologiskifte i hurtigbåter. 
Hydrogen er som drivstoff 4 ganger lettere enn diesel (per kW til propell), og brenselsceller 
er lettere eller like lett som forbrenningsmotor. 
 

Rapporten konkluderer med at hele sektoren fra et teknologisk ståsted kan være 
nullutslipp innen 2022. Veien fram i disse 5 årene vil kreve tett samhandling mellom 
leverandørindustrien og kundene. Rapporten gir videre forslag om rytme og omfang på 
denne samhandling.  
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2 VIKTIGE BEGREPER OG BENEVNELSER 
 

 
Amp Ampere, måleenhet for strømmengde 
BMS Battery Management System – Software til å overvåke tilstanden til 

batteriene, og styrer kjølesystem etc 
Brenselcelle  (Fuel cell, eng.) En elektrokjemisk celle som leverer likestrøm fra (i 

denne sammenhengen) hydrogen, ved å la det reagere med 
oksygen. Brenselcellen driver el-motoren. Brenselcellen er som et 
batteri som kontinuerlig fylles på med kjemisk bundet energi. 

Celle Den minste enhet i batteriet, hvor den elektrokjemiske omvandlingen 
foregår. 

Cycle life  Antall lade og utladingssykluser som batteriet kan ha før det ikke kan 
yte slik det skal. Cycle life er bestemt ut fra spesifikke lade og 
utladings forhold. Levetiden til batteriet vil bli påvirket av c-raten og 
dybden av sykluser samt forhold som temperatur og fuktighet.  

C- rate C-raten er et mål på hvor mye kraft som batteriet (kan) lades eller 
utlades med i forhold til den totale batterikapasiteten. Hvis man for 
eksempel lader med 1C lader man med en effekt som gjør at hele 
batteriet vil bli utladet på en time. For et batteri med en kapasitet på 
100Amp timer så vil det svare til en utladings effekt på 100 ampere. 
En høy C-rate gjør i praksis at man kan ha høyere ytelse, og raskere 
lading.  

DC ”Direct current” Strøm som går i kun en retning. Batterier kan kun 
lades med likestrøm. 

DOD ”Depth of Discharge” – viser hvor stor del av kapasiteten på batteriet 
som brukes før det skal lades igjen. Batterileverandører med NMC 
kjemi vil som regel aldri anbefale mer enn 80% DOD, og dette betyr i 
praksis at batteriet aldri skal tappes mer enn til 80% av den totale 
kapasiteten. Dette kan ha stor betydning for levetiden til batteriet 

Diesel-elektrisk Dieselmotoren er koblet til en generator som produserer strøm til en 
elektromotor. 

Diesel-mekanisk Dieselmotor som er koplet til en propell via kløtsj. 
EOL End of life, Estimert maksimum levetid for et batteri 
Hydrogen (H2) Det letteste grunnstoffet, som fungerer som energibærer. 

 
IP (Intellectual 
Property) 

Samlebegrep for juridisk beskyttelse av åndsverk. 

Katamaran Båt med to relativt slanke skrog, og er den vanligste typen av 
hurtigga ̊ende fartøyer. Gir god stabilitet ved høye hastigheter. 

kW Effekt 
kWh En kilowattime er energimengden som tilsvarer et effektforbruk på en 

kilowatt over en periode på én time. 
Last/last profil Lasten betyr hvor mye energi som blir brukt, og lastprofilen viser til 

variasjonen i last til forskjellige tidspunkt.   
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Luftputefartøy Bruker overtrykk til å lage en luftpute under skroget. Store deler av 
fartøyet løftes over vann, noe som reduserer friksjon med vannet og 
minimerer energitap 

NMC Litium ion, med nikkel – mangan – kobolt kjemi som er brukt i de 
fleste leverandører til marine applikasjoner.  

Peak shaving Lasten til et fartøy er ikke alltid jevn, og tidvis vil det kreves mer 
energi og andre mindre. Med batterier kan man holde lasten stabil på 
forbrenningsmotoren og gi ekstra kapasitet og ta toppene i lasten 
med batterier. Dette sparer energi og fører til mindre slitasje på 
motoren.  

PAX Passasjerkapasitet 
PMS Power Management System 
Syklus Én lading og utlading av batteriet. 
Volt Målenhet for spenning 
Parallell hybrid Både dieselmotor og batterier brukes om hverandre i drivlinjen. 
Serie hybrid I en seriehybrid er det kun elektromotoren som brukes, og energien 

kommer enten direkte fra batteriet eller fra en dieselgenerator. 
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3 HURTIGBÅTER I RUTETRAFIKK 
 

3.1 High speed Light Craft (HSLC) 

Hurtigbåter er en kategori av passasjerbåter som kjennetegnes av at de går i minst 20 
knop, og har et krav om passasjerkapasitet på mer enn 12. Hurtigbåtenes Rederiforbund 
definerer en hurtigbåt som: ”Fartøy som definert i SOLAS 1974 kapittel X. Fartøy med 
lavere fart en 20 knop anses ikke som hurtiggående fartøy. For fartøy under 50 bruttotonn 
fordres det passasjersertifikat”.  
 

3.2 Energibehov for hurtigbåter  

Generelt vil høy hastighet kreve svært mye energi i forhold til saktegående fartøy. Moderne 
hurtigbåter er bygd i lette materialer og kan gå i høy hastighet. Materialer som karbon er 
vanlig for å minimere vekten av fartøyet. Hurtigbåter har gjerne en skrogutforming som gjør 
at båten planer opp av vannet, for å minimere vannmotstand. Dette er positivt for å 
redusere energibehovet ved høy fart, men gjør at faktorer som luft- og bølgemotstand 
spiller en større rolle i energiforbruk.  
 
Til tross for at drivstofforbruket på mange hurtigbåtsamband er redusert vesentlig de siste 
årene, spesielt ved bruk av lettere byggematerialer, er hurtigbåten fortsatt et av de mest 
energikrevende transportmidler per passasjer-km. Tabellen under viser tydelig hvor 
energikrevende persontransport med hurtigbåter er i forhold til andre transportmidler.  
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3.2.1 Effektbehov for hurtigbåter 
Nedenfor er en oppstilling av ulike fartøytyper og effektbehov for å vise den vesentlige 
forskjellen hva gjelder effektbehov for å nå fartøyets servicefart. “Big one” er hurtigbåt av 
stor kapasitet som for eksempel “Ladejarl” som trafikkerte sambandet Trondheim- 
Kristiansund før Terningen tok over. Effektbehovet til Hurtigruten er et rent estimat, da 
disse tallene ikke er offentlige. Det er altså mer enn dobbelt så stort effektbehov for 
Trondheimsfjord2, og tre ganger så stort for Trondheimsfjord1 i forhold til Ampere. Dette 
illustrerer den forholdsmessig store forskjellen mellom ferje og hurtigbåt, og utfordringer 
knyttet til lav- og nullutslippsteknologi på hurtigbåter. Den viser også at løses 
teknologiutfordringen i hurtigbåtsektoren, kan dette overføres til helt nye maritime sektorer 
som hittil ikke har tilgjengelige lavutslipp og nullutslippsløsninger tilgjengelig. Dette gjelder 
spesielt med tanke på hydrogen og brenselcelle teknologi. 
 

 
Figur 1 Effektbehovet for ulike fartøytyper for å nå fartøyets servicefart 
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3.3 Konsesjon og politiske vedtak 

Konsesjon styres etter Yrkestransportlova. Vegdirektoratet er løyvemyndighet på 
riksvegferjesamband og fylkeskommunen er løyvemyndighet på øvrige samband. 
Operatører av hurtigbåtrutene bestemmes etter anbudsrunde.  
 

3.3.1 Politiske vedtak 
	
I 2013 kom en regjeringserklæring der det ble ønsket at det skal; 
 
Utarbeide(s) krav om at alle nye offentlige kjøretøy, og alle nye drosjer, ferger, rutebåter og 
dieseltog, benytter lav- eller nullutslippsteknologi når teknologien tilsier dette 
 
Videre ble følgende vedtak med i budsjettforliket den 01/12-2015;  
 
Vedtak 54 Stortinget ber regjeringen vurdere om det er nødvendig å innføre 

egne tilskuddsordninger rettet mot fylkeskommunene eller ytterligere 
styrke eksisterende ordninger for bruk av ny teknologi i offentlige 
anbud, og ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med 
vurderingen i revidert nasjonalbudsjett. 
 

Vedtak 55 
 

Stortinget ber regjeringen sørge for at det stilles strenge krav til støy 
og NOX- og partikkelutslipp i anbudsprosessene. 
 

Vedtak 56 
 

Stortinget ber regjeringen sørge for at utvikling av ny og umoden 
teknologi for utslippsreduksjoner i skipsfarten tillegges vekt i 
utarbeidelsen av ny avtale og mandat for Enova. 
 

Vedtak 59 
 

Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak som sikrer at alle 
fylkeskommunale og kommunale ferger og hurtigbåter benytter lav- 
eller nullutslippsteknologi ved nye anbud og på ruter i egenregi. 
 

Vedtak 60 
 

Stortinget ber regjeringen vurdere om det er hensiktsmessig å 
oppheve grensen på 400 tonn for fartøy som får lav el-avgift, og 
komme tilbake til Stortinget på egnet måte. 
 
 

 
I statsbudsjettet for 2017 er det lagt til rette for at utgiftene til kjøp av riksvegferjetjenester 
øker, blant annet som følge av miljøkrav i anbudene.  

Videre foreslår Regjeringen i statsbudsjettet for 2017;  

...å øke den generelle satsen i CO2-avgiften på mineralolje samt avgiften på klimagassene 
HFK og PFK. Begge satsene vil nå, i tråd med anbefalingen fra Grønn skattekommisjon, 
komme opp på samme nivå som CO2-avgiften på bensin og autodiesel, målt i kroner per 
tonn CO2-ekvivalenter.  
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Figuren under viser klimautslipp fra kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag i 2015, og illustrerer 
den store andelen hurtigbåt tar – selv med kun seks fartøy. Søyle nr 2 demonstrerer 
hvilken effekt spesifikke anbud vil ha på klimautslipp. og den siste søylen demonstrerer et 
potensiale de har, basert på egne estimater.  

