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Forord 

Denne semesteroppgaven er skrevet for faget; FORN300: Vind- og vannkraft – 

ressursgrunnlag, lønnsomhet, og valg av løsninger - Høst 2017. Semesteroppgaven er 

skrevet med veiledning fra Norges Vindenergisenter (NVES) som er lokalisert på Smøla. Jeg 

vil gi en takk til NVES ved Thomas Bjørdal, Trondheim Fylkeskommune ved Lars Fabricius, 

Maritim Forening Sogn og Fjordane ved Trond Strømgren, SINTEF Ocean ved Dag 

Stenersen, Teknisk Ukeblad ved Tore Stensvold og FosenNamsos Sjø ved Joachim Ofstad 

Ness for verdifull data og informasjon med god veiledning. Jeg vil også gi en takk til 

forelesningshavere i faget for god veiledning. Fagkunnskap som er opparbeidet gjennom 

bachelor og enkeltemneår, pensum i FORN300 og annet relevant stoff som nettkilder og 

artikler/rapporter er brukt for å komplementere oppgaven på best mulig måte. 
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Sammendrag 

Rapporten skal frembringe en konklusjon på om hurtigbåtene M/S Terningen og M/S 

Tyrhaug kan mulig endres fra dieseldrift til hydrogendrift, og å se på om dette vil være 

lønnsomt økonomisk, driftsmessig og miljømessig. Det vil bli sett på om det er mulighet for 

om Smøla med sin fortrinnsmessige plassering på Nord-Vestlandet kan bli brukt som 

fyllestasjon for hurtigbåtene. Rapporten vil se på om hydrogenproduksjon fra vindturbiner 

lokalisert på Smøla vil være tilstrekkelig til å virke til fremdrift for hurtigbåtene (rapporten 

vil i så måte ha et regionalt/nasjonalt overblikk). Problemstillingen lyder som følger: vil det 

være lønnsomt økonomisk, driftsmessig og miljømessig å endre drift på M/S Terningen og 

M/S Tyrhaug fra diesel til hydrogen, i så fall, er Smøla en gunstig fyllestasjon på båtruten? 

Spørsmålet vil bli belyst så godt det per dags dato lar seg gjøre. Oppsummert vil tiltaket gi 

muligheter for reduserte kostnader for samfunnet gjennom lavere klimagassutslipp, lavere 

lokale utslipp og reduserte støyplager. Smøla vil virke optimalt som fyllestasjon på ruten 

med tanke på at øya allerede har et kraftoverskudd (pga. stor vindpark) som kan brukes til 

å produsere hydrogen. 

The report will provide a conclusion as to whether the speedboats M/S Terningen and M/S 

Tyrhaug can be changed from diesel fuel operation to hydrogen operation, and to see if 

this will be profitable economically, operatively and environmentally. It will be considered 

whether Smøla can be used as a filling station for the speedboats with its preferred location 

in North-West Norway. The report will look at whether hydrogen production from wind 

turbines located at Smøla can work for the proposed hydrogen operation on the speedboats 

(the report will thus have a regional/national overview). The question is as follows: will it 

be profitable economically, operatively and environmentally to change the operation of M/S 

Terningen and M/S Tyrhaug from diesel to hydrogen, if so, is Smøla a favorable filling 

station on the boat route? The question will be highlighted as much as it is possible today. 

In summary, the change will provide opportunities for reduced costs for society through 

lower greenhouse gas emissions, lower local emissions and reduced noise levels. Smøla will 

work optimally as a filling station on the route, given that the island already has a power 

surplus (due to a large wind farm) that can be used to produce hydrogen. In addition, 
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Smøla is already a stopover on the route, which increases the functionality as a filling 

station. 
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1. Innledning 

Transportsektoren i Norge som består av blant annet vei- og sjøtransport er en del av ikke-

kvotepliktig sektor per dags dato (5.11.17) (Steen 2017). Ikke-kvotepliktig sektor utgjør en 

stor del av utslippene totalt i Norge. Innenriks skipsfart står for ca. 7% av total CO2-utslipp 

nasjonalt (Mellbye et al. 2016). Det vil bli avgjørende å redusere disse klimagassutslippene 

for å kunne nå klimaforpliktelser Norge har bundet seg til (Steen 2017), med tanke på 2-

gradersmålet (Regjeringen 2015). 

Regjeringen (2013-2017) la frem grunnlagsdokumentet for Nasjonal Transportplan for 

2018-2029 (NTP 2016) med målbevisste planer for transportsektoren, og for rapportens 

betydning, den maritime transportsektoren i Norge. Blant annet ble det satt som mål 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, lav- eller 

nullutslippsteknologi i innleide kjøretøy og fartøy 

- I 2050 skal transporten være tilnærmet utslippsfri/klimanøytral 

Regjeringen har også inngått forpliktende avtale med California, hvor Norge og California 

skal styrke samarbeid om klimapolitikk. Dette innebærer blant annet utveksling av 

informasjon og erfaring om virkemidler og mål angående reduserte utslipp fra transport. 

Det er satt fokus på grønn skipsfart og nullutslipp i transportsektoren (NTB 2017). 

Stortingsmelding 25, Energimeldingen (OED 2015-2016), omtaler hydrogenstrategi for 

fremtiden og gir signaler om satsning på hydrogen i blant annet maritim transportsektor i 

Norge. Et vedtak for rapportens betydning lyder: ”Stortinget ber regjeringen vurdere bruk 

av utviklingskontrakter for hydrogenferger” (OED 2015-2016). Selv om dette ikke dreier seg 

spesifikt om hydrogen hurtigbåter, er hydrogensatsing på maritim transportsektor uansett 
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interessant blant annet med tanke på å tilegne seg kunnskap. I tillegg kommer det frem i 

meldingen at det er ønskelig at kraftoverskudd utnyttes lokalt (OED 2015-2016). 

Flere av målene på hydrogensatsing over er fulgt opp i regjeringens budsjettforslag for 

2017 og nasjonale/regionale planer. 

Tabellen under som er hentet fra Ianssen & Ianssen (2016) viser hvor energikrevende 

persontransport med hurtigbåter nasjonalt er i forhold til andre transportmidler for årene 

1994 (1993 for sjøfart), 1998 og 2004. Hurtigbåter utmerker seg og viser at de er et av de 

mest energikrevende transportmidlene per passasjer-km (Ianssen & Ianssen 2016). 

 

Tabell 1: Energibruk for innenlandsk persontransport. Energiforbruk per passasjerkm. MJ/pkm. 1994 (1993) 

for sjøfart), 1998 (2000 for T-bane og sporvogn) og 2004 (2005 for rutebusser). 

Figuren under som også er hentet fra Ianssen & Ianssen (2016) viser klimautslipp for Sør-

Trøndelags kollektivtrafikk i 2015. Hurtigbåtandelen anvist i blått i 2015 som er fordelt på 

seks fartøy står for et totalt utslipp som kan sammenlignes med fylkets 600 busser 

(Stensvold 2017). Søylen for 2019 viser hvilken effekt spesifikke anbud vil ha på 

klimautslipp, og for 2023, et potensiale basert på egne estimater (Ianssen & Ianssen 

2016). 
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Figur 2: Klimautslipp Sør Trøndelag fylkeskommune (CO2-ekvivalenter i tonn). Farger: blå (hurtigbåt), oransje 

(ferge), grå (lokalbuss) og gul (regionbuss) (Ianssen & Ianssen 2016). 

En studie av Skyss (2013) på hurtigbåtruten Knarvik – Bergen viser at en passasjer på 

hurtigbåt med dieseldrift vil slippe ut 3 x CO2 enn hva en bilist vil (Kvile 2013). 

Sogn og Fjordane fylkeskommunes totale CO2-utslipp fra kollektivtransport som består av 

både buss og båt, står fire hurtigbåter på samband fra Bergen til Sogn og Fjordane for 40% 

(Hageskal 2017). 

Eksemplene over viser at hurtigbåter slipper ut betydelig mengder klimagasser og bruker 

enorme mengder energi med dieselløsning. 

Anbefalte lignende rapporter (se referanseliste): 

- Potensialstudie av hurtigbåt for Troms fylkeskommune (LMG-MARIN et al. 2017) 

- Mulighetsstudie av hydrogen hurtigbåt SF-Breeze i California (Pratt & Klebanoff 2016) 
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- Mulighetsstudie av hydrogen hurtigbåt på ulike samband i Oslofjorden (Kalhagen et al. 

