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Offentlig kjøp av ferjetjenester
● 130 ferjesamband og 200 ferjer

● Transporteres årlig ca. 21 mill. 
kjøretøy

● Omsetning i 2019 vil være på ca. 
6 mrd. kr
– Ca. 50 % offentlig kjøp

● Et transportsystem som er 
sikkert, fremmer verdiskaping 
og bidrar til omstilling til 
lavutslippssamfunnet 
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Statens vegvesens arbeid med miljøvennlige ferjer



Vedvarende politisk vilje

● Budsjettforliket for Statsbudsjettet 2015:
– «Stortinget ber regjeringen sørge for at alle kommende 

fergeanbud har krav til nullutslippsteknologi (og 
lavutslippsteknologi) når teknologien tilsier dette» 

● Maritime strategi - Maritime muligheter – blå vekst for 
grønn fremtid (2015):
– «… 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 maritim næring 
konkurransefortrinn….» og «…Fergesambandene har 
vært og er viktige aktører for implementering av ny 
miljøvennlig teknologi. Teknologiutviklingen som følger 
at det tas i bruk lav- og nullutslippsløsninger i 
ferjedriften 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….»
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Framtidens energimiks på norske bilferjer
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- 2/3 av energien fra 
elektrisitet

- 1/3 ?
• Biodrivstoff
• Hydrogen



Elektrisitet

2015 2022



Behov for strøm

● Batteripriser, teknisk utvikling på kraftelektronikk og ladesystemer vil endre hva som er 
samfunnsøkonomisk og samfunnsmessig riktig å gjøre 

● Samhandling for å sikre riktig utbygging av strømnettet
– Hvor kan batteribanker på land redusere effektbehov slik at vi får en samfunnsnyttig 

utbygging av strømnettet

Nullutslippsteknologi i ferjedriften
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Utlysning E39 Halsa-Kanestraum 
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Kjøp av ferjetjenester

Nettselskapenes prosess

Nett-
utredning

Nett-
oppgradering

Strøm-
leveranse

Anbuds-
forberedelse

Konkurranse-
gjennomføring

Kontrakt med 
ferjeselskap

• Energibehov

• Anleggsbidrag

Prosess

● Varierende kapasitet hos nettselskapene
– internkompetanse til å utføre beregninger om forsterkning av nettet
– kvalitet på informasjon om nettet det skal beregnes på 

● Nettselskapet skal utrede, omsøke og bygge nett uten ugrunnet opphold 
– «uten ugrunnet opphold» – hvor lenge er det?

● Kapasitet kan kun reserveres i ett år



Får nettselskapene riktige intensiver?

Motarbeider leveringsplikten og tariffer en fleksibel og samfunnsriktig utbygging av strømnettet?

● Tap
– Lavere inntektsramme; utbygging gir stor økning i nettkapital 

men liten økning i levert effekt
– Nettleien gjenspeiler ikke hva nettet er dimensjonert for 

men kW/h

● Leveringsplikt og risiko
– Det oppfattes som risikofylt å ikke bygge med redundans
– Nettet skal tåle etterspurt effekt 24t/365d



CO2-prognose for ferjedriften
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Veien videre

Framføring av strøm 
til ca 160 ferjekaier



Takk for oppmerksomheten!

anita.bjorklund@vegvesen.no
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