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Det norske ferjemarkedet

● 119 ferjesamband og 
200 ferjer

● Frakter 20 mill. kjøretøy 
årlig

● Årlig omsetning på 5 
mrd. kr, hvorav 50 % er 
tilskudd

– Staten andel i 2015 er 
ca. 700 mill. kr
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Statens vegvesens arbeid med miljøvennlig ferjer

● Innkjøper av ferjetjenester

● Miljøvennlige ferjer
– LNG (første i 2000), nå 19 i drift

– Batteri (første i 2015)
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Utviklingskontrakt batteridrevet ferje

● Anbudsregimet før 2010

– Tilbyder ønsker lav risiko og oppdragsgiver ønsker lavest 
pris

– Dette gir minimal utvikling

● Utviklingskontrakten er et svar på statens ansvar for å bidra 
til utvikling uavhengig av innkjøpsregime

● Tilbydere som ble bedt om å levere tilbud til denne 
anskaffelsen, fikk 3 mill. kroner for utviklingsarbeidet
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Anskaffelsen

● Konkurranse om å utvikle, bygge og drive en energi og 
miljøeffektiv ferje 

– Målsetningen var å lage et utstillingsvindu for 
miljøvennlig ferjedesign med minst 15 – 20 prosent 
energi- og miljøeffektivisering sammenlignet med nye 
ferjer

● Anskaffelsen gjennomført som konkurransepreget dialog:

2010: Beslutning om utlysning

2011: Prekvalifisering og dialogfase

2012: Kontraktsinngåelse

2015: Ferje i drift
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Resultat av anskaffelsen

● Helelektrisk ferje, 
MF Ampere:

– 120 biler

– 360 passasjerer

– 1 MWh batteri

● Næringen tar nå 
batteriteknologi i bruk 
etter eget initiativ (tre 
ferjer ombygget til 
hybriddrift)
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● Utslippsreduksjon:

– kWh/pbekm: 30-40 %

– CO2-ekv/år: 80-90 % 

– NOx/år: 100 % 



Overordnede føringer

Veien videre

● Budsjettforliket 2015:
– «Stortinget ber regjeringen 

sørge for at alle kommende 
fergeanbud har krav til 
nullutslippsteknologi (og 
lavutslippsteknologi) når 
teknologien tilsier dette» 

Det innebærer bl.a.
● Analyse av sambandets egnethet 

– Energibehov (overfartstid, 
hastighet, størrelse) og ladetid

– Tilgang på landstrøm
– Beredskapshensyn

● Miljø som tildelingskriterium
– Kostnadseffektive og 

miljøvennlige løsninger
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Takk for oppmerksomheten


