
Batteridrevne passasjerbåter for fremtiden  
 
Unik kompetanse innen skipsdesign og marinarkitektur er et viktig ledd i utviklingen 
av fremtidens energieffektive passasjerfartøy. Nå kommer myndighetene med 
finansieringen, slik at vi sammen kan nå klimamålene for fremtiden.  
 
Skal ha null klimautslipp 

Ambisjonen med fremtidens hurtigbåt er at den skal ha null klimautslipp. En mulighet 

for å nå dette klimamålet er en batteridrevet hurtigbåt for passasjerer.   

Stig Nerdal i Transportutvikling AS forteller at de er i full gang med å designe 
fremtidens hurtigbåt og at de fem bedriftene som deltar i prosjektet er 
Transportutvikling AS, Sivilingeniør Ola Lilloe-Olsen, Stadt Towing Tank AS, Helseth 
AS, og Mundalgruppen.  
 
Oppdragsgiverne er fylkeskommunene Trøndelag, Vestland, Troms og Finnmark, og 
Nordland. De har en tidsplan, og i kvalifiseringsfasen nå er det seks aktører som 
deltar. Etter hvert vil de sitte igjen med de som får oppdraget med å bygge båten.  
 
– Hensikten har lenge vært å utvikle mer energieffektive fartøy. Nå kommer 
myndighetene med offentlig finansiering. Vi har gjennomført lignende prosjekter før, 
men dette er et helt nytt miljøprosjekt, sier Nerdal.  
 
– Utfordringen med mange batteridrevne hurtigbåter er at de krever mye energi og 
batteriet må lades. Det har vi ikke tid til med hurtiggående passasjerbåter. Vi 
designer derfor en båt med mye energi der vi får byttet batteriet. Dette er batterier på 
mellom 20-40 tonn. Hvis vi klarer det, kan vi opprettholde transportstandarden og den 
korte ventetiden for passasjerene. Det er prosjektleder Ola Lilloe-Olsen som designer 
båten, og deretter tester den ut sammen med Stadt Towing Tank, sier Nerdal.  
 
Kreativ og dynamisk skipsdesign 

Sivilingeniør Ola Lilloe-Olsen har jobbet med utvikling av hurtigbåtkonsepter i over 40 

år, og var den opprinnelige initiativtakeren til prosjektet. Han har jobbet med Nerdal i 

mange år. De arrangerte en konferanse i regi av Finnmark Fylkeskommune der 

temaet var blant annet elektrisk hurtigbåt mellom Kirkenes og Vadsø.  

– For hurtigbåter er alltid vekt en viktig faktor. Vi har derfor fokus på robuste 

løsninger basert på avansert skrogdesign og faglig velfunderte løsninger. Vi utvikler 

et konsept der batteriene byttes underveis i egne terminaler, mens passasjerene går 

av og på, sier Lilloe-Olsen.  

– Hensikten med foilene våre er at de skal løfte den ekstra vekten og gi oppdrift og 
effektiv fremdrift i høy fart. De passive foilene i kombinasjon med oppdrift og løft fra 
skroget gjør konseptet selvjusterende, og man unngår avanserte 
reguleringssystemer. Vi har fokus på at foilene skal være under vann hele året og 
systemet må være robust.  
 
– Det er også viktig å se på virkningsgraden av propellsystemet. Det skal være 
effektivt og energivennlig, slik at vi ikke bruker mer energi enn vi må. Noen av 



kriteriene er at det skal være 30% mer energieffektivt enn gitte referanseverdier fra 
dagens fartøy, og frakte 180 passasjerer i 38 knop. Det ser veldig lovende ut nå, 
avslutter Lilloe-Olsen.    
 

Datasimulering og avanserte testanlegg 

Testing og forsøk ved Stadt Towing Tank tester designet til hurtigbåten i 38 knop. De 

lager en stor skalamodell som gir mest mulig realistiske beregninger av hvordan 

båten vil oppføre seg i vannet.  

Vegard Å. Larssen i Stadt Towing Tank AS forteller at de bidrar i prosjektet med et 
testanlegg der hurtigbåten blir testet for driftsegenskaper, energieffektivitet, 
propulsjonsløsning, sikkerhet, sjøegenskaper og komfort. 
 
– Dette fungerer som et verifikasjonsanlegg der designer av båten kan teste ut ulike 
modeller og ytelser til fartøyet. I dette prosjektet er det viktig at hurtigbåten har et lavt 
energiforbruk, oppfører seg fint i bølger, og holder høy fart. Vi bygger derfor en 
nedskalert båt. Dette er en stor modellbåt på 4-6 meter.  
 
Noe av hensikten med testene er å finne riktige variasjoner av skroget og bruk av 
foiler som gir lav motstand. Det er lagt opp til at båten skal kunne gå 38 knop i rute. 
Det er en øvre grense for  hvor en propeller gir høy virkningsgrad, og det er derfor  
lagt opp til 38 knop.  
 
– Dette blir tøffe tester der vi måler kreftene på foilene, bevegelsene til båten, 
virkningsgraden på propellen, og totalt sett hvor effektivt det blir å frakte 
passasjerene.  
 
Larssen forteller at de bruker datasimuleringer og CFD – Computer Fluid Dynamics til 
å finne motstand og krefter før det senere skal bygges testmodeller. Testbassenget 
de bruker er ganske unikt med sin størrelse på 185 meter i lengde, 8 meter bredt og 
4 meter dypt. Her gjøres selve forsøkene. De lager også bølger i bassenget for å 
gjenskape bølgene som båten vil møte på havet.  
 
– Alt blir testet og er en verifikasjon av simuleringene vi har gjort tidligere. Modellene 
har høy nøyaktighet. Kunsten er å skalere det opp til reelle data som vil gjelde for de 
reelle forholdene og fartøyene ute på sjøen.  
 
– Det er en iterativ prosess der man gjentar og forbedrer designet, for å komme 

nærmere målene i prosjektet. Sluttmålet er at fylkeskommunene gjør det mulig å 

bestille denne båten i 2024, avslutter Larssen.   

 
 
 
 