 

 
Figur 2 Klimautslipp fra kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag i 2015. Kilde: Sør Trøndelag Fylkeskommune 

Kilde: Sør Trøndelag Fylkeskommune 
 

3.4 Gjennomførte prosjekter og erfaringer 

Det har allerede blitt gjennomført flere prosjekter med batteridrift, og det finnes erfaringstall 
som beviser at batteridrift (først og fremst) fungerer, er lønnsomt for rederiene, bedrer 
arbeidsmiljøet, og reduserer klimagassutslipp. Det er nå 17 ferger i bestilling med 
lavutslipp og nullutslippteknologi, alle basert på bruk av batterier som energilager. Det er 
både nybygg og ombygging som inngår i disse 17 fergene. Det er og forventet at det vil bli 
bestilt et vesentlig antall el-ferger utover disse i årene fremover. I Norge er det ingen fartøy 
som driftes med hydrogen og brenselcelle, hverken i fergesektoren eller på andre fartøy.   
 
Tre eksempler på vellykket hel og delelektrifisering av forskjellige fartøy er batterifergen 
Ampere, fiskesjarken Karoline og hybridpassasjerbåten, Vision of the Fjords.  
 

3.4.1 Ampere 
Ampere er verdens første helelektriske ferge, og opererer ruten Lavik-Oppedal. Fergen 
kom som et resultat av en utviklingskontrakt utlyst av Statens Vegvesen i 2011, der det ble 
satt strengere krav til utslipp og dieselforbruk (minst 20% reduksjon). Norled vant anbudet 
med en elektrisk løsning, som i følge Statens Vegvesen slo konkurrentene på både 
økonomiske og miljømessige parametere. I 2015 ble fergen sjøsatt med drivlinje fra 
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Siemens og batterier fra Corvus. Etter et år i drift, har ”drivstoffutgiftene” i følge Norled, 
blitt redusert med 80%. Klimautslipp har blitt redusert med bortimot 100%. 
 
Rederi Norled 

Verft Fjellstrand 

Lengde 80,8m 

PAX 360 

Effekt 450 kW 

Batterikapasitet 1 MW 

Hastighet 10-12 knop 

Overfart 20 min 

Energi per overfart 150 kWh 

Anløp per dag 34 

 

3.4.2 MK Karoline (Selfa El-Max 1099) 
MK Karoline ble i 2015, verdens første hybrid-elektriske kystfiskebåt. Båten kom som et 
resultat av bevisst satsning på klimavennlig produksjon og produkter hos Selfa Arctic AS. 
Drivlinjen er levert av Siemens, og batteripakken er fra Corvus. Sjarken har nå seilt i ett og 
et halvt år uten driftsavbrudd, og tilbakemeldinger fra eier er at arbeidsmiljøet har blitt 
betydelig forbedret som følge av elektrifisering. Driftsdata logges og rapporteres i et 
forskningsprosjekt hvor også MAROFF og FHF bidrar. Driftsdata og driftserfaringer fra 
Karoline har vært viktig for å se i praksis hvordan batteri-elektrisk fremdrift fungerer, og for 
å videreutvikle de tekniske aspektene ved fartøyet. MK Karoline, vil i 2017 få installert 
brenselcelle og hydrogentank for å erstatte dieselgeneratoren. 
 
Rederi Øra AS (Bent Gabrielsen) 

Verft Selfa Arctic 

Lengde 10,99 m 

Effekt 80 kW 

Batterikapasitet 195 kW 

Hastighet 8,3 knop 
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3.4.3 Vision of the Fjords  
 

 
Fartøyet i drift 

 
Paralellhybrid fremdriftsløsning levert av Mancraft AS Bergen 
  
Dette fartøyet ble levert juli 2016. Fartøyet går nullutslipp på 8 knop i UNESCO-området i 
Nærøyfjorden. Distansen er 8 nm. Fartøyet går på forbrenningsmotor «fullutslipp» i 19,9 
knop resten av strekningen-som også er 8 nm. Fartøyet ble godkjent av 
Sjøfartsdirektoratet juli 2016. Driftserfaringene så langt har vært svært gode, og rederiet 
planlegger å bygge nytt fartøy for levering sommeren, da med nullutslipp løsning. 
 
Rederi The Fjords 

Verft Brødrene AA 

Lengde 40m 

Effekt, kw på elektromotor 300 kW 

Batterikapasitet 600 kWh 

Hastighet, full fart 19,9 knop 
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3.5 Elektrisk fremdrift 

3.5.1  Generelt  
Batteri-elektriske fartøy er spesielt egnet for drift med store variasjoner i last, der 
batteriene er mer egnet til å ta topp og bunnpunkter i effektuttaket sammenlignet med 
diesel (mekaniske og elektriske) motorer. Passasjerbåter som ferjer og hurtigbåter går inn i 
denne kategorien ettersom de ofte manøvrerer, akselererer og stopper i løpet av 
driftstiden. I tillegg til egnet lastprofil, er også passasjerbåter ofte til kai og har med dette 
tilgang til strøm og lading fra landsiden mellom hver tur de tar.  
I tillegg til miljø, og driftsøkonomiske gevinster, er batteridrift positivt for passasjerer og 
operatører. Batteridrift fører til mindre støy og vibrasjon, samt bedre luftkvalitet i 
havneområdet.  

3.5.2 Vedlikehold 
Elektromotoren har betydelig færre ”løse” deler enn en konvensjonell dieselmotor. Dette gir 
mindre slitasje på motoren, og krever mindre vedlikehold. Avhengig av motortype og 
driftsprofil, vil hurtigbåtrederiene ofte få utført årlig vedlikehold/reparasjon på 
dieselmotorene. AtB oppgir for eksempel at de beregner 2,8 MNOK i året på vedlikehold 
av Trondheimsfjord 2. Motorene til Trondheimsfjord 2 må videre skiftes ut etter 6000-8000 
timer drift, noe som og tilsvarer betydelige kostnader. 

3.5.3 Ladesystemer  
Lading av batteriene er en viktig del av den totale batteriløsningen og mulighetene for 
lading kan variere fra fylke til fylke og havn til havn. Nettleverandører spiller en viktig rolle i 
elektrifiseringen av skip, og det vil stille større krav til nettkapasitet i havneområdene enn 
det som ofte er tilgjengelig i dag. Det at passasjerbåter har et tidskjema og forholde seg til, 
gjør at det er ønskelig å lade så hurtig som mulig. Høyspentnett gjør at nok effekt kan 
leveres til ladesystemet for hurtigere lading. Mulige løsninger er å utvide nettkapasiteten 
med trafostasjoner som kan levere 690 volt.  
 
En annen løsning for å kompensere for utilstrekkelig nettkapasitet er å bruke batteribanker 
på land. Dette vil si at nettet kan lade batteriene på lav effekt, som ikke belaster nettet for 
mye, når båten kjører. Når båten kommer til kai, vil batteriene ta ut nok mengde energi 
med høyere effekt til kortere tid enn nettet makter. Batteribank på land er en løsning som 
har vist seg å fungere for blant annet Ampere.  

3.5.4 Lading ombord 
Dieselgenerator kan genererer strøm til å lade batteriene mens fartøyet er i drift. Dette kan 
være en gunstig løsning for fartøy og driftsprofiler som gjør batterier utilstrekkelig til å 
levere nok energi til riktig effekt. Dieselgenerator kan også kompensere noe for 
utilstrekkelig nettkapasitet i havneområdet der fartøyet opererer. I fremtiden kan 
dieselgenerator erstattes av brenselcelle og hydrogen. 
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3.5.5 Kostnader ved batteri-elektrifisering 
Investeringskostnadene knyttet til elektrifisering av fartøy er relativt høye sammenlignet 
med tradisjonelle fossilløsninger. Dette er sett i sammenheng med høye batteripriser. 
Kostnadsbildet for batteri varierer også, avhengig av hvilken kjemi og celleleverandør som 
batteri(modul)produsentene bruker. Pris per kWh for litium-ion NMC batterier ligger på fra 
500-700 USD per desember 2016. Med volumproduksjon, og økt energitetthet, er disse 
prisene forventet å falle i årene fremover. Driftskostnadene ved batteri-elektrisk drift er 
vesentlig lavere, ettersom strøm er billigere enn fossile drivstoff. Energitetthet for ulike 
energibærere 
 
Figuren under viser energitettheten til ulike energibærere. Den gir en indikasjon på den lave 
energimengden per kg batterier i forhold til diesel, og illustrerer utfordringen med batteri-
elektrisk drift av hurtiggående fartøy der vekt er essensielt. Vektmessig fremstår hydrogen 
mer fordelaktig for hurtigbåter enn diesel og batteri. 

 

 
Figur 3 Energimengde i kWh per kg energibærer. OBS: Dette er energimengden tilført på gir- eller akselflens i 
propulsjonsanlegget. 

  
 
Energimengde per tonn energibærer blir da:  
Batteri 60 kWh 
Diesel 4 000 kWh 
Hydrogen 16 500 kWh 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,06

4,0

16,5

Batteri Diesel Hydrogen
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3.6 Hydrogen og brenselcelle 

Hydrogen kan produseres med fornybare energikilder, og representerer dermed en 
energibærer som kan være helt utslippsfri. Hydrogen fremstår i forhold til batteriteknologi, 
umoden til bruk i maritime applikasjoner. Teknisk sett er det noen faktorer med 
hydrogendrift til sjøs som er vanskelig å vurdere på grunn av manglende utprøving. Det er 
for eksempel usikkerhet knyttet til om forskjellige salter i luften kan ha en påvirkning på 
prosessene i brenselcellen. Fylletid og andre faktorer knyttet til bruk av hydrogen behøver 
også forskning og praktisk utprøving. Begrenset regulatorisk rammeverk og 
klassestandarder er faktorer som må hensyntas i utvikling av hydrogen og brenselceller i 
båter.  
  
Selve brenselcellen har en virkningsgrad på ca 50%. Energitapet gir varme, og kan delvis 
benyttes til oppvarming av fartøyet. 
 
Teknologien for å produsere hydrogen er kjent, og det finnes i dag store aktører som NEL 
som er spesialisert på dette. Brenselcelleteknologien er derimot ikke moden i den maritime 
sektor. Dette innebærer at de første maritime prosjektene vil være prototyper, der 
teknologien for første gang blir testet med norske leverandører. Utvikling av prototyper og 
godkjenningsarbeid, vil i følge leverandører medføre betydelige kostnader. Prisen på 
hydrogenet er også i dag relativt dyrt i forhold til strøm fra nettet og konvensjonelt 
drivstoff. Pumpeprisen på hydrogen i følge leverandøren Uno-X er 90 kr inkl. mva per kilo. 
Prisen på hydrogen i store kvanta er ventet å bli betydelig lavere (IFE), og Reinertsen angir 
å kunne produsere hydrogen for 12 kr/kg. Reinertsen skal produsere hydrogen fra 
naturgass, i en prosess der hydrogenet blir skilt fra karbonet og karbonet i form av CO2 
pumpes tilbake til oljereservoaret. Også hydrogenproduksjon ved elektrolyse er ventet å bli 
billigere (IFE). Med utviklingen innen hydrogenproduksjon, vil vi legge vi til grunn 25kr/kg 
videre i analysen. 
 

