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Er framtiden

elektrisk?

▪Sundvor mfl. (2021) finner
større potensiale for 
hydrogen enn batterier i 
hurtigbåtsamband

▪Men de fleste eksisterende
nullutslippsfartøy er
batterielektriske

▪Hypotese: Muligheten for 
batteridrift øker med bedre
planlegging av 
sambandene
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Planleggingsverktøy for 
nullutslippssamband

▪Mixed-Integer Programming 
(MIP) problem som 
minimerer operatørkostnader 
og passasjerenes reise- og 
ventetidskostnader mht.

▪Kostnad for alternativ 
transport

▪Valg av fartøystype og 
flåtestørrelse 

▪Valg av seilingsfart og 
frekvens
▪ Påvirker etterspørselen

▪ Lokalisering og omfang 
av infrastruktur

▪Rutevalg (Paper #2)
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Illustrativt eksempel fra Paper #1

▪Fokus på strategiske og taktiske beslutninger

▪Mulig løsning
▪ Infrastruktur installeres kun på kai 1

▪ 2 fartøy av type 1 velges

▪ Hvert fartøy opererer ruten 4 ganger i løpet av 
planleggingshorisonten
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Database over nullutslippsfartøy

▪«Fartøy» designet av Paradis Nautica
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Case studier: Paper #1
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Case studie: Paper #2
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Hvor store er tiltakskostnadene ved 

overgang til nullutslipp?
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Hva er kostnadsdriverne?

▪To kilder
▪ Enten, nullutslipp krever 

flere fartøy for å 
opprettholde frekvens

▪ Eller, nullutslipp krever 
lavere frekvens

▪Optimering av 
nullutslippstransport gir 
grunnlag for 
fartsreduksjoner for å 
redusere energiforbruket
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Er det fordeler knyttet til å endre dagens 

rutetabell?
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Kan ruteendringer være nødvendige for 

å muliggjøre nullutslippstransport?

▪Dagens rute- og tidstabell for Florøområdet kan ikke 

opereres batterielektrisk

▪ Det er mulig å dele ruten mellom ulike fartøy
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Er det kostnadseffektivt å sløyfe anløp?

▪Avhenger av kostnad ved alternativ transport
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Oppsummering og konklusjoner

▪Det kreves både tekniske og operasjonelle virkemidler for 

å nå karbonmålet

▪ Bedre planlegging øker tekniske muligheter og reduserer 

tiltakskostnader for nullutslippstransport

▪ Er det politisk mulig å endre ruter og tidtabeller for å tilrettelegge 

for nullutslipp?
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Oppsummering og konklusjoner

▪Tiltakskostnadene framstår som høye

▪ Våre estimater overstiger karbonprisen i 2030

▪ Våre estimater overstiger tiltakskostnader fra Klimakur

▪ Overgang til nullutslipp trekker i retning av økte reise- og 

ventetidskostnader for passasjerene
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Takk for oppmerksomheten!

Kontaktinformasjon

E-post: klr@toi.no

Telefon: +47 922 34 670
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