2017) 

- Muligheter og kostnader ved bruk av fornybar energi på Ruters båtsamband (Vedeler et 

al. 2016) 

1.1 Problemstilling 

Rapporten vil gi svar på to spørsmål. Problemstillingene lyder som følger: 

a. Vil det være lønnsomt økonomisk, driftsmessig og miljømessig å endre drift på M/S 

Terningen og M/S Tyrhaug fra diesel til hydrogen? 

b. I så fall, er Smøla en gunstig fyllestasjon på båtruten? 

1.2 Begrensninger og utledning for oppgaven 

På grunn av konkurransesensitivt hensyn var rederiet FosenNamsos Sjø AS ikke villig til å 

oppgi energiforbruk, dieselforbruk og utslipp på hurtigbåtene M/S Terningen og M/S 

Tyrhaug. Imidlertid har SINTEF Ocean ved Dag Stenersen (Senior Reasearch Engineer) ved 

pers.komm. overrakt data vedrørende energiforbruk, dieselforbruk og hydrogen forbruk. I 

NOx-fondet’s rapport Batteri/brenselcelle hurtigbåt (Ianssen & Ianssen 2016) har rapporten 

brukt data på allerede operative hurtigbåter med dieselløsning som kan sammenlignes med 

Terningen og Tyrhaug. Ianssen & Ianssen (2016) har sett på muligheten for 

hydrogenløsning på hurtigbåt. Rapporten vil basere seg på overnevnte data. Rapporten vil 

ikke analysere konsesjonsproblematikk, politiske vedtak og støtteordninger. 

Nåverdiberegning er ikke utført i denne studien pga. manglende informasjon. 

I denne studien vil batteriløsning og kombo batteri/brenselcelle løsning på Terningen og 

Tyrhaug sambandet ikke analyseres. Drift på hydrogen ved bruk av brenselceller er eneste 

alternativ som vurderes og analyseres. 
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Rapporten vil bli utledet som følger: 

I kap.1 er innledning presentert. Her eksemplifiseres at hurtigbåter er en stor utslippskilde 

og er energikrevende. Videre vil problemstilling og begrensninger for oppgaven 

presenteres. 

I kap.2 vil bakgrunn gjennomgås. Bakgrunnen vil legge rammer for analysen videre. Det vil 

gås kort gjennom postene diesel, hydrogen, marked for lav- og nullutslippsfartøy (hva som 

er blitt gjort per dags dato og hvordan fremtiden ser ut), informasjon spesifikt om eiere og 

båtruten og øya Smøla som fyllestasjon og vindressurs. 

I kap.3 vil tilnærming og metode for studien presenteres. 

I kap.4 vil hoveddelen utledes med økonomisk analyse og driftsmessig/miljømessig analyse. 

Sentralt i arbeidet er vurdering av de tekniske og økonomiske sidene ved etablering av 

hydrogen. 

I kap.5 vil rapporten diskutere lønnsomheten for å endre hurtigbåtenes drift fra diesel til 

hydrogen. Diskusjonen vil innebære hva som vil tale for hydrogendrift, og hva som 

eventuelt vil tale imot. 

I kap.6 vil rapporten legge frem en konklusjon vedrørende problemstilling. 
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2. Bakgrunn 

2.1 Diesel 

Per dags dato er det kun lavsvovel marindiesel som blir anvendt på hurtiggående 

passasjerbåtdrift (LMG-MARIN et al. 2017). Ifølge LMG Marin et al. (2017) ved forbrenning 

av lavsvovel marindiesel i en typisk hurtigløpende motor for båtdrift, produseres det rundt 

650-700 gCO2/kWh, og for samme hurtigløpende motor vil det gi et produkt av ca. 7 

gNOx/kWh (LMG-MARIN et al. 2017). Drivstoffkostnaden på marin diesel er i dag (03.11.17) 

rundt 5 kr og 6 øre per liter (Strømgren 2017). 

2.2 Hydrogen 

Hydrogen (H) er den eneste brenngassen som ikke inneholder karbon, og således oppstår 

forbrenning av hydrogen uten utslipp av klimagasser. Utslipp oppstår i form av vann (H2O) 

(Revheim & Bjørdal 2017).  

Hydrogen er en energibærer, som betyr at energien kan oppbevares og brukes til senere 

bruk. Reforming av naturgass og elektrolyse er de mest kommersielle tilgjengelige 

metodene for fremstilling av hydrogengass i dag. Dette krever stor mengde elektrisitet og 

prosessen er meget kostbar (DNV-GL 2016). Ved elektrolyse av vann splittes 

vannmolekylene (H2O) i hydrogen og oksygen i en elektrolysør. Tre ulike 

elektrolysemetoder eksisterer: Alkalisk elektrolyse, PEM (Proton Exchange Membrane) 

elektrolyse (som er en moden teknologi) og SOEC (Solid Oxide Electrolyser Cell) elektrolyse 

(ikke kommersielt tilgjengelig). Reforming av naturgass vil ikke bli nevnt videre i rapporten 

fordi dette vil innebære utslipp av CO2 (Eriksen et al. 2017).  

Hydrogengass kan lagres i tanker på maritime farkomster, og kjøres gjennom en 

brenselcelle (se vedlegg 4: PEM elektrolyse) der gassen reagerer med oksygen og 

produserer elektrisitet som sørger for fremdrift på farkomstet (DNV-GL 2016). Hydrogen 

kan også lagres som flytende væske eller fast form. Trykksatt gass på 350 og 700 bar er 

pr. i dag mest brukt (Eriksen et al. 2017). 
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Revheim & Bjørdal (2017) informerer om at ”hydrogengass har svært lav volumetrisk 

energitetthet (3.5 kWh/Nm3), men svært høyt energiinnhold per vektenhet (33.3 kWh/kg)”, 

som gjør hydrogen attraktivt for transportmuligheter. 

2.3 Markedet i dag for lav-og nullutslippsfartøy i maritim 

transportsektor 

Staten skal være en aktiv bidragsyter når det gjelder anskaffelse av fylkeskommunale 

ferger og hurtigbåter som går på mest mulig miljøvennlig drivstoff (Hals 2017). Hals (2017) 

informerer om at det totalt er snakk om ca. 75 fergesamband og 100 hurtigbåtsamband. 

I disse tider blir det lagt arbeid i nye anbud på hurtigbåt-samband for perioden 2020-2024 i 

Trøndelagsfylkene, blant annet gjelder dette Trondheim – Brekstad – Kristiansund. 

Sætertrø (2017) informer om at: ”Sør-Trøndelag fylkeskommune har som mål å redusere 

utslippene i fylket med 40% innen 2030 og innad i egen virksomhet med 50%”. Dette 

innebærer spesielt lav-og nullutslippsteknologi i maritim transportsektor. 

Sogn og Fjordane kan få sin første hydrogendrevne passasjerbåt allerede i 2021. 

Fylkeskommunen har øremerket 7 MNOK til miljøvennlige løsninger for drift av hurtigbåter 

og ferger (FirdaTidend 2017). Et forprosjekt ved navn GKP7H2 med oppstart i senere deler 

av 2016 har som mål å operasjonalisere en hydrogendreven båt på ruten Florø – Måløy. 

Brødrene Aa som har konstruert Terningen og Tyrhaug skal konstruere båten. Hageskal 

(2017) forteller at ”planene om passasjerbåten har blitt godt mottatt”, blant annet av 

Samferdelsdepartementet og OED. Byttes de dieseldrevne hurtigbåtene i Sogn og Fjordane 

ut med båter drevet på hydrogen, vil det samlede klimautslippet fra kollektivtrafikken i 

fylket mer enn halveres (Hageskal 2017). 

Statens Vegvesen har gitt i oppdrag å starte et utviklingsprosjekt for hydrogenferge. 

Målene er satt ved anbudsrunder i 2018 og driftsstart i 2021. 08.02.17 ble det bestemt at 

hydrogenfergen skulle trafikkere strekningen Hjelmeland – Nesvik på rv.13 i Rogaland 

(Revheim & Bjørdal 2017). 

Fergeselskapet Fjord1 på Vestlandet har 19 nye el-ferger under bygging eller bestilling, i 

tillegg til to ferger som bygges om fra diesel til el. Samme selskap har deltatt i anbud om 
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bygging av verdens første hydrogenferge. Statens Vegvesen er utlyser av 

utviklingskontrakten (Aarre 2017). 

Fiskerstrand Holding på Sunnmøre bygger også hydrogenferge (Aarre 2017). 

Ruter jobber med å fase inn båter og busser i Oslo-området på fornybar energi innen 2020. 