3.6.1 Utviklingskontrakt for hydrogen ferger 2017-2021 
Statens Vegvesen skal utlyse en utviklingskontrakt for hydrogenferge, og det er forventet 
at et regulatorisk rammeverk bli utviklet i samme tidsrom utviklingsprosjektet varer. 
Statens Vegvesen regner med at fergen vil bli 100MNOK dyrere enn en konvensjonell 
batteriferge. Den første fergen vil være i drift sommeren 2021 (Statens Vegvesen, 2016). 
Statens Vegvesen har vist til tidligere utviklingsprosjekter som LNG og elektriske ferjer, og 
sier at hvis teknologien viser seg nyttig i ferjedriften så vil de også følge denne teknologien 
fra pilot gjennom tidlig fase og i retning kommersielt produkt. Statens Vegvesens har 
derfor uttrykt intensjon om at det skal bygges flere hydrogenferger enn kun denne 
prototypen. Utviklingskontrakten er sentral i den samlede plan som vi legger frem i punkt 
7.  
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4 DIESELFORBRUK I HURTIGBÅTSEKTOREN 
 

4.1 Metode for beregning av dieselforbruk 

På grunn av konkurransemessige hensyn var de fleste rederier og operatører ikke villig til å 
oppgi dieselforbruk for fartøyene sine. Kun Ruter i Oslo, og Sør-Trøndelag Fylkeskommune 
oppga nøyaktige forbrukstall. Flere fylkeskommuner oppga i stedet totalt utseilt distanse 
for sine hurtigbåter i 2015.  
 
Oppgitt totalt dieselforbruk (2015) 
Oslo/Akershus  
Sør-Trøndelag Fylkeskommune  

 
Oppgitt totalt utseilt distanse (2015) 
Finnmark  
Nordland  
Møre og Romsdal  
Sogn og Fjordane  
Hordaland  

 
I tilfellene det ikke var mulig å få oppgitt utseilt distanse, ble det gjort en beregning basert 
på sjøkart og ruteavganger. Beregningen ble gjort ved å måle distansen på ruten ved hjelp 
av sjøkart og opptelling av antall ruteavganger per uke. Overfarter per uke ble multiplisert 
med 51, hvor det er tatt noe høyde for helligdager der båten ikke følger normal ruteplan. 
 
Beregnet utseilt distanse av Selfa Arctic 
Troms  
Nord-Trøndelag  
Rogaland  
Vestfold  

 
Beregning av dieselforbruk/nm 
Størrelse på fartøy, motortype og servicefart ble brukt til å lage et estimat på hvor mange 
liter diesel fartøyet bruker per nautisk mil. Totalt utseilte nautiske mil per år, og liter diesel 
per nautisk mil, samt et påslag på 10% for hjelpemotorer, akselerasjon, manøvrering, 
oppvarming etc. ble deretter lagt til grunn for å regne ut totalt dieselforbruk. Dieselforbruk 
per nautisk mil er et estimat gjort av fagfolk på skipsmaskineri, og er en realistisk men ikke 
eksakt, beregning. Etterprøving av noen ruter har vist at disse beregningene er 
konservative, men tilnærmet korrekt. 
 
 
I noen tilfeller går hurtigbåtrutene i flere fylkeskommuner, og dette er ikke tatt høyde for i 
beregningen av dieselforbruk per fylke. I slike tilfeller vil med andre ord dieselforbruket kun 
være registrert under ett fylke.  

4.1.1 Utslippsfaktor 
Utslippsfaktorene som er lagt til grunn er som følger 
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Gass Faktor Ratio Kilde 
CO2 3,17  Tonn/tonn SSB, 2016 
SO2 1,054 Kg/tonn SSB, 2016 
NOx 35  Kg/tonn NOx-fondet, 

2016 
 

4.2 Dieselforbruk og klimautslipp fra hurtigbåter 

Totalt dieselforbruk (liter) 86 480 000 

CO2 utslipp (tonn) 233 000 

SO2 utslipp (tonn) 77 

NOx utslipp (tonn) 2 570 

Total kostnad (MNOK) 475 

 
Pris på diesel kan variere fra fylke til fylke, og fra en tid til en annen. Gitt en pris på 5,50 
kroner per liter diesel, var den totale dieselkostnaden for hurtigbåter i Norge i 2015, 475 
MNOK.   
 
Med disse tallene til grunn, utgjør dieselforbruket i hurtigbåtsektoren nesten 1% av det 
totale forbruket av petroleumsprodukt i Norge, som i 2015 var på 8,7 milliarder liter (SSB, 
2016). En elektrifisering av hurtigbåtene i Norge kan med andre ord gi et betydelig bidrag 
til å redusere miljøavtrykk, samt redusere driftskostnader for hurtigbåtindustrien. 
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4.2.1 Fylkesfordeling  2015 
 

 
 
Ettersom rapporten utreder muligheter for lav og nullutslipps hurtigbåtdrift for to 
forskjellige distanser, er listen under rangert etter distanse. Vi setter derfor opp en tabell 
over hvilke samband som er under og over 10 nm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fylke Dieselforbruk per år 

Finnmark 7 030 000 

Troms 5 858 000 

Nordland 18 315 000 

Nord-Trøndelag 781 000 

Sør Trøndelag 9 348 000 

Møre og Romsdal 6 248 000 

Sogn og Fjordane 16 883 000 

Hordaland 9 668 000 

Rogaland 8 849 000 

Vestfold 494 000 

Oslo/Akershus 3 005 000 

Totalt forbruk 86 480 000 
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4.2.2 Ruter med distanse opp til 10 nm 
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Fonna-Evindvik   1,3 5 270 1 485 
Bulandet - Sandøyna   1,6 5 1166 6 413 

Oslofergene (Byøyene)   1,7   200 000 

Langevåg-Ålesund 97 27 2 20 22000 484 000 

Espvær-Eidesvik 63 20 2 14 8423 129 714 

Feøy-Kveitevik 42  2 18 7140 141 372 

Nesodden-Lysaker   2   318 787 

Værlandet - Alden   2,4 5 972 5 346 

Evenes-Kjeldebotn 31 19 3 8 15898 139 902 

Kleppestø-Strandkaien 180 35 3 30 35907 1 184 931 

Nesoddtangen-Aker Brygge   3   1 439 872 

Sandviksberget-Sætervik 48 17 4 10 8568 94 248 

Sandviksberget-Skjervøy 48 17 4 10 9792 107 712 

Hersvik - Saltskår 19 24 4 13 14385 205 706 

Hellesøy-Hernar 47 24 4 12 9989 131 855 

Myre-Øksnes-Vestbygd   5 12 25470 336 204 

Stavanger- Byøyene - Hommersåk 62 29 5 12 25500 336 600 

Haugesund-Røvær 84 25 5 18 30600 605 880 

Haugesund-Feøy 40  5 20 17850 392 700 

Måløy - Silda 48  5,4 12 7775 102 630 
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Reinefjorden 64  6 12 11011 145 345 

Nordfold 48 30 6 12 8203 108 280 

Solfjellsjøen-Vandve 80 26 6 18 20126 398 495 

Regionpendelen   6 15 44188 729 102 

 

 
Havsøysund-Måsøy 

 

 
70 

 

 
25 

 

 
7 

 

 
28 

 

 
94322 

 

 
2 905 118 

Beiarfjorden   8 6 1991 13 141 

Træna lokal 48 19,9 8 15 12110 199 815 

Trondheim-Vanvikan 130 25 8 12 67392 954 089 

Vikane-Hisarøy-Evindvik-Dingja- 
Sollibotn 

  8,6 5 3283  

 
18 057 

Knarvik-Frekhaug-Bergen 180 30 9 20 26026 572 572 

Flybåten Tønsberg-Husvik 76 26 9 14 32130 494 802 

Tromsø-Lysnes-Tennskjer-Vikran 147 34 10 22 7140 172 788 

Hareid-Valderøya-Ålesund 296 34 10 30 94000 3 102 000 

Florø - Ronaldsvågen - Kinn - 
Skorpa (vest) 

 

 
70 

 

 
22 

 

 
10 

 

 
13 

 

 
30207 

 

 
431 960 

Gåsvær - Hardbakke 28 24 10 10 10691 117 601 

Nordeide - Måren - Ortnevik 96 28 10 25 34680 953 700 

Totalt      17 682 220  
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4.2.3 Ruter med distanse over 10 nm 

Bindalseidet-Harangsfjord 30  11 18 28961 573 428 

Florø - Fanøy Barekstad (Nord) 52 25 11,3 15 34290 565 785 

Hadsel 48 25 12 18 30948 612 770 

Stavanger-Kvitsøy 180 30 12 20 18360 403 920 

Aker Brygge-Slemmestad   12   774 354 

Meløy 36 19,9 13 12 23937 315 968 

Hardbakke - Nåra  - Mjømna 48 25 13 15 9849 162 509 

Stavanger-Fisterøyene 
(kombibåt) 

85  14 27 4284 127 235 

Florø - Svanøy -  Askrova (sør) 81  15,4 18 46536 921 413 

Eivindvik - Mastrevik 48 28 15,6 12 11901 157 093 

Skjervøy-Kvænangen og 
Vorterøy 

50 27 16 15 21216 350 064 

Aker Brygge-Drøbak   16   271 643 

Bodø-Væran 195 19,9 17 30 42436 1 400 388 

Bodø-Ytre Gildeskål 196 28 17 30 29335 968 055 

Hardbakke - Utvær 48 25 17 15 6803 112 250 

Ortnevik - Vik 96 28 17 25 12138 333 795 

Rødøy-Melfjordbotn 80 26 21 18 8189 162 142 

Ålesund-Valderøya-Nordøyane 147 30 21 20 69000 1 518 000 

Stavanger-Hjelmeland 180 30 21 20 122094 2 686 068 

Tysfjord 48 24 22 18 27199 538 540 

Gildeskål lokalrute 23 19,9 22 10 14280 157 080 

Øksfjord-Holandshamn-Svolvær 32 19,9 24 10 6003 66 033 

Sandnessjøen-Austbø-
Herøysteder- 
Vega 

 
 
146 

 
 
25 

 
 
24 

18  
 
53856 

 
 

1 066 349 
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Lille Survik-Sennabukt   25 10 4990 54 890 

Sommarøy-Tussøy-
Sandneshamn 

12 36 25 10 30600 336 600 

Lurøy 48 24 25 18 29026 574 715 

Alta-Kvalfjord 70 25 27 16 27516 484 282 

Trondheim-Brekstad 130 33 27 16 61965 1 110 637 
 
 
Hammerfest-Revsneshavn 

 
 
