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Går nå foran i utviklingen av batterihybride 

fartøy til havbruk, fiskeri og andre næringer. 

FARTØY

Norges største leverandør av arbeids-

og servicebåter til havbruksnæringen. 

Leverandør av fiskebåter og andre 

båtkonsepter til et bredt spekter av 

næringer, samt andre produkter til 

havbruksnæringen. 

ÅR Antall båter levert

2009 2

2010 3

2011 5

2012 8

2013 13

2014 12

2015 19

2016 20

2017 28

2018 31



Typisk daglige røkterbåter har 

driftsprofiler som egner seg 

godt til elektrisk framdrift. 

Men driftsprofilene varierer. 

Konsept:

Hybrid diesel-elektrisk / batteri:

• Rent elektrisk
• Diesel elektrisk
• Ihht driftsprofil
• Tilgjengelig ladekapasitet
• Ingen «rekkeviddeangst»

Båten skal ha funksjonalitet 
tilsvarende en tradisjonell 
diesel-mekanisk båt. 



Økonomi:
• 15 minutter transportetappe ut til lokalitet 

– elektrisk 

• Arbeid på lokalitet foregår hel-elektrisk 

hele dagen

• Mulighet for lading fra landstrøm på flåte 

ila dagen 

• 15 minutter transportetappe tilbake til 

landbase – elektrisk 

• Landstrømslading over natt. 

• Diesel-elektrisk drift ved transport til 

vedlikeholdsverft, bytte av lokalitet etc. 

Økte investeringskostnader: 

ca. 6 000 000,-

Enova tilskudd: 

ca. 1 800 000,-

Reduserte driftskostnader: 

ca.    500 000,- pr. år

Gir typisk nedbetalingstid på :

ca. 8 - 9 år.



HVORFOR? 

Vi har et ønske om et mer 

fremtidsrettet driftsmiddel: 

• Økt sikkerhet, arbeidsmiljø og 

komfort for mannskapene. 

• Ta vare på miljøet hvor vi driver 

våre fiskeoperasjoner

• Produsere bedre kvalitet på 

fangsten og utnytte biprodukter

• Redusere arbeidsbelastningen på 

mannskpene. 

• Større fangst- og lastekapasitet

• Sikre drift for framtidige 

generasjoner. 



Batterielektrisk drift: 

Når vi tar inn fiskeredskaper, 

produserer fisk og ligger stille.

Dieselelektrisk drift: 

Med oppladning av batterier 

under seilas og ved setting av 

fiskeredskaper.



Begge prosjektene reduserer 

hver utslipp med ca. 200tonn 

CO2 pr. år. 

Skalerbar løsning

Prosjektert løsninger for båter 

fra 10 til ca. 40 meter innenfor 

havbruk

Fiskebåter

Havneservicebåter



FORDELER

• 50% - 100% reduksjon i antall 
driftstimer på dieselmotorene
– Optimal forbrenning
– Lavere dieselforbruk
– Lavere vedlikeholdskostnader
– Reduserte utslipp

• Mer fleksibilitet ifht optimalisering 
av vektfordeling og plassutnyttelse 
ombord

• Bedre arbeidsmiljø
– Mindre støy og vibrasjoner
– Mindre innånding av eksos
– Besetning med økt overskudd 

og mindre helseplager

• Mindre støy til fisken? 



Går nå foran i utviklingen av batterihybride 

fartøy til havbruk, fiskeri og andre næringer. 

FARTØY

OPPSUMMERING

• Hybride løsninger

• Evolusjon -> Revolusjon

• Økonomi

• Intencivordninger

• Miljø og arbeidsmiljø



Morgendagens maritime 
løsninger
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