Det er et mål om at all kollektivtransport i Oslo-området skal gå på fornybar energi innen 

2020 (Vedeler et al. 2016). 

I Norge per i dag er det ingen fartøy som driftes med hydrogen og brenselcelle (Ianssen & 

Ianssen 2016). 
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2.4 Eiere og båtruten 

Tall hentet fra Statistisk Sentralbyrå viser at folkemengde i 2016 i Møre og Romsdal og Sør-

Trøndelag inkludert tettbygd og spredtbygd strøk er tilsammen 576 844 (SSB 2016). 

Kartet nedenfor viser dagens samband for rute 800 mellom Trondheim og Kristiansund. 

 

 

Figur 3: Rute 800 Trondheim – Brekstad – Kristiansund. Laget med Google My Maps 23.10.17. 

Ruten opereres av Partrederiet Kystekspressen ANS, med det privateide rederiet 

FosenNamsos Sjø AS som underleverandør. Kystekspressen ANS er eid av hhv. Fjord1 
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(49%) og FosenNamsos Sjø (51%), hvor FosenNamsos Sjø er bestyrende reder. ATB er 

oppdragsgiver på begge ruter (FosenNamsosSjø 2014) hvor ATB administrerer kontrakten. 

Kontrakten med ATB er for perioden 2014-2021. Trøndelag Fylkeskommune er øverste 

organ og eier av kollektivtrafikken. Fylkeskommunen bestemmer satsningsnivå og som 

dekker kostnader/subsidier (Fabricius 2017). 

FosenNamsos Sjø AS er et selskap i transportkonsernet Torghatten ASA. FosenNamsos Sjø 

AS er eid 66% av Torghatten ASA og 34% av Namsos Trafikkselskap ASA. Selskapet har en 

omsetning på ca. 484 mill kr og har 284 ansatte per dags dato (23.10.17) 

(FosenNamsosSjø 2014). 

Rute 800 Trondheim – Brekstad – Kristiansund består sekvensielt av overfartene Trondheim 

– Brekstad (Ørlandet), Brekstad (Ørlandet) – Sandstad (Hitra), Sandstad (Hitra) – 

Kjørsvikbugen, Kjørsvikbugen – Edøy (Smøla) og Edøy (Smøla) – Kristiansund. Ruten har 9 

hele overfarter per uke Trondheim – Kristiansund og 9 hele overfarter motsatt vei. Totalt 

18 hele overfarter per uke. M/S Terningen og M/S Tyrhaug kjører også sekvensene 

Trondheim – Brekstad og motsatt vei og Kristiansund – Edøy og motsatt vei totalt 14 

ganger sammenlagt. Dette er på grunn av at hurtigbåtene har registreringshavn og/eller 

oppholdssted på Edøy (som er en del av Smøla) (Bjørdal 2017) og i Trondheim (Ness 2017) 

og derfor kjører på morgen til startpunkt og på kveld til oppholdssted fra endepunkt. Totalt 

32 overfarter. Se vedlegg 1 for mer informasjon. 

2.5 Smøla 

Smøla er en øy i Møre- og Romsdal som har et areal på ca. 261 km2. Smøla er lokalisert 3 

mil nord for Kristiansund (Smøla 2016). 

Smøla har gode vindressurser. Vindparken på øya har totalt 68 turbiner som eies 100% av 

Statkraft. Vindparken er bygget i to trinn. 20 2 MW turbiner ble satt i drift september 2002, 

mens 48 2,3 MW turbiner ble satt i drift september 2005. Installert effekt er tilsammen 150 

MW. Produksjonen ligger på ca. 356 GWh årlig. Se vedlegg 2 for mer informasjon. 

Revheim & Bjørdal (2017) meddeler at: ”dagens overføringskapasitet legger begrensninger 

for en mer effektiv utnyttelse av en fornyet Smøla Vindpark”. Overføringskabel til fastland 

kan overføre med en maks effekt på 160 MW. Utvidelse av nett vil kreve stor økonomisk 
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investering og per dags dato vurderes ikke dette. Kraftoverskudd på Smøla kan med fordel 

bli brukt til hydrogenproduksjon (Bjørdal 2017). 

2.6 Hurtigbåtene 

Hurtigbåter kan defineres som passasjerbåter som går i minst 20 knop, og i tillegg har et 

krav om passasjerkapasitet på mer enn 12 (Ianssen & Ianssen 2016). 

Hurtigbåtene M/S Terningen og M/S Tyrhaug er katamaraner som er bygget i karbonfiber 

av Brødrene Aa As, Hyen. De er identiske med tanke på tekniske spesifikasjoner og 

utseende. Leveransen fant sted mars 2014. Hurtigbåtene ble operasjonalisert hhv. april 

(Terningen) og november (Tyrhaug) 2014 (FosenNamsosSjø 2014). 

I tabellen nedenfor følger tekniske spesifikasjoner og administrativ info for hurtigbåtene 

(alle tall er like på begge båter, pga. identiske båter): 

Lengde 40,8 m 

Bredde 10,8 m 

PAX1 275 

Distanse, Tr - Kr2 mellom 92,5 og 95 nautiske mil 

Hastighet 33 knop 

Overfart 3,5 t 

Anløp per uke per båt, Tr - Kr3 18 

GT (bruttotonn) 492 

NT (nettotonn) 159 

IMO (identifikasjonsnummer) 9693484 (Terningen), 9693850 (Tyrhaug) 

Motor (diesel) 2 x MTU 16V 2000 M72   

Motorytelse (rated power) 2 x 1440 kW (rett opp under 4000 hk) 

Turtall 2250 rpm 
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Hjelpemotorer 2 x Nogva John Deere 4045 TFM50 50 kW 

Vannjet (anlegg) MJP 650 waterjet (Marine Jet Power) 

Gear ZF 5000 

Generatorer 2 x Stamford 50 kW 

Materiale (skrog) Karbon kompositt 

1PAX: maks passasjerkapasitet.  21 nautisk mil = 1852 m. 3Totalt for Terningen og Tyrhaug. 

Tabell 2: Tekniske spesifikasjoner og administrativ info på hurtigbåtene. Tall hentet fra (Ianssen & Ianssen 

2016; Ness 2017; Skipsrevyen 2014; Stenersen 2017). 

Tidligere opererte langt mer miljøskadelige hurtigbåter ruten. De nye 2014-båtene 

oppnevnes å bruke 40 prosent mindre drivstoff enn de eldre utgavene. NOx-utslippene ble 

halvert, og CO2-utslippet ble redusert med 6400 tonn totalt. Opheim (2015) informerer om 

at: ”hver av de gamle båtene som ble bygd i 2002, slapp ut 7956 tonn CO2 i året” (Opheim 

2015). 
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3. Metode 

Studien benytter seg av en litteraturgjennomgang av hva som allerede eksisterer per dags 

dato på feltet. Analysedelen vil ta i bruk resultater fra Ianssen & Ianssens (2016) rapport 

på mulighetsstudie av hurtigbåt med hydrogen-/brenselcelledrift og resultater mottatt fra 

SINTEF Ocean (pers.komm. ved Stenersen (2017)) har gjennomført. Resultatene fra 

kildene vil analyseres og forlenges med tanke på å finne kostnader. I hydrogenproduksjon-

delen vil resultater fra Revheim & Bjørdal (2017) benyttes. Andre kilder og rapporter er 

brukt til litteraturgjennomgangen for å komplementere oppgaven. 
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4. Analyse 

Hele overfarten mellom Trondheim og Kristiansund på rute 800 er på totalt mellom 92,5 

(hentet fra Stenersen (2017)) og 95 nautiske mil (hentet fra Ianssen & Ianssen (2016)). 

Trondheim – Brekstad (8 overfarter) er på totalt 26,9 nm og Kristiansund – Edøy (6 

overfarter) på totalt 15,1 nm (Stenersen 2017). 

Totalt operer rute 800 på 32 overfarter per uke og 1632 overfarter per år som består av 

hele og sekvensielle ved avlesning fra vedlegg 1.  

Med utgangspunkt i 92,5 nm vil det gi en distanse på 1970,8 nm per uke og 100 510,8 

nm per år (51 uker lagt til grunn).  

Med utgangspunkt i 95 nm vil det gi en distanse på 2015,8 nm per uke og 102 805,8 

nm per år (51 uker lagt til grunn). 

4.1 Økonomisk analyse 

I den økonomiske delen vil økonomisk analyse gjennomgås vedrørende dieseldrift på 

hurtigbåt, hydrogenproduksjon og hydrogendrift på hurtigbåt respektivt. 