70 

 
 
28 

 
 
28 

 
 
18 

 
 
66250 

 
 

1 311 750 
Brønnøysund-Stortorgnes 30  28 10 3779 41 569 

Dyrøy-Øyrekken 70  28 18 102816 2 035 757 

Florø - Måløy (ikke hurtigbåt?) 70  28 18 17408 344 678 

Austevoll ruten 47 25 28 12 24460 322 872 
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Øksfjord-Langfjordhamn 

 
 
70 

 
 
25 

 
 
29 

 
 
15 

 
 
66107 

 
 

1 090 766 
Harstad-Flakstadvåg 126 28 30 20 35190 774 180 

Bodø-Helnessund 92 24 30 20 9010 198 220 

Stavanger-Lysebotn (kombibåt) 85  33 27 40392 1 199 642 

Flåm - Balestrand 45 24 34 15 17340 286 110 

Herøyruta 146 25 37 15 46510 767 415 

Tromsø-Skjervøy 147 34 37,5 15 22950 378 675 

Brønnøysund-Sandnessjøen + 
Brønnøysund-Rørøy (Vega) 

 
 
100 

 
 
19,9 

 
 
38 

 
 
18 

 
 
46335 

 
 

917 433 
Molde-Helland - Vikebuktsekken 147 30 43 20 52000 1 144 000 

Stavanger-Ryfylke 85  44 20 134334 2 955 348 

Reksteren-Våge-Os 120 27 49 12 17279 228 083 

Rosendal-Bergen 145 33 49 13 79914 1 142 770 
 
 
Alta-Hammerfest 

  
 
28 

 
 
50 

 
 
16 

 
 
50000 

 
 

880 000 
Norheimsund-Herand-Utne- 
Kinarsvik-Loftshus-Ulvik-Eidfjord 

 
 
85 

 
 
35 

 
 
53 

 
 
15 

 
 
25432 

 
 

419 628 
Namsos-Leka og Rørvik 97 25 54,5 12 59160 780 912 

Trænaruten 196 28 56 30 37744 1 245 552 

Bodø-Svolvær 212 33 60 30 58686 1 936 638 

Forvik-Vistensteder og Tjøtta- 
Husvika 

 
 
48 

 
 
18 

 
 
61 

 
 
15 

 
 
30795 

 
 

508 118 
Tromsø-Harstad 250 35 82 22 158916 3 845 767 

Bodø-Helgeland 212 33 84 30 38793 1 280 169 

Skoleruta i Rognsundet Kvalfjord- 
Pollen 

 
 
50 

 
 
28 

 
 
90 

 
 
8 

 
 
34403 

 
 

302 746 
Sandnessjøen-Bodø 212 34 92 30 88323 2 914 659 

Trondheim-Kristiansund 275 33 95 26 174420 5 045 971 
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Sunnhordaland-Austevoll-Bergen 240 35 95 20 251620 5 535 640 

Bergen-Nordfjord 290 35 140 25 171360 4 712 400 
 
 
Sogn-Nordfjord 

 
 
190 

 
 
35 

 
 
140 

 
 
27 

 
 
71400 

 
 

2 120 580 
Bergen-Sogn-Flåm 290 35 146 25 193596 5 323 890 

 
 
Totalt                                                                                                                    68 797 943 
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5 CASE: TRONDHEIM – VANVIKAN (8 NM) 
 
Vi har ovenfor redegjort for andelen utslipp hurtigbåtene bidrar med nasjonalt, og 
beskrevet elektrisk fremdrift som en mulighet for å redusere dieselforbruket. Vi skal i dette 
kapittel se på ett hurtigbåtsamband, og muligheten til å nyttiggjøre seg eksisterende 
teknologi for å redusere utslippene i sektoren. Videre har vi i samtaler med leverandører 
sett på hvordan utviklingen av batteriteknologi på sikt påvirker estimatene gjort med 
dagens teknologi i forhold til kostnader og rekkevidde. 

5.1 Innledning  

Casestudien tar utgangspunkt i et eksisterende rutesamband hvor vi med dagens 
teknologi ser på muligheten for å hel- eller delelektrifisere hurtigbåten som benyttes på 
sambandet. Dagens batteri har en langt lavere energitetthet enn diesel, og begrensningene 
i forhold til rekkevidde blir åpenbare når vekten tas i betraktning. Vi vil gjennomgå den 
tekniske løsningen og energibehovet, samt se på hvilke løsninger en kan vurdere for å 
oppnå besparelser i form av redusert bruk av diesel. 
 

5.1.1 Rutesambandet 
Trondheim-Vanvikan er et rutesamband i Trøndelag eid av AtB med 162 avganger hver uke 
i henhold til gjeldende rutetabell. Passasjerene er i hovedsak jobbreisende mellom 
tettstedet Vanvikan på vestsiden av Trondheimsfjorden og Trondheim.  
Rutehastigheten er på 25 knop, og strekningen over Trondheimsfjorden er ca 8nm. 
Overfarten fra kai til kai tar cirka 22 minutter (inkludert manøvrering), og liggetiden er ca 8-
15 minutter. Anløpene er konsentrert omkring 0600-0900 morgen/hverdag og 1500-1800 
ettermiddag/hverdag.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
	 	



 26 

	

5.1.2 Gjeldende rutetabell 2016 
 

 
 
FosenNamsosSjø er operatør på rutesambandet og drifter dette med fartøyet 
Trondheimsfjord 2. Fartøyet er en passasjerkatamaran bygget i karbonfiber ved Brødrene 
Aa i Hyen. Passasjerkapasitet er på 130, som var en del av anbudskriteriene fra 2012. 
Fartøyet opererer med en servicefart på 25 knop, hvor tidsbruken på en overfart fordeler 
seg cirka med tre minutter manøvrering inn/ut av havn og ca 19 minutter i servicefart over 
fjorden. 
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5.1.3 Teknisk data “Trondheimsfjord 2” 

 
Byggeår 2008 

Passasjerkapasitet 130 

Byggemateriale Karbonfiber sandwich 

Lengde 24,5m 

Bredde 8m 

Toppfart 32,5 knop 

Motor 2 x MAN D2842 LE410 2 x 809KW @ 2160 RPM 

Gir/propell Servogear HD22HR-PTO/HD220  
Gear ratio: 2,952:1 

Hjelpemotor Kohler 26kW 
Vekt 63 tonn m/pax & drivstoff 

 
Dieselforbruk	på	sambandet	i	2015	er	oppgitt	til	å	være	på	954	000	liter	(STFK). 
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Hurtigbåtterminalen i Trondheim ligger plassert på Brattørkaia.  
 

 
Hurtigbåtkai Vanvikan er plassert inne i sentrum.  
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5.2 Elektrifisering av hurtigbåtsambandet Trondheim – Vanvikan 

5.2.1 Refit vs nybygg 
Ved å bygge nytt kunne man også vurdere andre fartøydesign bygget spesielt for elektrisk 
fremdrift. 
 
Vi velger allikevel å kun se på muligheten for å gjenbruke eksisterende fartøy slik at 
utbyggingen kan skje så raskt som mulig, og med bruk av eksisterende og tilgjengelig 
teknologi.  
Gjenbruk er også positivt for totalkostnaden, samtidig som det er arbeidsbesparende og 
reduserer tidsbruken på ombyggingen. Dette gjelder spesielt gjenbruk av propellanlegg og 
gir med PTO, samt å ta forbruksstrøm fra batteripakke og ikke fra eksisterende 
hjelpemotor. Dermed vil en kunne fjerne eksisterende eksosanlegg i sin helhet.  
 
Gitt at Trondheimsfjord 2 allerede er bygd for å oppnå høy hastighet, og i karbon for å 
være lettest mulig, anser vi fartøyet for å være godt egnet til batteri-elektrisk drift.  

5.2.2 Forutsetninger 
	
Hovedpunkter ombygging 
 

• Hovedmotorer fjernes 
• Eksisterende hjelpemotorer fjernes 
• Eksosanlegg fjernes 
• Gir og propellanlegg beholdes 
• Dieseltanker beholdes (innebygget) 
• Elektrisk fremdriftsmotor installeres 
• Batterikapasitet installeres 
• Nødstrøm besørges av at batteripakke deles i flere strenger 
• Behovet for energiproduksjon ombord vurderes 

 
For at sambandet skal kunne nyttiggjøre seg batterielektrisk drift og opprettholde behovet 
for regularitet, er det behov for lading på begge anløpssteder. NTE og Trønderenergi, som 
er respektive nettselskaper, har bekreftet at det er ledig kapasitet i området i nærheten av 
anløpsstedene for å levere ladestrøm i etterspurt mengde. 

5.2.3 Prinsippskisse fremdriftssystem 
Det er innhentet tilbud fra i hovedsak to leverandører, på side 34 vises prinsippskisse fra 
Siemens over anlegget. Strøm til drift av fartøyet hentes fra land, og batterikapasiteten 
dimensjoneres ut i fra det totale energibehovet for overfarten.  
 
 
 
 
�
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5.2.4 Forenklet vektberegning 
Under vises et forenklet vektregnskap for ombyggingen. Denne viser at en øker fartøyets 
totalvekt med ca 5 tonn. Det er imidlertid tatt noen viktige forutsetninger: 
 

• Det eksisterende girsystemet og propellanlegg beholdes.  
• Batterivekten er satt til 15 kg/kWh (installert) 
• Det er satt inn en 145kW dieselgenerator, med vekt 600kg 
• Det er ikke kompensert for økt energiforbruk for tillagt vekt. Dette etter samtale med 

kaptein på fartøyet som hevder det er det samme forbruk med tom eller full båt (6 
tonn differanse). Vi antar at dette gjelder til et visst punkt. 

• Vi har fra en leverandør på elektrisk fremdriftsanlegg fått oppgitt en 
fremdriftsmotorvekt på på ca 2500 kg og fra en annen ca 950 kg. Vi har derfor satt 
inn for høy/lav vekt i vektregnskapet men velger å bruke den letteste i 
energiberegningen. 

• Det er videre tatt høyde for at eksisterende dieselgeneratorer for 
forbruksstrøm/nødstrøm kan fjernes i sin helhet. Disse leverer i dag strøm til ex 
elektronikk, oppvarming og belysning ombord. Dette besørges av 2 stk 26kW 
hjelpemotorer som veier ca 600 kg per stk.  
    

