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Offentlig kjøp av ferjetjenester
● 130 ferjesamband , 365
kaier, 200 ferjer

● Omsetning i 2018 vil være
på 6 mrd. kr
– Ca. 50 % offentlig kjøp
● 11 fylkeskommunale
innkjøpere:
– halvparten bruker
Statens vegvesen,
resten kjøper inn på
egen hånd
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Statens vegvesens arbeid med miljøvennlige ferjer
● Naturgass
– 2000: MF Glutra
– 2019: 21 LNG-ferjer
● Batteri
– 2015: MF Ampere
– 2022: 71 ferjer med batterier
● Hydrogen
– 2021: Pågående anskaffelse
– 2030: ?
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Overordnede føringer
● Budsjettforliket for Statsbudsjettet 2015:
– «Stortinget ber regjeringen sørge for at alle kommende fergeanbud

har krav til nullutslippsteknologi (og lavutslippsteknologi) når
teknologien tilsier dette»

● Maritime strategi - Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid
(2015):
– «… Norge er i dag ledende i utvikling og bruk av blant annet

gassdrevne skip og batteridrevne ferger. Dette fortrinnet kan
utnyttes og videreutvikles. Et grønt skifte innen norsk maritim
næring vil være viktig i norsk klima- og miljøpolitikk, og vil kunne gi
norsk maritim næring konkurransefortrinn….» og
«…Fergesambandene har vært og er viktige aktører for
implementering av ny miljøvennlig teknologi. Teknologiutviklingen
som følger at det tas i bruk lav- og nullutslippsløsninger i
ferjedriften vil kunne bidra til lavere kostnader for bruk av slike
løsninger i skipsfarten. Regjeringen skal sørge for at alle kommende
anbud på riksveifergesamband har krav til nullutslippsteknologi, når
teknologien tilsier dette….»
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Samspill innkjøper virkemiddelapparat
● Riksvegferjene
– Nye kontrakter finansieres over statsbudsjettene
– Virkemiddelapparatet finansierer av implementering ny teknologi i løpende
kontrakter
● Fylkesvegferjene
– Virkemiddelapparatet må bidra for å få ny teknologi i anbudsutlysninger
● Leverandørindustri
• Virkemiddelapparatet bidrar med finansiering av forskning og utvikling
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Takk for oppmerksomheten!
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