Følgende er blitt gjort i økonomisk analyse på denne studien: 

Forlengelse av analyse av SINTEF Ocean pers.komm. (2017): 

- Nedre brennverdi for diesel og hydrogen er omregnet fra MJ/kg til kWh/kg 

- Energiforbruk ved diesel- og hydrogendrift er regnet på for en hel overfart og 

energiforbruk per uke og år der alle overfarter er inkludert. Drivstofforbruk lagt til 

grunn. 

- Kostnader vedrørende diesel- og hydrogendrift er funnet der drivstoff- og energiforbruk 

er lagt til grunn. 

o Tall funnet i denne sekvensen vil brukes videre for å finne kostnader vedrørende 

hydrogenproduksjon. 
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- Sammenligning av kostnader for dieseldrift med forlengelse av Ianssen & Ianssen 

(2016) resultater. 

Forlengelse av analyse av Ianssen & Ianssen (2016): 

- Sum totalt og gjennomsnitt totalt er funnet henholdsvis for ruter med distanse opp til 10 

nm og for ruter med distanse over 10 nm for alle parametere. 

- Sammenligning av ruter over og under 10 nm er gjennomført med tanke på kostnader. 

- Sammenligning av rute Trondheim – Brekstad – Kristiansund med gjennomsnittet av 60 

ruter som har distanse over 10 nm og 36 ruter som har distanse opp til 10 nm er 

gjennomført med tanke på kostnader. 

o Hurtigbåter på ruter med distanse under 10 nm er bygd med tanke på kortere 

distanse og dermed er også størrelsesorden med tanke på passasjerkapasitet, 

dieselmotor (forbruk/l/nm) osv. således ”arrangert”. Derfor vil også 

sammenligningen være mindre gjeldende. 

- Kostnader vedrørende dieseldrift er funnet der drivstofforbruk i l/nm er lagt til grunn. 

Forlengelse av analyse av Revheim & Bjørdal (2017): 

- Kostnader vedrørende hydrogenproduksjon er summert. 

4.1.1 Kostnader og forbruk forbundet med dieseldrift på 

hurtigbåt 

FosenNamsos Sjø AS var ikke villig til å oppgi dieselforbruk for fartøyene sine på grunn av 

konkurransemessige hensyn. Imidlertid er data vedrørende drivstofforbruk på rute 800 

Trondheim – Kristiansund mottatt ved pers.komm. ved SINTEF Ocean (Stenersen 2017) 

som også vil tas i bruk. SINTEF Ocean regner med en overfart på 92,5 nm. 

I tillegg følger videre analyse av Ianssen & Ianssens (2016) beregninger av diverse forbruk 

som baseres på sjøkart og ruteavganger. Overfarter per uke er multiplisert med 51, hvor 

helligdager er tatt høyde for når båtene ikke følger normal ruteplan. Ianssen & Ianssen 

(2016) regner med en overfart på 95 nm og en marin dieselpris på 5 kr og 50 øre. 

Siden analysene bruker ulike distanser oppgitt for ruten vil også resultatene variere ved 

sammenligning. 
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Forlengelse av analyse gjennomført av SINTEF Ocean: 

I tabellen nedenfor er drivstofforbruk i kg for M/S Terningen og M/S Tyrhaug beregnet 

basert på en servicefart på 33 knop, ingen sjømargin og spesifikasjoner tilpasset for 

fartøyene. Nedre brennverdi (energiinnhold 1 kg diesel i MJ/kg) for diesel er beregnet til 

42,8 MJ/kg som gir 11,8 kWh/kg. 

Ruter (overfart i 33 knop) Drivstofforbruk (i kg) 

Trondheim – Brekstad 453 kg 

Brekstad – Sandstad 324 kg 

Sandstad – Kjørsvikbugen 216 kg 

Kjørsvikbugen – Edøy 314 kg 

Edøy – Kristiansund 256 kg 

Sum, drivstofforbruk 1564 kg 

Tabell 3: Drivstofforbruk estimat på rute 800 Trondheim – Kristiansund. 

Drivstofforbruk for hele overfarten på rute 800 oppgitt i tabellen ovenfor vil gi et totalt 

energiforbruk ved dieseldrift på ca. 18455,2 kWh. 

Hele (18) overfarter og sekvensielle (14) overfarter per uke ved avlesning fra tabell 3 gir 33 

312 kg per uke som gir 1 698 912 kg per år (51 uker lagt til grunn) totalt for Terningen og 

Tyrhaug. Totalt ukentlig energiforbruk for hurtigbåtene blir da 393 081,6 kWh og årlig 

energiforbruk på 20 047 161,6 kWh. Per båt bil det gi et forbruk på 196 541 kWh per 

uke og 10 023 581 kWh per år. 

Tetthet for marin diesel er 0,85 kg/l (Stenersen 2017). Drivstofforbruk i liter der tabell 3 er 

lagt til grunn vil gi 28 315 l per uke og 1 444 075 l per år.  

Med 5,06 kr/l som marin dieselpris og hele (92,5 nm) og sekvensielle overfarter lagt til 

grunn vil det gi en kostnad for drivstofforbruk ved dieseldrift på 143 274 NOK per uke og 

7 307 020 NOK per år totalt for begge hurtigbåter. Per båt vil dette gi kostnader på 71 

637 NOK per uke og 3 653 510 NOK per år. 

 



           NMBU 2017 22 

Forlengelse av analyse av Ianssen & Ianssen (2016): 

Totalt har Ianssen & Ianssen (2016) analysert 36 hurtigbåt samband med distanse opp til 

10 nm (hvor Trondheim – Vanvikan er en av rutene) og 60 samband med distanse over 10 

nm (hvor Trondheim – Brekstad – Kristiansund og Trondheim – Brekstad er to av rutene), 

hvor sambandene er fordelt over hele Norge geografisk. Data er funnet og beregnet med 

tanke på PAX, knop, distanse i nautiske mil, forbruk i liter/nm, distanse i nm/år og forbruk i 

liter/år for nesten alle samband (data mangler på noen ruter) i 2015. Totalt er 96 samband 

analysert. Se vedlegg 3 for videre informasjon. 

Faktorer som størrelse på fartøy, motortype og servicefart ble brukt til å lage et estimat på 

hvor mange liter diesel fartøy bruker per nautiske mil. Totalt utseilte nautiske mil per år, og 

liter diesel per nautiske mil + påslag på 10% for hjelpemotorer, akselerasjon, manøvrering 

og oppvarming etc. er da lagt til grunn for å beregne totalt dieselforbruk. Det skal nevnes 

at tallene er realistiske men ikke eksakte. 

Totalt dieselforbruk for 96 samband er oppgitt til 86 480 000 liter som gir et gjennomsnitt 

på 900 833 liter og total kostnad for 96 samband blir da 475 mill. kr (gitt en pris på 5 kr og 

50 øre per liter marin diesel) som gir en gjennomsnittskostnad på 4,95 mill. kr.  

Ruter med distanse opp til 10 nm fordelt på 36 samband totalt (antall ruter med 

data): 

Metode PAX 

(26) 

Knop 

(22) 

Distanse 

(nm) (36) 

Forbruk i l/nm 

(33) 

Distanse i 

nm/år (33) 

Forbruk i l/år 

(36) 

Sum 2 142 560,9 197 nm 481 l 739 205 nm 17 682 222 l 

Gj 82,4 25,5 5,47 nm 14,58 l 22 400 nm 491 173 l 

Tr-Kr 275 33 95 nm 26 l 174 420 nm 5 045 971 l 

Tabell 4: Diverse beregninger for ruter med distanse opp til 10 nm. Forlengelse av beregninger av analyse av 

(Ianssen & Ianssen 2016). 
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Ruter med distanse over 10 nm fordelt på 60 samband totalt (antall ruter med 

data): 

Metode PAX 

(56) 

Knop 

(50) 

Distanse 

(nm) (60) 

Forbruk i l/nm 

(58) 

Distanse i 

nm/år (58) 

Forbruk i l/år 

(60) 

Sum 6351 1366,5 2 405 nm 1071 l 3 002 434 nm 68 797 944 l 

Gj 113,4 27,3 40,1 nm 18,47 l 51 766 nm 1 146 632 l 

Tr-Kr 275 33 95 nm 26 l 174 420 nm 5 045 971 l 

Tabell 5: Diverse beregninger for ruter med distanse over 10 nm. Forlengelse av beregninger av analyse av 

(Ianssen & Ianssen 2016). 