 
Komponent Antall Vekt ut (kg) Lett  Tung 
Hovedmotor 2 -3800   
Hjelpemotor 2 -1266   
Diesel  -2500   
Eksosanlegg  -1000   
Sum ut  -8566   
El-hovedmotor 2  1900 5000 
Batteripakke 572 kWh  8600 8600 
DC-link skap   600  
Transformator   800  
Diverse   1000 3500 
Diesel   50 50 
Generator 1  600 600 
     
Sum inn   13 530 17 730 
Differanse   5000 9 000 

Illustrasjon vektberegning Trondheimsfjord 2 
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5.2.5 Energiberegning og behov – dagens samband og dagens teknologi 
 
Antall ladesykluser er beregnet ved å multiplisere avganger per uke (162) med antall 
driftsuker (51) som gir 8 476 ladesykluser.  
 
Vi beregner effekt og energibehov for overfarten: 
 
Forbruk per motor i servicefart 140 L diesel per motor per time 
Beregnet hkforbruk per time utfra 
dieselforbruk 

1400 hk 

Omregnet til kW (hk timer x 0,73) 1022 kW 
Forbruk i kW per minutt 17 kW 
Antall minutter seilas (25 knop) 19 
Energibehov overfart 323 kWh 

 
Energi fra batteripakke 267 kWh 
Energi fra generator 54 kWh 
DOD 60% 
C-rate 1,5 
EOL 5 år 

 
Driftsprofil 
Energibehovet som ligger til grunn for Trondheimsfjord 2 er loggført etter overvåkning av 
driftsdata under flere overfarter. For å se på det totale energibehovet basert på effektene 
som skal til for å kjøre rutesambandet med besluttet hastighet, lager vi en driftsprofil som 
viser effektuttaket per minutt. I tillegg beregnes det hva en kan tilføre av energi fra 
ombordproduksjon via generator og lading ved landligge.  
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Alternativ uten generator 
 
For å drifte sambandet helelektrisk, kreves en batteripakke på om lag 680 kWh som vil 
tilføre ytterligere 1620 kg batteri. Grunnet usikkerheten tilknyttet batterivekt og økt forbruk 
med tillagt vekt velger vi å ta utgangspunkt i en løsning med generator om bord. En 145 
kWh generator fra MultsourcePower/Steyr bruker ca 27 L/t og er dimensjonert for å gå 
kontinuerlig. Driftsprofil for denne konfigurasjonen vises på neste side.  
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Alternativ med generator 
 
Ut i fra driftsprofilen over vil man starte turen med 80% kapasitet i batteripakken og være 
nede i 30% ved ankomst før man tilkobler ladestrøm. Ladetiden er beregnet til ca 14 
minutter før en igjen er klar for avgang. I forhold til dagens løsning basert på diesel vil en 
ha ca 7 minutter lengere liggetid med valg av en hybridløsning.   
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5.2.6 Hovedmotor & fremdrift 
Fremdrift er i vårt oppsett besørget av en permanentmagnetmotor som gir et godt effekt-
til-vekt forhold. Det eksisterer produkter på markedet som kan benyttes fra blant annet 
den finske leverandøren VISEDO, som er tilpasset til å erstatte dieselmotorer for fremdrift 
slik behovet er her. Denne motoren veier 950kg og leverer 750kW ved 2000 o/min med en 
virkningsgrad på 96%. Alternativet er en typisk vannkjølt induksjonsmotor som er et mer 
standardisert produkt, men med langt høyere vekt (om lag 2500 kg) som da igjen må 
kompenseres for med økt batterikapasitet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visedo Power Drum PM motor 
 
 

 
Siemens skisse av systemløsning  
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5.2.7 Eksisterende og alternative fremdriftsløsninger 
 
Dagens eksisterende fremdriftsløsning har vribart propellanlegg fra Servogear.  
 
Alternativt kan vannjet benyttes. For et fartøy med servicefart omkring 25 knop vil 
tradisjonelle propeller gi høyere virkningsgrad enn vannjet. Så lenge sambandet har en 
rutehastighet på 25 knop er energibruken ca 30% høyere med vannjet fremfor 
konvensjonell vripropell.  

 

Figur 4 Propulsjonseffektivitet med propell og vannjet ved ulik hastighet 

 
Et annet alternativ er en POD løsning hvor blant annet Rolls Royce og Volvo Penta har 
aktuelle løsninger. Her er gir og propell integrert i samme hus som vil gi en potensiell 
vektbesparelse. Et bytte til POD ville ført til en vektbesparelse på 1300 kg. Virkningsgraden 
til slike systemer er av leverandør Volvo Penta oppgitt til å være 10-30% høyere enn vribart 
propellanlegg. Vi har vært i kontakt med rederiet Rødne som eier fartøyet Rygertroll, som 
er en 25 meter lang katamaran i samme design som Trondheimsfjord 2 og med cirka 
samme vekt. Forskjellen på disse to er at Rygertroll kjører med POD system fra Volvo 
Penta (IPS). Skipper på dette fartøyet anslår forbruket til å være 150L per motor på 25 
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knop med en Volvo D13 på 588KW. Dette indikerer at forbruket ikke blir lavere med en 
POD løsning på denne typen fartøy. 
 
Overgang fra forbrenningsmotor til elektromotor vil føre til at girboks vil bli belastes med et 
høyere moment på lave turtall. Det er kontrollert mot leverandør av eksisterende gir på 
Trondheimsfjord 2 at disse kan håndtere momentet som en aktuell elektromotor gir. Videre 
beregninger tar derfor utgangspunkt i at eksisterende gir og propellanlegg beholdes.  

5.3 Batterisystem 

I den nye fremdriftsløsningen vil batteripakken deles i fire uavhengige strenger slik at man 
har flere separate, adskilte systemer ombord. Fartøyet vil også ha to fremdriftsmotorer slik 
at graden av kritiske komponenter som er duplisert gir en høy grad av innebygget 
sikkerhet.  
 

 
   
              Batterimodul: PBES 
 
Batteriene fra PBES er laget av 24 konvoluttceller basert på litiumteknologi sammensatt i 
en modul på tilsammen 6,5 kWh. Modulene er sammensatt i en eller flere batteristrenger 
som tilsammen gir ønsket kapasitet. PBES batteriene er oppgitt til å veie totalt 19 kg per 
kWh installert kapasitet. Corvus oppgir en vekt på rundt 12 kg eksklusiv ventilasjonsanlegg 
og batterirom. Vi legger til grunn en vekt på 15 kg i vektberegningen.  
 
Sikkerhetskravene er omfattende til slike systemer. Både Corvus og PBES tilfredsstiller 
kravene til Sjøfatsdirektoratet og DNV GL. 
 
Batterienes levetid beregnes ut ifra antall ladesykluser, C-raten som brukes ved lading og 
utlading, gjennomsnittlig celletemperatur, og hvor stor del av kapasiteten som blir utladet 
for hver syklus (DOD). C-raten er et mål på hvor mye effekt som batteriet (kan) lades eller 
utlades med i forhold til den totale batterikapasiteten, som i praksis sier noe om hvor hardt 
batteriene belastes.  



 37 

5.4 Strømtilførsel og kapasitet i havn 

Fremføring av ladestrøm på begge sider av fjorden er nødvendig for at fartøyet skal kunne 
drifte sambandet som tiltenkt. Det er bekreftet fra Trønderenergi (Trondheim) at det er 
tilgjengelig og mulig med fremføring av 1MW kapasitet til området hvor båtene anløper. 
Likeledes av NTE at tilsvarende er mulig i Vanvikan hvor båten legger til. Leverandørene 
stipulerer en anleggskostnad på mellom 300 000 - 1 000 000 kr per punkt.  
 
På hvert av anløpsstedene må det monteres en ladestasjon med beregnet kapasitet på 
omtrent 420 Amp/1Kv. Leverandøren Cavotec beregner da to ladeplugger på 0,5MW hver 
og har under utvikling et system hvor pluggene er montert i baugen slik at man kan kjøre 
båten rett i pluggene og unngår tidkrevende håndtering av kabling. Dette vil medføre at 
også ankomstbryggen må bygges om noe, anleggskostnad for dette er ikke med i dette 
oppsettet. På Trondheimssiden er slikt kaiarrangement allerede tilgjengelig.  
 

5.5 Økonomiske forhold 

5.5.1 Drift 
For overgang til elektrisk fremdrift vil strømprisen bli en vesentlig faktor, deriblant om det 
innvilges fritak for nettleie. Stortinget har vedtatt at det skal innvilges fritak for nettleie ved 
offentlig transport, men dette er ikke gjennomført enda. I oppsettet under er kostnad for 
nettleie derfor inkludert. 
 

5.5.2 Budsjetterte årlige kostnader dieseldrift (2015) 
 
 Liter Kr/L Sum 

Vedlikehold/år   2 800 000 

Diesel 954 000 5,50 5 247 000 

Totalt   8 047 000 
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5.5.3 Budsjetterte årlige kostnader batterielektrisk  
 
Ved 8424 avganger gir det et samlet forbruk på 2 527 200 kWh strøm levert via 
strømnettet.  Dieselforbruket per tur beregnes da til 16,6 L, som gir et årlig forbruk på 140 
250 L/år. 
 
 Mengde Kr/kWh Sum 

Generelt 
vedlikehold 

  1 200 000 

Vedlikehold el-
motor 

  150 000 

Batteri   1 000 000 

Nettleie 910 kW   800 000 

Strøm (kWh) 2 527 200 0,27 683 000 

Diesel (L) 140 250 5,50 771 375 

Totalt   3 804 375 

 
Differanse i favør batterielektrisk drift 3 442 625 kr 

Redusert dieselforbruk med hybrid løsning 800 000 L  
  

 

5.5.4 Forenklet miljøregnskap 
 
Eksisterende drivlinje 
 

Tonn diesel CO2 (tonn) NOx (tonn) 

811 2 570 28 

 
Hybrid drivlinje 
 

Tonn diesel CO2 NOx 

119 380 4 
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5.5.5  Investeringsbudsjett fartøy 
 
Generator  500 000 

Fremdriftssystem 6 000 000 

Batterisystem 8 000 000 

Ombyggingskostnad 4 500 000 

Godkjenning og dokumentasjon 600 000 

Totalt 19 600 000 

 
Investeringsbudsjett landsiden 
Trafostasjon x 2 2 000 000 

Ladeanlegg x 2 2 800 000 

Totalt 4 800 000 

 
Sum investeringskostnad 24 400 000 

5.5.6 Finansiering     
 
NOx fondet er opprettet for at bedrifter kan søke støtte til utslippsreduserende tiltak. Den 
relevante satsen for reduksjon av NOx er kr 500 per kg. Omregnet fra liter til kilo/tonn er 
forbruket til Trondheimsfjord 811 tonn som tilsvarer om lag 28 385 kg NOx årlig utslipp for 
pendlerruten over Trondheimsfjorden.  
 
