
Elektrifisering av ferger i Troms
Oversikt over samband

Status nå

Noen av utfordringene

Gode innspill og diskusjon!

Tromsø 8. mai 2019 liv.c.evenstad@tromsfylke.no



11 samband med helårsdrift, 6 
aktuelle for elektrifisering

• Svensby –Breivikeidet

• Lyngseidet – Olderdalen

• Revsnes –Flesnes

• Stornes – Bjørnerå

• Stornes – Nikkeby –
Lauvsundskaret

• Sørrollnes -Stangnes

Fergesamband i Troms



Tilsagn fra ENOVA på ca 81 mill - 4 samband

• Svensby –Breivikeidet

• Lyngseidet – Olderdalen

• Revsnes –Flesnes

• Stornes – Bjørnerå

• Stornes – Nikkeby –Lauvsundskaret

Utfordring: TFK må betale minst 60 %. 81 mill tilsvarer 121,5 mill i lån 
for TFK. Hittil: godkjent å ta opp 60 mill. 



Status

• Utlysning av Lyngensambandene i mai.

• Kontrakt sent sommer 2019

• Oppstart 1.1.2021

• Elektrifisering 1.1.2022

• Minimumskrav til hybridisering: i praksis nesten helelektrifisering

• Operatør finner løsning

• Ferge: effektuttak på 0,3 – 6 MW

• Rammeavtale for bistand med DNVGL.

• Redusere pris: liggetid fra 5-10 min og reaktiv kompensering



Fått hjelp av mange: nytt for de fleste!

• Andre fylkeskommuner

• Statens vegvesen

• Nettselskap 

• Rederier

• Ladeleverandører

• ENOVA

• KS

• kommuner

• Dialogmøter

• ….



Utfordringer
• Hva blir prisen? Elektrifisering av flere samband?

• Ladeinfrastruktur og robusthet: holdbarhet og aktualitet om 10 år. Lenge 
til standardisering. Gjenbruk om 10 år?

• Lang leveringstid utstyr –sikre drift seinest 01.01.2022

• Kort tid for levering av tilbud og oppstart drift

• Tid for oppgradering av nett?

• Fergekaier: hva må gjøres og hvor kjapt?

• Sikre at TFK ikke gjør det vi ikke kan!

• Forberede samarbeidspartnere godt!

• Annet?



Reduksjon i tCO2e fra fylkeskommunal kollektivtransport

MENON-PUBLIKASJON NR. 4/2019 
Av Øyvind N. Handberg, Rolf Hagman, 
Annegrete Bruvoll, Tale Ørving, Siri Voll 
Dombu og Heidi Ulstein 



Merkostnader for fylkeskommunene pga fossilfri kollektivtransport

MENON-PUBLIKASJON NR. 4/2019 
Av Øyvind N. Handberg, Rolf Hagman, 
Annegrete Bruvoll, Tale Ørving, Siri Voll 
Dombu og Heidi Ulstein 



Hvordan kan ladeinfrastruktur på land se ut?

I tillegg: teknisk hus m transformator, batteribank etc.



Eks på automatisk fortøyning



Invitasjon til samarbeid

• FoU?

• Bruke mulighet med forsterket strømnett og batteribanker?

• Hva med «småfergene»?

• Hva gjør vi bra og hvor kan vi forbedre oss?

Illustrasjon: SINTEF



Innspill mottas med takk!

liv.c.evenstad@tromsfylke.no
41548466
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