Ruter med distanse opp til 10 nm fordelt på 36 samband: 

Dieselforbruk for gjennomsnittet av 36 hurtigbåtsamband i tabell 4 vil gi en kostnad på 

73,77 NOK per nautiske mil og eksakt 2 485 335 NOK per år. Sammenligning av kostnader 

generert av gjennomsnittet og hurtigbåtene M/S Terningen og M/S Tyrhaug viser at 

sistnevnte har en kostnad som er ca. 58 NOK dyrere per nautiske mil og litt over 23 

millioner NOK dyrere per år. 

Ruter med distanse over 10 nm fordelt på 60 samband: 

Dieselforbruk for gjennomsnittet av 60 hurtigbåtsamband i tabell 5 vil gi en kostnad på 

93,46 NOK per nautiske mil og eksakt 5 801 958 NOK per år. Sammenligning av kostnader 

generert av gjennomsnittet og hurtigbåtene M/S Terningen og M/S Tyrhaug viser at 

sistnevnte har en kostnad som er ca. 38 NOK dyrere per nautiske mil og litt under 20 

millioner NOK dyrere per år. 71,6% av de 60 sambandene har en distanse mellom 10 og 44 

nautiske mil. Dvs. at rute 800 på 95 nm er minst 51 nm lengre enn 71,6% av de 60 

sambandene. 

Sammenligning av gjennomsnitt for ruter over og under 10 nm: 

Sammenligning av kostnader generert av gjennomsnitt for ruter over og under 10 nm i 

tabell 4 og 5 respektivt, viser at ruter over 10 nm har et dieselforbruk som er ca. 20 NOK 

dyrere per nautiske mil og litt over 3,3 millioner NOK dyrere per år. 
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Marin diesel der en kostnad på 5,06 kr/l er lagt til grunn: 

Ved avlesning av tabell 4 og 5 vil kostnad av dieselforbruk bli 131,56 NOK per nautiske 

mil som gir 12 498 NOK per overfart (95 nm lagt til grunn) individuelt for M/S Terningen og 

M/S Tyrhaug. 

Kostnad av dieselforbruk per år vil bli eksakt 25 532 613 NOK (med distanse i nm/år i tabell 

4 lagt til grunn) individuelt for hurtigbåtene. 

Kostnad ved diesel som drivstoff totalt for begge hurtigbåter der hele (95 nm) og 

sekvensielle overfarter er lagt til grunn vil bli 265 199 NOK per uke og 13 525 131 NOK 

per år. Per båt vil dette gi kostnader på 132 600 NOK per uke og 6 762 565 NOK per år. 

Sammenligning av kostnader per båt fra begge analyser med 71 637 NOK per uke og 3 

653 510 NOK per år fra SINTEF Ocean (2017) resultater og 132 600 NOK per uke og 6 

762 565 NOK per år fra Ianssen & Ianssen (2016) resultater, viser at resultatene varierer 

ganske mye, men med tanke på at 92,5 nm og 95 nm respektivt er lagt til grunn, går 

tallene noenlunde overends. 

4.1.2 Kostnader forbundet med hydrogenproduksjon 

Revheim & Bjørdal (2017) har gjennomført analyse av mulig hydrogenproduksjon på Edøya 

(Smøla). Rapporten er gjennomført i regi av NVES (Nasjonalt Vindenergisenter) lokalisert 

på Smøla. Disse data vil tas i bruk i følgende underkapittel. Det er ventet at kostnadene 

forbundet med hydrogenproduksjon vil synke i fremtiden. Dette avhenger av etterspørsel 

og produksjonsvolum vedrørende anlegg. Derfor må tallene i underkapittelet behandles 

således. 

PEM elektrolyse er vurdert som elektrolysør for produksjon av hydrogen på Edøya. 

Produksjon av hydrogen vil dekkes av fornybar energi fra de 68 vindturbinene som har en 

installert effekt på 150 MW. 1 MW strømproduksjon fra vindturbinene per time i 24 timer vil 

gi 1 tonn hydrogen/døgn. PEM-elektrolysører kan i teorien gjøres mer effektive (Revheim & 

Bjørdal 2017), fra en virkningsgrad fra 65-70% til 80-85% i de 5-10 forestående årene 

(LMG-MARIN et al. 2017) Ifølge LMG Marin et al. (2017) vil dette gi en prisreduksjon i de 5-

10 forestående årene på pris per kW fra mellom 19000-23000 NOK til 7 600 NOK. Det betyr 
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en reduksjon fra 60 NOK/kg til 25 NOK/kg. I tillegg mener Revheim & Bjørdal (2017) 

at: ”PEM-elektrolyse vil trolig kunne fungere bedre på varierende effekt, som man vil ha 

med strømforsyning fra vind uten nett som back-up”. 

Opplysninger angående hydrogendrift for Terningen og Tyrhaug1: 

Energibruk Tr - Kr per tur per båt 14 752 kWh (443 kg) 

Gjennomsnittlig energiforbruk per døgn per 

båt2 

22 444 kWh (674 kg) 

Energiforbruk per år per båt3 8 012 579 kWh (240 618 kg) 

Tabell 6: Opplysninger angående hydrogendrift for Terningen og Tyrhaug. 

1Opplysninger hentet i underkapittel kostnader og forbruk ved hydrogendrift.     

2Totalt ukentlig energiforbruk delt på 7 dager delt på 2.        

3Totalt årlig energiforbruk delt på 2. 

Tabellen nedenfor visualiserer opplysninger vedrørende hydrogenproduksjon på Edøya. 

Totalt krever Terningen og Tyrhaug per døgn 1348 kg hydrogen per døgn. Revheim & 

Bjørdal (2017) har bare analysert en løsning med produksjon på 1 tonn hydrogen/døgn. 

Derfor vil denne løsningen vurderes videre i analysen. Resterende 348 kg hydrogen per 

døgn er derfor ikke tatt høyde for. Dette kan eventuelt dekkes ved å gjøre PEM-elektrolyse 

mer effektive i fremtiden og/eller benytte seg av en ekstra batteriløsning på hurtigbåtene. 
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Hydrogenfyllestasjon på Edøya med egenproduksjon: 

Kraftforbruk (fra kraft til fylleslange)1 40-50 kWh/kg 

Hydrogenproduksjon 1 tonn/døgn 

Årlig strømforbruk2 Mellom 14 600 MWh og 18 250 MWh 

Investeringskostnad 15-17 MNOK 

Spotpris3 90 øre/kWh 

Avskrivningstid4 10 år 

Pris/kg hydrogen5 60 NOK/kg 

Tabell 7: Hydrogenfyllestasjon på Edøya med egenproduksjon. 

1Produksjon av 1 kg hydrogen krever et sted mellom 40 og 50 kWh.                               

2Gitt en produksjon på 1 tonn/døgn.               

3Spotpris består av ca. 1/3 kraftpris, nettleie og avgifter totalt.            

4Avskrivning oppgitt av Bjørdal (2017).                       

5Forutsatt av hva LMG Marin et al. (2017) har oppgitt. 

Kostnader vedrørende hydrogenproduksjon deles i investeringskostnader og drifts- og 

vedlikeholdskostnader. Investeringskostnadene består av produksjonsanlegg, lagring og 

infrastruktur for distribusjon. Driftskostnadene består i hovedsak av strøm (råvarekostnad) 

og vedlikehold. Industrielle produksjonsanlegg for hydrogen fås fra <1 MW med pris på ca. 

1000 EUR/kW (Revheim & Bjørdal 2017). Med dagens kurs vil det gi en pris på ca. 9 482 

NOK/kW. 

Revheim & Bjørdal (2017) opplyser at ”et produksjonsanlegg med kapasitet på 1 tonn 

hydrogen/døgn vil koste et sted mellom 15 og 17 mill NOK”, i tillegg ”kommer kostnader 

til lagring, anslått til et sted mellom 3 og 5 MNOK for en kapasitet på 1000 kg”. Basert på 

en elpris på 90 øre/kWh gir en årlig kostnad på 13,1 og 16,5 MNOK. ”Dersom man 

gjennom plassering av hydrogenanlegget, avtaler el.l. kan unngå hele eller deler av 

nettleien og avgiftene vil dette gi betydelige reduksjoner i driftskostnadene”. Årlige drifts- 

og vedlikeholdskostnader budsjetteres normalt til 5% av investeringskostnad. Dette vil 

utgjøre rundt 1 MNOK/år (Revheim & Bjørdal 2017). Infrastruktur for strøm er allerede 

etablert mellom vindparken og Edøya (Revheim & Bjørdal 2017). 
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Total kostnad for hydrogenproduksjon på Edøya: 

Type kostnad Beløp 

Investeringskostnad  

Produksjonsanlegg 15-17 MNOK 

Lagring 3-5 MNOK 

Årlig kostnad1  

Råvarekostnad 13,1-16,5 MNOK x 10 år 

Drifts- og vedlikeholdskostnader 1 MNOK x 10 år 

Sum kostnader, 10 år2 159-197 MNOK 

Tabell 8: Total kostnad for hydrogenproduksjon på Edøya. 