Med en kombinasjon av batteri og generator kan utslippene reduseres på ruten med om 
lag 24 000 kg NOx og utløse en støtte på 12MNOK basert på dagens satser. 
Kombinasjonen av den støtteutløsende utslippsreduksjonen og reduserte 
drivstoffkostnader gjør tilbakebetalingstiden forholdsvis kort (ca 3-5 år). 
 
Det finnes også andre tilskuddsordninger vedrørende installasjoner på land. Særlig 
gjennom ENOVA. Fylkeskommunen kan og bidra med å ta kostnaden til faste installasjoner 
på land. Da vil den støttejusterte kostnaden direkte knyttet til fartøyet bli 7 310 000 kr.  
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Miljøregnskap 
 
 Diesel (tonn) NOx (kg) 

Diesel (Eksisterende) 811 28 385 

Hybrid 119 4 165 

Besparelse 692 24 220 

 
 
 
Finansiering med ladeanlegg 
 
Potensiell støtte NOx fond                                         

12 110 000 
Investeringskostnad 24 400 000 

Støttejustert investering 12 290 000 

 
 
Finansiering uten ladeanlegg 
 
Potensiell støtte NOx fond 12 110 000 

Investeringskostnad (fartøy) 19 600 000 

Støttejustert investering u. ladeanlegg 7 310 000 

 
 
Det er mulig at deler av investeringen kan dekkes av andre typer statsstøtte, en mulighet 
som bør undersøkes nærmere.  
 

5.6 Skisse Trondheimsfjord 2 med batteri 

På neste side vises tverrsnitt og snitt fra topp med elmotor og batteripakke inntegnet. 
Batteripakkene er plassert i tørr-rom i forkant av maskinrom. Alternative plasseringer 
basert på vektfordeling må vurderes. I motorrom eller tilknyttet område må det også 
plasseres diverse komponenter og skap. Ladeløsning er ikke inntegnet.  
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5.7 Godkjenningsarbeid 

 
Sjøfartsdirektoratet er delegert tilsynsmyndighet for skipsfarten i Norge som blant annet 
innebærer tilsyn og kontroll av at gjeldende regelverk blir fulgt. Da Selfa Arctic bygde 
fiskefartøyet “Karoline” i 2015 med en 195kWh batteripakke ombord var noen av 
utfordringene at det ikke eksisterte et regelverk å forholde seg til. Sjøfartsdirektoratet 
uttaler selv at; 
 
Den maritime næringen i Norge er i dag ledende i utvikling og bruk av maritime 
batterisystemer. I samarbeid med næringen ønsker Sjøfartsdirektoratet å bidra til at dette 
fortrinnet kan utnyttes og videreutvikles på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte (sdir.no, 
RSV nr: 12-2016) 
 
Med dette som utgangspunkt mener vi at forholdene er lagt til rette for at prosjektet lar seg 
gjennomføre på nåværende tidspunkt med bakgrunn i gjennomførte og pågående 
prosjekter basert på kombinasjon av diesel og batteridrift. Godkjenning av installasjonen 
og komponenter ombord vil være avgjørende i forhold til om prosjektet vil være 
gjennomførbart, spesielt med tanke på å kunne dokumentere brannsikkerhet. 
 
Selv om båten vil være den første av sitt slag, anses ikke godkjenningsarbeid som en 
vesentlig barriere. Dette er med bakgrunn i at regelverk for batteridrift er under utvikling, og 
flere fartøy har allerede blitt godkjent. Den største utfordringen kan være at det er ønsket å 
installere så lite batterikapasitet som mulig, noe som kan komme i konflikt med 
godkjenningsmyndigheter og krav om reservekapasitet.  
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5.8  Oppsummering case 

 
Det er realistisk at sambandet kan oppnå vesentlige reduksjoner i kostnader og utslipp 
med bruk av dagens batteriteknologi.  
 
Forutsatt bruk av dagens fartøy, og en servicefart på 25 knop, vil vi anbefale å beholde 
dagens løsning med gir, fast aksling og vripropellanlegg. Vripropell vil også være en 
vesentlig fordel i bruken av fartøyet som prototyp med måling på korrekt propellstigning og 
propelldiameter gitt at en elektromotor har en helt annen momentkurve enn en 
forbrenningsmotor.  

• Det er i dag tilgjengelig infrastruktur på land på begge sider av fjorden til å forsyne 
fartøyet med elektrisk energi i nødvendig kapasitet. 

• Dagens virkemidler og støttesatser i fra NOx fondet gjør ombyggingen forholdsvis 
rimelig siden forbruket av diesel er såpass høyt. 
 

De funn vi har gjort i neste case Trondheim-Brekstad skulle tilsi at man kunne gå for 
brenselscelle også på Trondheim – Vanvikan. Slik vi ser det er ikke noe godt alternativ: 
 

• Teknologien og regelverk er utviklet for batterielektriske løsninger 
• Totalforbruk av energi blir lavere enn med brenselcelle 
• Strøm alltid vil være rimeligere «drivstoff» enn hydrogen, og der det er teknologisk 

mulig, bør en batterielektrisk løsning velges. 
 

5.9 Videre arbeid og fremtidsscenarier 
 

Case-studiet har belyst relevante problemstillinger for arbeidet med å redusere utslippet 
på sambandet Trondheim-Vanvikan. For å realisere prosjektet ser vi følgende elementer 
som vesentlige å utrede nærmere. 
 

• Lekkstabilitet må beregnes om igjen på grunn av vektøkning og endring i 
vektbalanse.   

• Beregne nøyaktig effektendring ved økt vekt i samarbeid med båtkonstruktør 
 
I følge PBES Norway AS vil energimengde pr batteri øke med 40% innen fem år. Med 
dette som bakteppe, alt annet likt, er det mulig å kjøre sambandet uten strømproduksjon 
om bord og ha om bord 40% mer batterikapasitet med samme vekt som i dag. Merk at en 
må kompensere for økt størrelse på batteripakken med ca 4 min lengre ladetid. Med en 
forventet levetid på batteripakke på 5-6 år vil dette sammenfalle godt med tidspunktet hvor 
dagens batteripakke oppgraderes med nye celler med høyere effekt.  
 
Leverandørindustrien er dynamisk, og nye teknologiske løsninger lanseres hele tiden. 
 
MTU og Mancraft har nå lansert løsninger hvor elektromotor og forbrenningsmotor er 
montert som parallellhybrid løsning. Dette vil gjøre installasjoner enklere og lettere. 
Hydrogen/brenselcelle kan bli et alternativ som «generator»/tilleggseffekt i løpet av 4-5 år 
NTNU har vist framdriftsløsning som kan redusere energibehov med 30-50 % (se vedlegg). 
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6 CASE: TRONDHEIM – BREKSTAD (27 NM) 
 

6.1  Innledning 

 
Brekstad er kommunesenter i Ørland kommune hvor det bor ca 5200 innbyggere. I 2012 
vedtok Stortinget at landets eneste kampflybase skal ligge her. Brekstad ligger ved utløpet 
av Trondheimsfjorden. For å komme til Brekstad kan man kjøre bil rundt 
Trondheimsfjorden, kombinere bil og ferge via Flakk-Rørvik, bil via Orkanger og deretter 
ferge Valset-Brekstad eller kjøre hurtigbåt. Hurtigbåtsambandet er viktig da det muliggjør 
dagpendling mellom Trondheim og Brekstad, og det signaliseres et økt behov for å styrke 
tilbudet i forbindelse med nye arbeidsplasser på kampflybasen. Det er allerede vekst i 
passasjerantallet på sambandet og gryende kapasitetsproblemer på pendleravganger 
(Hitra næringsforening). 
 

6.1.1 Rutesambandet 
	
Avstanden Trondheim – Brekstad er på 27 nm. Det er to hurtigbåtruter på strekningen, 
hvor den ene ruten (800) går videre til Kristiansund og seiles med et større fartøy. Rute 805 
har 45 ukentlige avganger og reisetid er mellom 50 og 60 min (avhengig av om flere 
anløpssteder på veien inkluderes). Ruten betjenes med fartøyet Trondheimsfjord 1. 
 

            
 
 
 

6.1.2 Rutetabell 
 
 



 45 

 

 
Fartøyet er en passasjerkatamaran bygget i karbonfiberkompositt ved Brødrene Aa i Hyen. 
Fartøyet opererer med en servicefart (ihht. anbud) på 33 knop, hvor tidsbruken på en 
overfart fordeler seg cirka med to minutter manøvrering inn/ut av havn, og ca 50 minutter i 
servicefart ut fjorden. Ved flere anløpssteder fordeler dette seg noe ulikt, men vi bruker 50 
min i servicefart i det videre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Operatør - FosenNamsos Sjø Sist oppdatert: 09.10.2016 / v.3

Kjører kun disse dagene: 1 =man, 2=tirs, 3=ons, 4=tors, 5=fre

lørdag søndag
805 800 800 805 800 805 800 805 800 805 800 800 805 800 805 800 805 800 800 805 805 800 800 800 800 800 805

  06.20   08.10   10.20   12.15   14.45   16.30   18.45   21.00   06.20   08.10   10.00   12.15   14.45   16.30 17.05   20.15   09.40   11.45   14.40   21.30   12.10   16.15   20.30   23.30
                                      15.20   17.05   19.20   21.35                                       15.20   17.05            20.50                     15.15                     16.50                   

  07.05   08.55                                                         07.05   08.55                                     17.50                                                                           00.15
 D07.20  D09.10   11.10  D13.10  D15.45  D17.35   19.45   22.00  D07.20  D09.10   10.50  D13.10  D15.45  D17.35 18.05   21.15   10.30   12.35   15.40   22.20   13.10   17.20   21.30   00.30

 B09.50  B13.50  B18.15  B09.50  B13.50  B18.15  B16.20  B13.50  B18.05
  10.20   14.20   18.45   10.20   14.20   18.45   16.50   14.20   18.35

  07.00   11.00   15.00   19.25   07.00   11.00   15.00   19.25   09.00   17.40   15.00   19.20
          C11.20  C15.20  C19.45           C11.20  C15.20  C19.45           C17.55  C15.20  C19.45

  07.45   11.40   15.40   20.00   07.45   11.40   15.40   20.00   09.45   18.20   15.40   20.00

B = Korrespondanse 420
C = Signalanløp til Ringholmen. Ring 911 97 009 innen en time før avgang.
D = Korrespondanse 451

