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“Fremtidens Hurtigbåt” er et samarbeidsprosjekt mellom fire fylkeskommuner 
- Vestland, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark

• Robust konsortie: 4 fylkeskommuner står bak initiativet og er Prosjekteiere (4>>1) 

• Reelt behov og myndighetskrav: krav om lav- og nullutslipp i nye anbud for hurtigbåter i 2025 

• Paradigmeskifte

• Støttet av Klimasats

• For norsk industri

Klimaskiftet vil kreve alle gode ideer og løsninger 
Vi heier på alle!



Kilde: DNV, Energy Technology Outlook, 2022
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Energieffektivisering og nullutslippsdrivstoff er hovedelementene til FH

5 utfordringer:
• Tilgjengelighet
• Pris
• Plassbehov
• Vekt
• Sikkerhet



Fremtidens hurtigbåt er satt opp som et gjennomgående prosjekt fra 
konseptutvikling til fartøydrift 

Konseptutvikling
Design
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Drift

Løp1. Hydrogendesign
Energiforbruk skal dekkes av minimum 30 % 

hydrogen

Løp2. Energieffektive Design
Minimum 30 % lavere energiforbruk pr. nm 

enn referansefartøy

To designløp



Hurtigbåter med batteri begynner å komme i Norge 👍👏👏

Hybridbåt (kontrakt 2022)
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Hurtigbåter dekker et bredt spekter med PAX, hastighet og rekkevidde. 
FH sikter på mellomlange og lange samband for 150+ PAX
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Designløp 2: Energieffektive design

Generisk design (ikke rute-
spesifikt) med energireduksjon 
større enn 30% sammenlignet 
med dagens fartøy
(kWh/Nm og kWh/Nm*PAX)

• Servicehastighet: 30 – 40 knop
• Rekkevidde: 40 – 80 Nm
• PAX: 150 – 180 
• Terminaltid: 30 minutter
• Rekkeviddeforlenger / take me home
• Fartsområde 4
• Byggestart 2024

Energieffektivitet er nøkkelen til nullutslippsløsninger uavhengig av energibærer
– lavere drivstoffpriser og billettpriser –

Fremtidens hurtigbåt 
skal ha høy fart, være 
energieffektiv og ha 
null klimagassutslipp



Foreløpige resultater viser ar målsettingen om 30% bedre energi-
effektivitet er fullt oppnåelig
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Referansedesign ref-30%
Effektbehov for design 
som utvikles i FH2

• Opprinnelig 6 leverandører i fase 1, 
redusert til 4 leverandører i fase 2

• To design basert på hydrofoilteknologi og 
to design basert på luftputeteknologi

• Modelltester og analyser i stillevann og 
bølger pågår. Verifisering av energi-
effektivitet, passasjerkomfort og 
operasjonsbegrensninger

• Resultater i begynnelsen av desember



ZeFF konseptet fra LMG Marin 
er en trimaran med fulløft

Katamaranskrog med 
hydrofoiler for delvis løft



To forskjellige hurtigbåter med luftputeteknologi er representert av ESNA og SES-X

SES-X, luftputeteknologi med enkeltskrog SES-X, luftputeteknologi med katamaranskrog 



I tillegg hadde vi 
to spennende 
design i første 

prosjektfase som 
vi gjerne skulle 
hatt budsjett til 

videre i prosjektet



Designløp 1: Hydrogendesign

For å nå det overordnede målet vil prosjektet:

 Gjennomføre en konkurranse som legger til rette for utvikling av 
hydrogendrevne fartøy.

 Deltakerne skal oppnå sikkerhetsgodkjenning gjennom 
alternativ designprosess med Sjøfartsdirektoratet.

 Legge til rette for en pilotdrift under ulike forhold med og uten 
passasjerer.

 Ha krav om ferdigstilt bygging av ett nybygget fartøy

 Fartøyet skal være utstillingsvindu og skal vise potensialet til 
fremtidens hurtigbåter 

Overordnet mål:

Å utvikle, sikkerhetsgodkjenne
og demonstrere hydrogendrevne 
hurtigbåter, samt å få 
teknologien prisbar og 
kommersialisert. 



Fartøyet skal dimensjoneres så det kan betjene 
følgende samband:

1. Bergen – Nordfjord – (Ålesund)
2. Trondheim – Kristiansund
3. Bodø – Sandnessjøen
4. Alta - Hammerfest

Utslippsfri minimumsrekkevidde på 160 nm. 
Hovedenergibærer skal være hydrogen. 

Minimumskapasitet på 275 PAX

Servicehastighet på 35 knop 

Skal kunne gjenopprette sin rekkevidde på 30 
minutter (fyllehastighet)



Hva vi ser!

• Energieffektivitet er nøkkelen til nullutslipp for 
hurtigbåter – uavhengig av energibærere

• Batterier vil være tilstrekkelig for de korte og 
mellomlange rutene. 50-60 Nm er kanskje 
begrensning med dagens batteriteknologi

• Batteribytte eller andre energiformer er 
nødvendig for lengre ruter

• Krav til kort terminaltid er begrensning for 
lading at batteri og hydrogenfylling

• Stort mangfold og høy kompetanse blandt 
norske skispdesignere

• Vi står overfor et paradigmeskifte – statlig 
finansiering er nøkkelen til å gjennomføre 
tranformasjonen

Vi tror at fremtidens hurtigbåt med nullutslipp vil være 
en kombinasjon av flere designløsninger for å dekke 
alle rutekravene. Gjennom prosjektet, og sammen 
med andre nye konsepter, vil vi ha en mye bedre 
kompetansegrunnlag hurtigbåter med nullutslipp



Takk til Fylkeskommunene, 
leverandørene og 
Klimasats!
• Troms og Finnmark 

Fylkeskommune

• Nordland 
Fylkeskommune

• Trøndelag 
Fylkeskommune

• Vestland 
Fylkeskommune

• Klimasats

• LMG Marin

• SES-X

• Transportuvikling

• ESNA

• UMOE

• Eker Design

• TECO2030

• Brødrene Aa