1Avskrivningstid på 10 år lagt til grunn.                   

2Drift i 10 år lagt til grunn. 

Imidlertid er pris på produksjon av hydrogen ved elektrolyse er ventet å synke betraktelig. 

NEL er en stor aktør for hydrogenproduksjon. Aktører på brenselcelleteknologi i maritim 

sektor er derimot beskjedent. Med tanke på dette vil prototyper og godkjenningsarbeid 

medføre betydelige kostnader (Ianssen & Ianssen 2016). 

4.1.3 Kostnader og forbruk forbundet med hydrogendrift på 

hurtigbåt 

Utvikling innenfor hydrogenimplementering i maritim transportsektor vil påvirke 

kostnadsrammene i fremtiden. Det er ventet at kostnadene forbundet med 

hydrogenimplementering på hurtigbåt vil synke i fremtiden. Blant annet pris/kg hydrogen. 

Derfor må tallene i underkapittelet behandles således. 

Data vedrørende drivstofforbruk ved hydrogendrift på rute 800 Trondheim – Kristiansund er 

mottatt ved pers.komm. ved SINTEF Ocean (Stenersen 2017). Dataene vil tas i bruk i 

følgende analyse. SINTEF Ocean regner med en overfart på 92,5 nm. 

Samme rute som dagens rute 800 vil benyttes i analysen av hydrogendrift. 
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I tabellen nedenfor er hydrogen forbruk estimert for Terningen og Tyrhaug som er basert 

på nedre brennverdi for H2 beregnet til 119,88 MJ/kg som gir 33,3 kWh/kg. Det er ikke 

kompensert for økt vekt på grunn av H2 system i beregningene: 

Ruter (overfart i 33 knop) Hydrogen forbruk (i kg) 

Trondheim – Brekstad 128 kg 

Brekstad – Sandstad 92 kg 

Sandstad – Kjørsvikbugen 61 kg 

Kjørsvikbugen – Edøy 89 kg 

Edøy – Kristiansund 73 kg 

Sum, hydrogen forbruk 443 kg 

Tabell 9: Hydrogen forbruk estimat på rute 800 Trondheim – Kristiansund. 

Drivstofforbruk for hele overfarten på rute 800 oppgitt i tabellen ovenfor vil gi et totalt 

energiforbruk ved hydrogendrift på ca. 14 751,9 kWh. 

Hele (18) overfarter og sekvensielle (14) overfarter per uke ved avlesning fra tabell 9 gir 9 

436 kg per uke som gir 481 236 kg per år (51 uker lagt til grunn) totalt for Terningen og 

Tyrhaug. Totalt ukentlig energiforbruk for hurtigbåtene blir da 314 218,8 kWh og årlig 

energiforbruk på 16 025 158,8 kWh. Per båt vil det gi et forbruk på 157 109 kWh per 

uke og 8 012 579 kWh per år. 

Forutsatt en pris på 60 NOK/kg hydrogen produsert hvor hele (92,5 nm) og sekvensielle 

overfarter er lagt til grunn vil det gi en kostnad for drivstofforbruk ved hydrogendrift på 

566 160 NOK per uke og 28 874 160 NOK per år totalt for begge hurtigbåter. Per båt vil 

dette gi kostnader på 283 080 NOK per uke og 14 437 080 NOK per år. Forutsatt en 

pris på 25 NOK/kg (som er teknisk mulig om 5-10 år med tanke på forbedret effektivitet i 

PEM-elektrolysør) der alle overfarter fortsatt er lagt til grunn vil kostnader på 235 900 

NOK per uke og 12 030 900 NOK per år totalt for begge hurtigbåter. Per båt vil dette gi 

kostnader på 117 950 NOK per uke og 6 015 450 NOK per år. 

Sammenligning av dagens priser med mulig pris om 5-10 år vil det gi en prisreduksjon på 

330 260 NOK mindre per uke og 16 843 260 NOK mindre per år totalt for begge 

hurtigbåter. 
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4.2 Miljømessig og driftsmessig analyse 

I den miljømessige og driftsmessige delen vil miljømessig analyse og driftsmessig analyse 

gjennomføres respektivt. 

4.2.1 Miljømessig analyse 

Den miljømessige analysedelen vil bestå av en kort forlengelse av Ianssen & Ianssens 

(2016) resultater av klimautslipp på de 96 samband som tidligere er nevnt. 

Utslippsfaktorer som er lagt til grunn i Ianssen & Ianssens (2016) rapport: 

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  

Tabell 10: Utslippsfaktorer for videre beregning. Hentet fra (Ianssen & Ianssen 2016). 

Totalt CO2 utslipp for 96 samband er lik 233 000 tonn, SO2 utslipp lik 77 tonn og NOx 

utslipp lik 2570 tonn. Gjennomsnittet av 96 samband blir da: 

- Gj. CO2 utslipp: 2427,1 tonn 

- Gj. SO2 utslipp: 0,8 tonn 

- Gj. NOx utslipp: 26,8 tonn 
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Terningen og Tyrhaug slipper ut individuelt 4773 tonn CO2 årlig ved dieseldrift (Opheim 

2015), dvs. 9546 tonn totalt. Ved sammenligning av CO2 utslipp med gjennomsnittet av 96 

samband, viser det at Terningen og Tyrhaug slipper ut betydelig mer enn gjennomsnittet. 

Ved en hydrogenløsning vil det da resultere i en stor reduksjon av utslipp. 

Lagring og transport av hydrogen innebærer stor risiko for lekkasjer og gassen er svært lett 

antennelig (Revheim & Bjørdal 2017). Sikkerhetskrav må derfor settes ved planlegging av 

en hydrogenløsning (Steen 2017). 

4.2.2 Driftsmessig analyse 

I den driftsmessige analysedelen vil studien gå kort inn på temaer som vekt, støy og 

rekkevidde. Dette underkapittelet vil virke som en litteraturgjennomgang, og ingen 

forlengelse av analyse er gjennomført. 

Ianssen & Ianssen (2016) har gjennomført vektberegning for Trondheimsfjord 1 som 

opererer på rute 805 mellom Trondheim og Brekstad fra diesel til hydrogendrift. 

Beregningen vil brukes til å gjennomføre et eksempel av hvordan vektforholdene mellom 

diesel- og hydrogendrift vil bli på Terningen og Tyrhaug. Det skal nevnes at 

sammenligningen blir mindre gjeldende fordi størrelsesorden Trondheimsfjord 

1/Terningen/Tyrhaug er en faktor som spiller inn, vist i tabellen under. Likevel vil de ulike 

løsningene visualisere hva én kan tenke seg vektforholdet blir på Terningen/Tyrhaug. 

Spesifikasjoner på Trondheimsfjord 1: 

Byggeår 2008 (ombygget til vannjet i 2014) 

PAX 130 

Lengde 24,5 m 

Bredde 8 m 

Hovedmotor 2 x MTU V12 1069kW 

Dieselforbruk per år 1 110 000 l 

Tabell 11: Spesifikasjoner på Trondheimsfjord 1. Hentet fra (Ianssen & Ianssen 2016). 

Vektberegning av Trondheimsfjord 1: 
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Komponent Antall Vekt ut (kg) Vekt inn (kg) 

Hovedmotor 2 -7000  

Hjelpemotor 2 -1200  

Diesel  -2500  

Eksosanlegg  -500  

Sum ut  -11 200  

El-hovedmotor 2  5000 

Batteripakke 200 kWh  3000 

Diverse   3600 

Fuelcell   3500 

Hydrogen   200 

Hydrogentank 21  2100 

Sum inn   17 400 

Differanse   6 200 

Tabell 12: Vektberegning av Trondheimsfjord 1. Hentet fra (Ianssen & Ianssen 2016). 

Beregningen viser at vektforholdet ikke er så stort mellom en dieselløsning kontra 

hydrogenløsning. I Ianssen & Ianssens (2016) studie fremgår det at ”hydrogen er som 

drivstoff 4 ganger lettere enn diesel (per kW til propell), og brenselceller er lettere eller like 

lett som forbrenningsmotor”. 