Kjører kun disse dagene: 1 =man, 2=tirs, 3=ons, 4=tors, 5=fre

lørdag søndag
800 805 800 805 800 805 800 805 800 800 805 800 805 800 805 805 800 800 800 805 805 800 800 800 800 800

  08.00   12.00   16.30   20.30   08.00   12.00   16.30   20.30   14.30   12.00   16.15   20.30
 C08.20  C12.20  C16.50           C08.20  C12.20  C16.50           C14.45  C12.20  C16.35          
  08.40   12.40   17.10   21.10   08.40   12.40   17.10   21.10   15.10   12.40   16.55   21.10

           09.20   13.20   17.50            09.20   13.20   17.50   15.50   13.20   17.35
          B09.50  B13.50  B18.20           B09.50  B13.50  B18.20  B16.20  B13.50  B18.05

  06.15   07.30  D10.35   11.20  D14.30   15.55   19.00   20.00   06.15   07.30  D10.35   13.20  D14.30   15.55 18.15   19.00   08.30   10.40   12.40   17.00   10.30   14.30   18.50
           07.40                     14.40   16.05   19.10                     07.40                     14.40   16.05            19.10            10.50                     10.40                   

  06.40   07.55                     14.55                              06.40   07.55                     14.55                              08.55                                                19.10
  07.15   08.35   11.25   12.10   15.35   16.55   20.00   20.50   07.15   08.35   11.25   14.10   15.35   16.55 19.05   20.00   09.30   11.40   13.30   17.50   11.30   15.30   19.50

B = Korrespondanse 420
C = Signalanløp til Ringholmen. Ring 911 97 009 innen en time før avgang.
D = Korrespondanse 451

Rutenummer
Dagkoder

800  

805

800  

805

Kristiansund

Dagkoder
Trondheim
Lensvik
Hysnes
Brekstad
Sandstad
Kjørsvikbugen
Edøy
Ringholmen

Brekstad

Kristiansund

Hysnes
Lensvik
Trondheim

Ringholmen
Edøy
Kjørsvikbugen
Sandstad

Trondheim - Brekstad - Kristiansund

fredag

fredag
Gyldig fra: 15.08.2016
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6.1.4 Teknisk data  
 
 
Trondheimsfjord 1 
 

 
 
 
Byggeår 2008 (ombygget til vannjet i 2014) 

Passasjerkapasitet 130 

Byggemateriale Karbonfiber sandwich 

Lengde 24,5m 

Bredde 8m 

Toppfart 35 knop 

Hovedmotor 2 x MTU V12 1069kW 

Fremdrift  Vannjet KaMeWa 

Hjelpemotor Kohler 26kw 

Vekt   63t inkl. pax & drivstoff /50t ex pax & 
drivstoff 

 
 
Dieselforbruk på dette sambandet i 2015 er oppgitt til å være på ca 1 110 000 liter 
diesel (STFK). 
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6.1.5 Kun batteridrift 
 
Dette er ikke mulig i dag og i overskuelig fremtid på grunn av høy vekt på batteripakken. 
 

6.1.6 Hybriddrift diesel  
 
Som på Trondheimsfjord 2 kan en se for seg en kombinasjon av installert batterikapasitet 
og strømproduksjon ombord via dieselgeneratorer. Etter samtale med leverandør av 
dieselgeneratoren som ble foreslått for installering i Trondheimsfjord 2 er det mulig å 
strekke kapasiteten i denne til et kontinuerlig effektuttak på 170kW. Om det installeres fire 
dieselgeneratorer, og en bruker samme størrelse på batteripakke som på Trondheimsfjord 
2, vil det være tilstrekkelig kapasitet (produksjon + installert) til å drive fartøyet fra kai og ca 
25 min i servicefart. En vil da øke fartøyvekten sammenliknet med dagens fremdriftsløsning 
med mellom 8 og 12 tonn med dette oppsettet. Vi finner det ikke realistisk å øke 
fartøyvekten ytterligere med mer installert kapasitet, eller ombordproduksjon. For å 
realisere dette alternativet må en finne løsninger som gir mulighet for mer strømproduksjon 
ombord, eller avvente høyere energitetthet i batteriene.  
 

6.1.7 Brenselcelle og hydrogen 
 
Fremdrift med hydrogen og brenselscelle synes å være den mest realistiske løsning. 
Systemet vil da i korte trekk bestå av en hydrogentank, et brenselscellesystem, en 
batteripakke for å kunne utjevne forbruk da brenselcellen bør gå på stabil last for å øke 
levetiden. I tillegg kommer fremdriftssystemet med elmotor og tilhørende komponenter. 
Det vil trolig ikke være behov for ladeinfrastruktur for batteripakken på land, da batteriet 
blir ladet av overskuddsenergi fra brenselcellen ombord. Tankkapasitet dimensjoneres til å 
kun fylle hydrogen ved ett av anløpsstedene.  
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6.2 Vektberegning valgt løsning 

Vekten på et brenselcellesystem med 1400 kW effekt er ca 3500 kg, i tillegg kommer 
hydrogen og tank, samt systeminstallasjon. Totalt vil fartøyet ha en økt vekt på 900 kg 
med hydrogen og batteripakke, hvis man velger Visedo sin løsning. Se tabell under for 
fullstendig vektberegning.  
 
     
Komponent Antall Vekt ut (kg) Lett  Tung 
Hovedmotor 2 -7000   
Hjelpemotor 2 -1200   
Diesel  -2500   
Eksosanlegg  -500   
Sum ut  -11 200   
El-hovedmotor 2  1900 5000 
Batteripakke 200 kWh  3000 3000 
DC-link skap   600  
Transformator   800  
Diverse    3600 
Fuelcell   3500 3500 
Hydrogen   200 200 
Hydrogentank 21  2100 2100 
     
Sum inn   12 100 17 400 
Differanse   900 6 200 

Vektregnskap Trondheimsfjord 1 hydrogenløsning. 
 

6.3 Energiberegning 

 
Hovedforskjellen i fra Trondheimsfjord 2 er at denne båten ble bygget om til fremdrift med 
vannjet i 2014 for å tilfredsstille anbudskriteriene for sambandet med rutehastighet 33 
knop. Fra avsnitt 3.2.2 så vi at virkningsgraden for vannjet er høyere i denne hastighet 
sammenliknet med propell som båten var levert med i 2008.  
 
Forbruk per motor i servicefart 185 (totalt 370) L/time 

Effekt i hk (370/0,2) 1850 hk 

Effekt i kW (hk x 0,73) 1350 kW 

Effekt i kW/min 22,5 kW 

Overfartstid (33 knop) 50 

Energibehov overfart 1200 kWh 
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Effektbehovet i servicefart 33 knop er på 1350 kW og med 50 minutter i servicefart blir det 
totale energibehovet for sambandet per avgang ca 1200 kWh inkludert manøvrering til/fra 
kai.  
 
Leverandøren Bluecraft har systemer under utvikling med tilstrekkelig kapasitet og viser 
følgende oppsett for ulike effekter. 
 

6.3.1 Brenselcelle – størrelse og prisestimat for Trondheimsfjord 1 
	
 Alt A) Alt B) Alt C) 
Installert effekt brenselcellesystem 
(kW) 

450 900 1 400 

Vekt, brenselcellesystem (kg) 1 125 2 250 3 500 
Energiproduksjon, 
brenselcellesystem på en tank 
(kWh) 

450 2 000 3 000 

Hydrogenmengde, full tank (kWh) 900 4 000 6 000 
Hydrogenmengde, full tank (kg) 27 121 182 
Hydrogenmengde, full tank (gass 
ved 350 bar, m³ 

1,1 4,7 7,1 

Antagelser: 
 

 

Energitetthet, brenselcellesystem (kW/kg) 0,4 
Virkningsgrad, brenselcellesystem 50% 
Tetthet, H2-gass ved 350 bar (kWh/L) 0,85 
Energitetthet, hydrogen (kWh/kg) 33 

 
 
I vår beregning av energibehovet per avgang, tar vi utgangspunkt i et system med effekt 
på 1400kW som skal være tilstrekkelig til å drive fartøyet i servicefart. Da vil en også ha 
noe overskuddsproduksjon som kan lagres i en batteripakke for å eventuelt supplere ved 
krevende forhold, for nødfremdrift, og for å kunne stenge av brenselscellen ved kailigge.  
 
Brenselcelle - beregnet investering EUR/kW  1400kW (NOK) 

2017 3 200 40 768 000  

2018 2 200 28 028 000 

2019 1 900 24 206 000 

2020 600 7 644 000 

Priser oppgitt av Bluecraft 
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6.3.2 Energibehov hydrogen 
	
Energitettheten i hydrogen (kWh/kg) er på 33 som gir 6000/33 = 182 kg hydrogen for å 
produsere 3000kWh (virkningsgrad brenselcelle = 50%). Det vil si ca 73 kg hydrogen for 
overfarten fra Trondheim til Brekstad. Én tank vil da være nok til å dekke energibehovet 
tur/retur, og kun ett ladeanlegg er nødvendig.  
 
Dette viser at det er teknisk mulig å kjøre sambandet med elektrisk fremdriftsmotor drevet 
av en brenselscelle på 1 400 kW. 
 
Prisene på hydrogen er ventet å bli lavere, og Reinertsen (2016) hevder å kunne produsere 
hydrogen for 12 kr/kg. Også hydrogenproduksjon ved elektrolyse er ventet å bli billigere 
(IFE). Hvis en regner en kostnad på 25 kr/kg innen de neste 5-10 årene, vil den årlige 
kostnaden til Trondheimsfjord 1 bli på rundt 4,2 millioner kroner.  
 
 Kg hydrogen NOK/hydrogen 

En overfart 73 1825 

Uke  3285 167 535 

År (51 uker) 82 125 4 188 375 

 
Vi legger vi til grunn en hydrogenpris på 25kr/kg i 2019. 
 

