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Veidekke
To hydrogen bulk skip

Webinar Maritim Forum Stavanger
Onsdag 24.2.2021 



GSP Servicekontor hjelper vareeiere på veien mot grønn flåtefornyelse

§ Kartlegging
§ Muligheter
§ Leverandører

§ Løsninger
§ Virkemidler
§ Tiltak

Potensialet

§ Krav og spesifikasjon
§ Støtteordninger
§ Forespørsel og tilbud

Strategi Grønne avtaler



Veidekke bygger i Skandinavia
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Veidekke ASA
omsatte for 38,5 (NOK mrd) i 2020 

Norge

23,5
Omsetning (NOK mrd.)

Sverige

12,3
Omsetning (NOK mrd.)

Danmark

2,7
Omsetning (NOK mrd.)

5 400
Medarbeidere

2 200
Medarbeidere

440
Medarbeidere

Asfalt, Pukk og Grus
Omsetning 2020 i Norge:
NOK 2,9 milliarder

35 % markedsandel for asfalt 



Grønne skip er viktig for å oppnå Veidekkes mål
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Redusere utslipp per 
tonn asfalt lagt

(Minst 50% før 2030 i henhold til 
Paris-avtalen)

Redusere utslipp fra

Produksjon

Redusere utslipp fra

Logistikk

Redusere utslipp fra

Sjøtransport

Redusere utslipp fra

Landtransport

Redusere utslipp fra

Fabrikk

Redusere utslipp fra

Utlegg

…
Incentiver

CO
2 Avgift



Veidekke sikrer tilgang til konkurransedyktige bærekraftige 
sjøtansportløsninger fremover

Sjøtransport er kritisk område for Veidekke

§ Årlig frakter Veidekke 300 000 tonn asfalt og 
500 000 tonn tilslag med båt

§ Sjøtransport bidrar med betydelig andel av det 
totale CO2 utslippet for ferdig lagt asfalt

§ Opplevde at flåten langs norske kysten for 
massetransport:

– aldrene 

– kapasiteten synkende

– ratene stigende

– ikke miljøvennlige 

§ Veidekke inngikk samarbeid med Grønt 
Skipsfartsprogram (GSP) i juni 2020
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Utlegging Transport fra sjø til anlegg

Sjøtransport Oppvarming

Fordeling av CO2 utslipp for lagt 
asfalt hvor båt brukes i transport 



GSP prosjektet så at Vestland og Midt-Norge har potensial for 
lønnsomme grønne skip

Distriktsledere ser nye grønne skip som viktig

§ Vestland:

– 100 % av tilslag til Førde med båt

– 95% av asfalt ut fra Hyllestad med båt

– 2-4 skip per uke i asfaltsesongen
§ Midt-Norge:

– 100 % av tilslag til Kristiansund med båt

– 60 % av asfalt ut fra Kristiansund med båt

– 60 % av tilslag til Ålesund med båt

– Bruker 3-5 skip per uke i asfaltsesongen

§ Forutsetter større skip og øvrig beskjeftigelse utenfor 
asfaltsesongen
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Ottersbo

Kristiansund

Område 
Midt-Norge

Område 
Vestland

Kart over områdene

Skip 2

Hyllestad

Skip 1



Veidekkes krav til transportløsningen

De to skipene vil frakte asfalt og tilslag

Transport og lasthåndtering av asfalt: 

§ Varm asfalt lastes i midt-seksjonen av skipet med 
transportbånd eller dumpere

§ En asfalt last er 7-1500 tonn per leveranse

§ Temperaturen må være 130-180 ⁰C  hele reisen

Tilslagstransport

§ Typisk 1-2 dager

§ 3000 tonn
§ Losser med gravemaskin med grabb og vekt - 10 m 

rekkevidde på land og 600 tonn/time
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De første vil sette den nye standard for bulk 3000 Coaster

§ Bulk selvlosser (3000 dvt) 
§ Utstyrt med komprimert hydrogen 
§ På hydrogendrift er skipene nullutslipp
§ Diesel for redundans, fleksibilitet og ekstra 

hastighet
– 9 knop ved nullutslipp 
– 12 knop hybriddrift med diesel

§ Allsidig design gjør at skipene kan konkurrere i 
etablerte segmenter for tørrbulk

§ Fokus på laster med høy egenvekt
§ Økt bredde, redusert dypgang og kort avstand fra 

luker til land for å sikre god lasting og lossing ved 
små havner 

§ Pontong-luker og flyttbare skott for ulike laster 

Fortrolig. Internt bruk
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Risikobetraktninger indikerer besparelser ved grønne skip  

9

•Hydrogenpris …
•CO2 avgift …
•Kundeincentiv kr/kg 
CO2 spart…

Base case

•Hydrogenpris ….
•CO2 avgift …
•Kundeincentiv kr/kg 
CO2 spart …

Miljø-
optimistisk

•Hydrogenpris ..
•CO2 avgift …
•Kundeincentiv kr/kg 
CO2 spart …

Miljø
pessimistisk
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Det grønne tillegg fra reders perspektiv

Base Case Miljøoptimistisk Miljøpessimistisk



Partnerskap med Veidekke for å beskjeftige skipene 

§ Opp til 20 års kontrakt
§ 25 ukers beskjeftigelse fra Veidekke
§ Annen last fra Veidekke
§ Dialog med andre vareeiere
§ Opprette operatørselskap
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Skips-
rederi

Verft Bank/ 
Investor

ENOVA

Operatør-
selskap

Andre 
kunder

Vareeier

Megler

?



Støtte fra Enova forutsetter intensjonsavtale

2030

50%
CO2

reduksjon

50% CO2 reduksjon 
og flere asfalt 
kontrakter

2023  
• Bygge skip

2021  Q1 
RFI  (Jan)
RFQ (Feb-
Juli)
Identifisere 
andre 
vareeiere for 
øvrig 
beskjeftigelse 
av skipene

2021Q4 -2022
• Søke støtte og finansiering 

gitt intensjonsavtale med 
rederi

• Etablere operatørselskap
• Forutsatt Enova-støtte–

lage avtale med 
skipseier/operatør

2021 Q2/Q3 
2. Juli – RFQ 
frist 
(Skipseier / 
operatør med 
skipsverfts)

Oktober
Intensjons-
avtale med 
skipseier/ 
operatør

Beslutning om kontrakt

RFI ⎮ RFQ Utvelgelse og 
forhandling

2024  
• Driftsstart

2024 

Forespørselsfasen Kontrakteringsfasen Byggefasen Driftsfasen



Veidekke inviterer til samarbeid om 2 hydrogen skip til 
kysttransport

§ RFQ  - Anbud: 1. Feb - 2. Juli

§ Valg av partner i oktober

§ Intensjonsavtale åpner for å søke om Enova-støtte
§ Interessert ? Kontakt gjerne ship@veidekke.no
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RFI
Interesse

RFQ
Anbud

Leverandør-
møter

1. Runde 

Revidere og 
detaljere 

tilbud

Leverandør-
møter

2. Runde

Valg av 
foretrukken 

partner

28.01.2021 20.04.2021 07.05.2021 25.05.2021

2-4 Tilbydere6-10 TilbydereÅpen konkurranse

02.05.2021 03.06.2021 08.06.202114.01.2021 15.06.2021

Anbudsprosessen

mailto:ship@veidekke.no
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GSP prosjektet er en 
katalysator for det 

grønne skiftet i Veidekke


