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STERKT ENGASJEMENT 

SPENSTIGE POLITISKE INTENSJONER

MANGE UTVIKLINGSPROSJEKT



MEN FORELØPIG HAR VI…..

• For lite strøm

• For tunge batteri med for liten kapasitet

• Ingen hydrogen produksjon

• Ingen hydrogendistribusjon

• Ingen finansiering av ekstra driftskostnader

• Ikke et ferdigstilt regelverk



Hårete mål ?

« 13. april 2018 møttes IMOs miljøkomité i London 

for å komme frem til en klimaavtale for 

skipsfarten. Etter en uke med forhandlinger ble 

partene enige om å redusere shipping-utslipp 

med minst 50% innen 2050, sammenliknet med 

2008 »

Norske myndigheter følger opp og presset på alle 

områder øker. Viljen til endringer er stor…..



Hurtigbåtnæringen er i fremste rekke når 
det gjelder forbedringer

Flere satsingsområder:

Bedre motorer, lettere båter, nye byggematerialer, bedre design, 

bedre skrogformer, mange foil-prosjekt, nye fremdriftssystem

Dette har ført til:

Mellom 30 – 50 % reduksjon av dieselforbruket på mange samband

Dette gjelder alle samband der det er satt inn nye fartøy etter 2008 

Fortsatt er det mer å hente



OG DET NYTTER, - SELV MED KONVENSJONELLE LØSNINGER

Rygerdronningen - verdens mest miljøvennlige 
hurtigbåt?

2 x 365 kW, 19.5 knop, med 297 i passasjerer

Ca. 1 liter diesel pr passasjer på en Lysefjordtur 
på 43 nm



Norsk hurtigbåtteknologi er god 

miljøpolitikk ute i verden



Mens vi venter på hydrogen…..

• Enda bedre dieselmotorer

• Enda bedre fremdriftssystemer 

• Lavere motstand

• Lavere vekt

• Hybridløsninger

• Optimaliserte terminalanløp

Isolert sett er norsk hurtigbåtnæring kommet langt med å 
oppfylle  IMO sine krav for 2050. Men det er ingen planer om 
å stoppe opp nå……



OG SÅ ER DET ALTSÅ SLIK AT……

• Sjøen ligger der, - ingen store naturinngrep

• Vi trenger ikke piggdekk og ny asfalt hvert 5. år

• Vi trenger ikke brøyting, salting og rassikring

• Infrastrukturkostnadene er minimale. « Definisjonen på 

en kai er to kreosotpåler og et bildekk »

• Hurtigbåten er i dag først og fremst et distriktspolitisk 

virkemiddel som sikrer bosetningen der det ikke er vei 

og flyplass



Hurtigbåtforbundet HRF – et kluster for utvikling, erfaringsutveksling, 

sikkerhet og kompetanse 

Hurtigbåten på full fart forover

– også på miljøsiden