Ifølge Ianssen & Ianssen (2016) har brenselcellen en virkningsgrad på 50%. Energitap i 

form av varme kan brukes med fordel til oppvarming av fartøyet (Ianssen & Ianssen 2016). 

Hydrogendrift på hurtigbåt vil føre til store reduksjoner av støy (Vedeler et al. 2016). 

Opereringsrekkevidde for hurtigbåt med hydrogenløsning er stor (Steen 2017), og har 

betydelig lengre rekkevidde enn batteridrevne farkomster (Aarre 2017). 
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5. Diskusjon: lønnsomhet 

Funn i kapittel 4 viser at for begge hurtigbåtene med dieselløsning krever en energimengde 

på ca. 393 MWh per uke og ca. 20 GWh per år. For begge hurtigbåtene med 

hydrogenløsning krever en energimengde på ca. 314 MWh per uke og ca. 16 GWh per år. 

Dette visualiserer at hydrogen er betydelig mer energieffektivt enn diesel. 

Kostnad av forbruk av diesel der en pris på marin diesel på 5,06 kr er lagt til grunn vil gi 

kostnader på ca. 143 300 NOK per uke og 7,3 MNOK per år for begge hurtigbåter på alle 

overfarter. Dette vil gi en kostnad på ca. 73 MNOK for et tiårsperspektiv. 

Kostnad av forbruk av hydrogen der en pris på 60 kr/kg hydrogen er lagt til grunn vil gi 

kostnader på ca. 570 000 NOK per uke og nesten 29 MNOK per år for begge hurtigbåter 

på alle overfarter. Dette vil gi en kostnad på nesten 289 MNOK for et tiårsperspektiv. Med 

en pris på 25 kr/kg hydrogen er lagt til grunn vi det imidlertid gi kostnader på ca. 236 000 

NOK per uke og litt over 12 MNOK per år for begge hurtigbåter på alle overfarter. Dette 

vil gi en kostnad på litt over 120 MNOK for et tiårsperspektiv. 

Men i tillegg kommer kostnader vedrørende produksjonsanlegg med hydrogenløsning. 

Dette vil øke kostnadene med 159-197 MNOK for et tiårsperspektiv. 
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Kostnadsbilde med ulike alternativer for et tiårsperspektiv: 

Alternativ Kostnad 

Dieselløsning 73 000 000 NOK 

Hydrogenløsning (60kr/kg) + 

produksjonsanlegg 
448 000 000 – 486 000 000 NOK 

Hydrogenløsning (25kr/kg) + 

produksjonsanlegg 
279 000 000 – 317 000 000 NOK 

Tabell 13: Kostnadsbilde med ulike alternativer for et tiårsperspektiv. 

Allerede planlegges det anbudsrunder på sambandet Trondheim – Brekstad – Kristiansund 

for perioden 2020-2024. Det vil være teknisk gjennomførbart å etablere hydrogendrift på 

sambandet. 

Ved sammenligning av kostnader i tabell 13 visualiseres det tydelig at hydrogen som 

løsning er meget ulønnsomt økonomisk i forhold til en dieselløsning. Ved en mulig 

effektivitetsøkning (PEM-elektrolysør kan gjøres mer effektive) i det som omhandler 

prosessen i det å fremstille hydrogen vil forholdet mellom kostnadene dieselløsning vs. 

hydrogenløsning krympe betraktelig. Likevel vil det være snakk om store summer med 

hydrogenløsning. Det vil være ønskelig med økonomisk støtte fra det offentlige, uten at 

dette er undersøkt nærmere. 

Hydrogendreven hurtigbåt vil uansett bli dyrere i innkjøp og drift enn dieseldreven 

hurtigbåt i utgangspunktet per i dag ved etablering av produksjonsanlegg. En faktor er den 

billige marine dieselprisen til 5,06 kr per liter. I tillegg etterspør markedet i liten grad 

miljøvennlige logistikkløsninger. En grunn til dette kan være at dieseldrift fungerer bra i den 

maritime transportsektoren. Det er økonomisk lønnsomt og det er pålitelig for eiere. 

Insentiver for å velge miljøvennlige løsninger er få. 
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Det er satt tydelig mål av Regjeringen for å erstatte konvensjonell fossil energibruk med 

lav- og nullutslippsløsninger. Hydrogen som teknologi på hurtigbåt er satt på dagsorden. 

Regjeringen vil unngå spesielt dieseldrift på hurtigbåter i fremtiden. Globale og lokale 

klimaambisjoner samsvarer i forhold til hydrogentiltaket. Ambisjonene øker attraktiviteten 

av tiltaket. Med dette i tankene må én ikke bare se på tiltaket fra et bedriftsøkonomisk 

perspektiv, men på hele samfunnet som sådan. Når man vurderer kostnader ved å gjøre 

noe, må man samtidig se på hva kostnader ved å ikke gjøre noe er. Dette innebærer at 

med en etablering av hydrogendrift vil det påvirke hele samfunnet gjennom lavere 

klimautslipp, lavere lokale utslipp og reduserte støyplager. I tillegg vil kraftoverskuddet på 

Smøla med hydrogenløsning bli brukt lokalt som er et ønske fra Regjeringen. Den ene 

hurtigbåten ligger til kai på Smøla hver natt (som også er en av stoppestedene) 

som ”favoriserer” fyllestasjon på Smøla. Smøla har gode vindressurser som også resulterer i 

bra produksjon av strøm, som igjen resulterer i en meget attraktiv pris for produksjon av 

hydrogen. I tillegg betyr allerede etablert infrastruktur fra vindparken på Smøla til 

hydrogenanlegget på Edøya at en stor kostnadspost kan slettes. PEM-elektrolysen som 

vurderes vil fungere bra på varierende effekt som man vil ha med vind uten nett som back-

up. 

Mulighet for å styrke næringsutvikling kan være en motivasjonsfaktor for å velge 

miljøvennlige løsninger. En annen motivasjonsfaktor ved å velge hydrogenløsning vil være 

å kunne etablere seg som et foregangsland innenfor hydrogenteknologi i maritim 

transportsektor. Utvikling av teknologi og kunnskap nasjonalt på anliggende tema vil bidra 

til ett større fokus på utslipp, effektivitet og miljøvennlighet i skipsfarten globalt. Det som 

skjer på det maritime markedet med tanke på anskaffelser av ferger og hurtigbåter med 

batteri- eller hydrogendrift er viktig for hele skipsfartsektoren. 

Det vil bli viktig å kostnadsfeste miljøskadene de ulike teknologiene påfører miljøet og 

sammenligne det med de økonomiske inntektene og kostnadene gir ved ulike alternativer. 

Med tanke på at maritim transportsektor går innenfor kategorien ikke-kvotepliktig sektor 

kan det imidlertid påvirke utførelse av kostnadsfesting negativt ved at én vurderer det for 

økonomisk- og ressurskrevende. 
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6. Konklusjon 

Oppsummert vil det være økonomisk ulønnsomt å gå fra diesel- til hydrogendrift på M/S 

Terningen og M/S Tyrhaug. Samfunnsøkonomisk og –miljømessig vil det derimot være 

lønnsomt. Tiltaket gir muligheter for reduserte kostnader for samfunnet gjennom lavere 

klimagassutslipp, lavere lokale utslipp og reduserte støyplager. Det vil være gunstig å ta i 

bruk Smøla som fyllestasjon for hydrogen. 