6.3.3 Hydrogentank 
	
Hexagon Raufoss produserer godkjente hydrogentanker i komposittmateriale. Løsningen 
med kompositt reduserer vekt på tankene vesentlig i forhold til ståltanker. Med en 
hydrogenmengde på 182 kg så er følgende løsning foreslått:  
 
Dimensjoner, hydrogentanker i mm 420 x 3600 

Kg hydrogen per tank 8,7 

Trykk 350 bar 

Antall tanker 21 

Pris per tank 12 000 EUR 

Total kostnad à 21 tanker 2 300 000 NOK 

Sikkerhetsmekanisme TPRD 
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6.4 Investeringsbudsjett (priser for 2019) 

Fyllestasjon på land, enten Trondheim eller Brekstad 15 000 000 (TBD) 

Produksjonsanlegg 15 000 000 

Brenselcelle 24 206 000 

Hydrogentanker ombord 2 300 000 

Fremdriftssystem 6 000 000 

Batteripakke 1 250 000 

Ombyggingskostnad 5 000 000 

Godkjenning 250 000 

Total kostnad:  69 006 000 

 

6.4.1 Budsjetterte årlige kostnader dieseldrift (2015) 
 
 Liter Kr/L Sum 

Vedlikehold/år   2 800 000 

Diesel 1 110 000 5,50 6 105 000 

Totalt   8 905 000 
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6.4.2 Budsjetterte årlige kostnader hydrogenhybrid (2017) 
 
 Mengde 

kg 
Kr/kg Sum 

Generelt vedlikehold   1 200 000 

Vedlikehold el-motor   150 000 

Batteri   37 500 

Nettleie 910 kW   800 000 

Hydrogen 82 125 25 4 188 375 

Totalt   6 375 875 

  
Differanse i favør hydrogen + batteridrift 2 529 125 
Redusert liter diesel 1 110 000 

 
 

6.4.3 Miljøregnskap Trondheimsfjord 1 
 
 Diesel 

(tonn) 
CO2 

(tonn) 
NOx (kg) SOx (kg) 

Eksisterende 944 3 000 33 040 1 000 

Hydrogen/batteri 0 0 0 0 

Potensielt redusert utslipp 944 3 000 33 040 1 000 

 

6.4.4 Finansiering 
	
Potensiell støtte NOx 16 520 000 

Investeringskostnad 69 006 000 

Støttejustert investering 52 486 000 
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Hvis fylkeskommunen også vil betale for produksjonsanlegg og fyllestasjon i dette tilfelle, 
vil støttejustert investering bli 22 486 000 kr.  
 
Potensiell støtte NOx fond 16 520 000 

Investeringskostnad (fartøy) 39 006 000 

Støttejustert investering u. fyllestasjon 22 486 000 

 

6.4.5 Fyllestasjon 
Ettersom vår løsning for Trondheimsfjord 1 innebærer et relativt høyt forbruk av hydrogen 
(4100 kg i uken), viste beregninger av IFE at det kan være lønnsomt å ha lokalt 
produksjonsanlegg. Dette legges til grunn i dette oppsettet. 
 

6.4.6 Videre utredning av hydrogen 
Teknisk sett er det noen parametere med hydrogendrift til sjøs som er vanskelig å vurdere 
på grunn av manglende utprøving. Det er for eksempel usikkerhet knyttet til om forskjellige 
salter i luften kan ha en påvirkning på de kjemiske reaksjonene i prosessene i 
brenselcellen. Videre er fylletid oppgitt av leverandør å være et kritisk punkt som er såpas 
komplekst at det vil kreve et eget forskningsprosjekt. Det er flere faktorer som 
kost/nytte/sikkerhetsvurderinger som må gjøres på hva som er optimal fyllefrekvens.  
Ikke-eksisterende regulatorisk rammeverk eller klassestandarder er og faktorer som kan 
gjøre utviklingen av en hydrogen-drevet hurtigbåt, utfordrende.  
 
Oppsummert virker alternativet med hydrogenfremdrift i hurtigbåt å være interessant, men 
å ligge noen år frem i tid. Det virker hensiktsmessig å prøve ut teknologien på et fartøy 
som ikke brukes til passasjertransport, da det er svært strenge reguleringer for slike fartøy. 
Det er og ønskelig å prøve ut teknologien på en en-manns båt, der eieren kjenner 
teknologien, og teknologien kan prøves ut i mindre skala før den benyttes i 
passasjertransport. Dette legges til grunn i punkt 7 i vår studie. 
 

6.4.7 Fartøydesign 
Det ble i møte med Fosen Namsos Sjø gjort oppmerksom på kapasitetsutfordringene på 
sambandet og et behov for økt passasjerkapasitet. Løsningen kan bli et nybygg med 
kapasitet på 180 pax og et design med skjærende skrog fremfor det halvplanende skroget 
på dagens fartøy. Allikevel konkluderer rederiet med at energibehovet vil være likt med et 
nytt fartøy sammenliknet med dagens fartøy, og dermed ikke endrer på disse forholdstall. 
Vårt punkt om «ombygging» i kostnadsoppsettet vil i så fall falle bort, og erstattes med en 
nybygginvestering. 
 
 
 
 



 54 

6.4.8  Sikkerhet 
Som nevnt tidligere i rapporten er en av de største utfordringene til hydrogen i maritime 
applikasjoner, at det ikke finnes et regulatorisk rammeverk. Etter samtale med leverandører 
av hydrogen og brenselcelle løsninger, finner vi det sikreste alternativet og plassere 
tankene på taket. Dette har blitt positivt mottatt av leverandører og i uformelle samtaler 
med klassegodkjennings selskap. Her er det heller ingen mangel på plass. 
 
Sjøfartsdirektoratet har uttalt at hydrogen er utfordrende, men at de er åpne for å bidra til å 
utvikle regler og sikkerhetsprosedyrer samtidig som fartøyene utvikles (Florø, 2016). Det er 
allikevel ventet at dette arbeidet vil være krevende og ta tid, gitt at passasjerfartøy i tillegg 
har strengere sikkerhetskrav enn andre fartøy. Viktige punkter å avklare er plassering av 
hydrogentanker og fremføring av hydrogen til brenselcelle, likeledes bunkring av hydrogen 
som også krever kjøling dimensjonert i forhold til trykket. Disse konseptene må designes 
og sertifiseres for å tilfredsstille Sjøfartsdirektoratets krav.  
 
Vi mener gjennomføringen av sikkerhetsarbeidet er godt forankret i tidslinjen satt opp i 
kapittel 7. 
 

6.5  Oppsummering case 

Vi har sett på tre alternative løsninger for å redusere utslippene på sambandet Trondheim-
Brekstad. Da batterier er uaktuelt på grunn av for høy vekt, anbefaler vi 
hydrogen/brenselscellealternativet. 
 

• Økning i vekt med brenselcelle og hydrogen er 900 kg 
• Brenselcellen er på 1400 kW 
• Batteripakke: 200 kWh 
• 73 kg hydrogen/overfart 
• Investeringskostnad (2019): 69 006 000 
• Driftskostnad: 6 375 875/år 

 
Prototype utvikling av fartøy med hydrogen/brenselcelle, samt regelverk, er essensielt for 
innføring av denne teknologien i hurtigbåtsektoren.  
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7 VIDERE ARBEID  
	
Rapportens konklusjon er at det er sannsynlig at det er teknologisk mulig å få alle 
hurtigbåter nullutslipp i 2022. 
 
Det vil kreves nærmere utviklingsarbeid på flere felt: 
 

7.1.1 Skrogdesign 
• Både overgangen til elektrisk fremdrift med batteri eller hydrogen som energibærer 

vil medføre en annen vektfordeling og muligens totalvekt på fartøyene. Både design 
og sikkerhetsberegninger må gjennomgås i detalj. 

 
• Likeså kommer det nå flere nye skrogkonsept med vesentlig lavere effektkrav, både 

hydrofoil fra NTNU og SES fra Effect Ships International som bør utvikles og 
vurderes 

 

7.1.2 Batterier 
• Vår rapport viser at det er mange hensyn som kommer inn her før endelig beregning 

kan foretas. C-Rate, DOD, levetidsberegninger, konkret beregning på de aktuelle 
prosjekt for å se at varmen ikke går opp på de aktuelle ladesykluser osv. er sentrale 
punkt. Likeså må det gjøres en mer reell beregning av når kapasitet per celle øker, 
og hvilken innvirkning dette vil ha på batteriinstallasjonen. 

 
• Det skal installeres batterier for flere milliarder kroner i ferger de kommende år, og 

normalt sett vil dette medføre til et kappløp om teknologisk bedre løsninger, og ditto 
press på prisene. 

 
• Ved hydrogeninstallasjon må det beregnes hvor store batteripakker som da må 

monteres. 
 

7.1.3 Propulsjonssystem 
• Overgang til bruk av elektromotor gir nye muligheter her. Motorene har fullt moment 

fra første omdreining, og motorene kan gå begge veier. Dette er forskjellig fra 
situasjonen i dag. Likeså er motorenes byggemål vesentlig annerledes enn en 
forbrenningsmotor, dette gir også nye designmuligheter for propulsjonsanlegget. 

7.1.4 Hydrogen/brenselscelle 
• Dette er klart den mest umodne teknologien. Alternativet med hydrogen synes 

teknisk gjennomførbart. Det må gjøres praktiske forsøk for å teste hvordan salter i 
sjøluften og andre ytre faktorer eventuelt påvirker den elektrokjemiske prosessen. I 
tillegg må det arbeides med typegodkjenningsselskap for å stadfeste hvor rørene fra 
hydrogentanken til brenselcellen skal bli plassert.  

  
Vi mener den oppsatte tidslinje vil gi godt grunnlag for videre arbeid for å omgjøre teori til 
virkelige installasjoner i fartøy. 
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7.1.5 Tidslinje 
• Vi foreslår at utvikling, montering og pilottesting skjer etter følgende tidsplan: 

 

 
Figur 5 Foreslått tidslinje for utvikling av lav- og nullutslippsfartøy 

Her vil vi kunne få erfaringsutvikling fra 4 parallelle prosjekt. 
 

MK Karoline 
• Fartøyet ble klargjort for å montere brenselscelle våren 2016. Prosjektet er allerede 

delvis finansiert. Pilottesting på dette fartøy vil ha mange fordeler: 
 

o Det er forholdsvis lave effekter, så investering blir mindre enn på HSLC 
o Det er ikke masse passasjerer om bord under utprøving 
o Utprøving av sjøluftinnvirkning, rulling og bumping vil være ideelt på dette 

fartøyet 
 

MS Trondheimsfjord 2 
• Velger man den foreslåtte løsning med refit av eksisterende fartøy, vil det være 

mulig å få en tidlig installasjon. Dette vil gi verdifulle data til hydrogen 
hurtigbåtprosjektet. 

 
 

Statens Vegvesen-hydrogen ferge 
• Statens Vegvesen starter nå et utviklingsprosjekt, hvor de forventer å kjøpe inn flere 

ferger med hydrogendrift over noen år - første ferge i drift fra sommeren 2021. 
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Utviklingsprosjekt hydrogen hurtigbåt 
• Vi mener at en eller flere fylkeskommuner bør etablere et parallelt prosjekt 

faseforskjøvet ca 6 mnd etter prosjektet til Statens Vegvesen. Vegvesenet har 
allerede prinsipielt støttet både tanken, og at de skal være med å bidra inn i et slikt 
prosjekt. 

 
 
 
 
 
 
 