Omgjøring av drift på M/S Terningen og M/S Tyrhaug til hydrogendrift vil få større 

lønnsomhet i fremtiden på grunn av utviklingen av det forestående grønne skiftet i maritim 

transportsektor. 
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Vedlegg 3: Tabell fra Ianssen & Ianssen (2016) hvor videre analyse av sum og 

gjennomsnitt er utledet for ulike parametere. (Laget 8.11.17). 
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Analyse av ruter med 
distanse opp til 10 nm 

36 
ruter 
totalt 

(i parentes: ruter 
som har data) 

Nr Ruter PAX 
(26) 

Knop 
(22) 

Distanse 
(nm) (36) 

Forbruk i 
l/nm (33) 

Distanse i 
nm/år (33) 

Forbruk i l/år 
(36) 

1 Fonna-Evindvik    1,3 5 270 1485 

2 Bulandet - Sandøyna    1,6 5 1166 6413 

3 Oslofergene (Byøyene)    1,7   200000 

4 Langevåg-Ålesund  97 27 2 20 22000 484000 

5 Espvær-Eidesvik  63 20 2 14 8423 129714 

6 Feøy-Kveitevik  42  2 18 7140 141372 

7 Nesodden-Lysaker    2   318787 

8 Værlandet - Alden    2,4 5 972 5346 

9 Evenes-Kjeldebotn  31 19 3 8 15898 139902 

10 Kleppestø-Strandkaien  180 35 3 30 35907 1184931 

11 Nesoddtangen-Aker Brygge    3   1439872 

12 Sandviksberget-Sætervik  48 17 4 10 8568 94248 

13 Sandviksberget-Skjervøy  48 17 4 10 9792 107712 

14 Hersvik - Saltskår  19 24 4 13 14385 205706 

15 Hellesøy-Hernar  47 24 4 12 9989 131855 

16 Myre-Øksnes-Vestbygd    5 12 25470 336204 

17 Stavanger- Byøyene - 

Hommersåk  

62 29 5 12 25500 336600 

18 Haugesund-Røvær  84 25 5 18 30600 605880 

19 Haugesund-Feøy  40  5 20 17850 392700 

20 Måløy - Silda  48  5,4 12 7775 102630 

21 Reinefjorden  64  6 12 11011 145345 

22 Nordfold  48 30 6 12 8203 108280 

23 Solfjellsjøen-Vandve  80 26 6 18 20126 398495 

24 Regionpendelen    6 15 44188 729102 

25 Havsøysund-Måsøy  70 25 7 28 94322 2905118 

26 Beiarfjorden    8 6 1991 13141 

27 Træna lokal  48 19,9 8 15 12110 199815 

28 Trondheim-Vanvikan  130 25 8 12 67392 954089 

29 Vikane-Hisarøy-Evindvik-

Dingja- Sollibotn  

  8,6 5 3283 18057 

30 Knarvik-Frekhaug-Bergen  180 30 9 20 26026 572572 

31 Flyba ̊ten Tønsberg-Husvik  76 26 9 14 32130 494802 

32 Tromsø-Lysnes-Tennskjer-

Vikran  

147 34 10 22 7140 172788 

33 Hareid-Valderøya-Ålesund  296 34 10 30 94000 3102000 

34 Florø - Ronaldsvågen - Kinn 

- Skorpa (vest)  

70 22 10 13 30207 431960 

35 Ga ̊svær - Hardbakke  28 24 10 10 10691 117601 

36 Nordeide - Måren - 

Ortnevik  

96 28 10 25 34680 953700 

 SUM 2142 560,9 197 481 739205 17682222 
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 GJENNOMSNITT 82,38 25,50 5,47 14,58 22400,15 491172,83 

 Trondheim-Kristiansund  275 33 95 26 174420 5045971 

        

Analyse av ruter med 
distanse over 10 nm 

60 
ruter 
totalt 

(i parentes: ruter 
som har data) 

Nr Ruter PAX 
(56) 

Knop 
(50) 

Distanse 
(nm) (60) 

Forbruk i 
l/nm (58) 

Distanse i 
nm/år (58) 

Forbruk i l/år (60) 

1 Bindalseidet-Harangsfjord  30  11 18 28961 573428 

2 Florø - Fanøy Barekstad 

(Nord)  

52 25 11,3 15 34290 565785 

3 Hadsel  48 25 12 18 30948 612770 

4 Stavanger-Kvitsøy 180 30 12 20 18360 403920 

5 Aker Brygge-Slemmestad    12   774354 

6 Meløy 36 19,9 13 12 23937 315968 

7 Hardbakke - Nåra - Mjømna  48 25 13 15 9849 162509 

8 Stavanger-Fisterøyene 

(kombibåt)  

85  14 27 4284 127235 

9 Florø - Svanøy - Askrova 

(sør)  

81  15,4 18 46536 921413 

10 Eivindvik - Mastrevik  48 28 15,6 12 11901 157093 

11 Skjervøy-Kvænangen og 

Vorterøy 

50 27 16 15 21216 350064 

12 Aker Brygge-Drøbak    16   271643 

13 Bodø-Væran  195 19,9 17 30 42436 1400388 

14 Bodø-Ytre Gildeskål  196 28 17 30 29335 968055 

15 Hardbakke - Utvær  48 25 17 15 6803 112250 

16 Ortnevik - Vik  96 28 17 25 12138 333795 

17 Rødøy-Melfjordbotn  80 26 21 18 8189 162142 

18 Ålesund-Valderøya-

Nordøyane  

147 30 21 20 69000 1518000 

19 Stavanger-Hjelmeland  180 30 21 20 122094 2686068 

20 Tysfjord  48 24 22 18 27199 538540 

21 Gildeskål lokalrute  23 19,9 22 10 14280 157080 

22 Øksfjord-Holandshamn-

Svolvær  

32 19,9 24 10 6003 66033 

23 Sandnessjøen-Austbø-

Herøysteder 

146 25 24 18 53856 1066349 

24 Lille Survik-Sennabukt    25 10 4990 54890 

25 Sommarøy-Tussøy- 

Sandneshamn  

12 36 25 10 30600 336600 

26 Lurøy  48 24 25 18 29026 574715 

27 Alta-Kvalfjord  70 25 27 16 27516 484282 



           NMBU 2017 43 

28 Trondheim-Brekstad  130 33 27 16 61965 1110637 

29 Hammerfest-Revsneshavn 70 28 28 18 66250 1311750 

30 Brønnøysund-Stortorgnes  30  28 10 3779 41569 

31 Dyrøy-Øyrekken  70  28 18 102816 2035757 

32 Florø - Måløy (ikke 

hurtigbåt?)  

70  28 18 17408 344678 

33 Austevoll ruten  47 25 28 12 24460 322872 

34 Øksfjord-Langfjordhamn  70 25 29 15 66107 1090766 

35 Harstad-Flakstadvåg  126 28 30 20 35190 774180 

36 Bodø-Helnessund  92 24 30 20 9010 198220 

37 Stavanger-Lysebotn 

(kombibåt)  

85  33 27 40392 1199642 

38 Fla ̊m - Balestrand 45 24 34 15 17340 286110 

39 Herøyruta 146 25 37 15 46510 767415 

40 Tromsø-Skjervøy  147 34 37,5 15 22950 378675 

41 Brønnøysund-Sandnessjøen 

+ Brønnøysund-Rørøy 

(Vega)  

100 19,9 38 18 46335 917433 

42 Molde-Helland - 

Vikebuktsekken  

147 30 43 20 52000 1144000 

43 Stavanger-Ryfylke 85  44 20 134334 2955348 

44 Reksteren-Våge-Os  120 27 49 12 17279 228083 

45 Rosendal-Bergen  145 33 49 13 79914 1142770 

46 Alta-Hammerfest  28 50 16 50000 880000 

47 Norheimsund-Herand-

Utne- Kinarsvik-Loftshus-

Ulvik-Eidfjord  

85 35 53 15 25432 419628 

48 Namsos-Leka og Rørvik  97 25 54,5 12 59160 780912 

49 Trænaruten  196 28 56 30 37744 1245552 

50 Bodø-Svolvær  212 33 60 30 58686 1936638 

51 Forvik-Vistensteder og 

Tjøtta- Husvika 

48 18 61 15 30795 508118 

52 Tromsø-Harstad  250 35 82 22 158916 3845767 

53 Bodø-Helgeland  212 33 84 30 38793 1280169 

54 Skoleruta i Rognsundet 

Kvalfjord- Pollen 

50 28 90 8 34403 302746 

55 Sandnessjøen-Bodø  212 34 92 30 88323 2914659 

56 Trondheim-Kristiansund  275 33 95 26 174420 5045971 

57 Sunnhordaland-Austevoll-

Bergen  

240 35 95 20 251620 5535640 

58 Bergen-Nordfjord  290 35 140 25 171360 4712400 

59 Sogn-Nordfjord  190 35 140 27 71400 2120580 

60 Bergen-Sogn-Flåm  290 35 146 25 193596 5323890 
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Vedlegg 4: Funksjon av brenselcelle. 

Hentet fra Revheim & Bjørdal (2017) s.5. (Hentet 30.10.17). 

 
 

 

Vedlegg 5: Brosjyreinformasjon for dieselmotorer 12V 2000 M72 og 16V 2000 M72. 

Hentet ved pers.komm. med SINTEF Ocean ved Stenersen, D. (2017). (Hentet 11.11.17). 

 
 

 SUM 6351 1366,5 2405,3 1071 3002434 68797944 

 GJENNOMSNITT 113,41 27,33 40,09 18,47 51766,10 1146632,40 

 Trondheim-Kristiansund  275 33 95 26 174420 5045971 
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