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0.2  Årets sommerteam 
 
Årets sommerteam har bestått av åtte studenter som er ansatt av Institutt for havromsoperasjoner 

og byggteknikk ved NTNU i Ålesund. Studentene har forskjellig bakgrunn og kompetanse. 
 
 

0.2.1  Grønn kai – Ingeniør/teknologistudenter 
 

 

 

 

0.2.2  Grønn kai – Økonomistudenter 
 

  

Prosjektkoordinator  

2. året - B.Sc Nautikk  

torjus.l.johansen@ntnu.no  

Torjus Levisen Johansen 
 Research student 

1. året – M.Sc Naval Architecture 

eatunli@stud.ntnu.no 

Emil Andre Huseklepp Tunli 

Research student 

2. året - B.Sc Byggingeniør  

elisenyd@stud.ntnu.no 

Elise Nydegger 
Research student 

2. året - B.Sc Byggingeniør  

katrinlv@stud.ntnu.no 

Katrine Lødemel Vedeld 

Research student 

1. året - B.Sc Fornybar energi  

erlenros@stud.ntnu.no 

Erlen Røstad 
Research student 

2. året - B.Sc Maskiningeniør  

milkeysa@stud.ntnu.no 

Milkeyso Abdujalil Adam 

Summer intern – TEFT 

1. året - M.Sc Internasjonal 

business og markedsføring  

hegjortz@stud.ntnu.no 

Hauk Emil Rødli Gjørtz 
Summer intern – TEFT  

1. året – M.Sc Digital økonomi og ledelse 

v/ Universitetet i Stavanger  

maria.v.a.herje@ntnu.no 

 

Maria Herje 

Samtlige bilder på denne siden er tatt av Inghild Arnesen / NTNU 
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0.3  Veiledere og prosjektledelse 

 

 

 

  

Instituttleder  

Institutt for havromsoperasjoner og 

byggteknikk 

hans.p.hildre@ntnu.no  

Hans Petter Hildre 

Hamnesjef – Prosjektleder 

Stranda Hamnevesen 

rima@stranda.kommune.no 

Rita Berstad Maraak 

Førsteamanuensis  

Institutt for havromsoperasjoner og 

byggteknikk 

torodd.nord@ntnu.no  

Torodd Skjerve Nord 

Førsteamanuensis 

Institutt for havromsoperasjoner og 

byggteknikk 

ann.r.nerheim@ntnu.no 

Ann Rigmor Nerheim 

Førsteamanuensis  

Institutt for havromsoperasjoner og 

byggteknikk 

karl.h.halse @ntnu.no  

Karl Henning Halse 

Professor 

Institutt for internasjonal 

forretningsdrift 

oivind.strand@ntnu.no 

Øivind Strand 

Professor  

Institutt for havromsoperasjoner og 

byggteknikk 

vilmar.aesoy@ntnu.no  

Vilmar Æsøy 

Universitetslektor  

Institutt for havromsoperasjoner og 

byggteknikk 

lars.p.bryne@ntnu.no 

Lars Petter Bryne 

Forsker 

Institutt for havromsoperasjoner og 

byggteknikk 

irina-emily.hansen@ntnu.no  

Irina-Emily Hansen 

Forsker  

Institutt for havromsoperasjoner og 

byggteknikk 

borge@energirad.no 

Børge Heggen Johansen 

Stipendiat  

Institutt for internasjonal 

forretningsdrift 

kristian.l.riksheim @ntnu.no  

Kristian Listou Riksheim 

Foto på denne siden er hentet fra NTNU sine offisielle nettsider.  

Foto av Rita Berstad Maraak er tatt av Inghild Arnesen/NTNU 



 
 

6 

Grønn kai 2022

 0.4  Forord 
 
Sommerprosjektet Grønn kai gjennomføres for andre gang i 2022. I år er vi åtte studenter fra 
Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet og Universitetet i Stavanger. Formålet med 
prosjektet er å møte kravet om nullutslipp i Geiranger fra 2026. 
 
Under prosjektet har studentene jobbet seks uker, avbrutt av tre uker ferie midt i. Vi har 
primært brukt prosjektets siste tre uker på å finpusse og ferdigstille prosjektet. Før og i ferien 
hadde vi møte med prosjektleder hvor vi la frem hva vi jobbet med og spurte om det var riktig 
veg å fortsette. Etter ferien jobbet vi med å tilpasse oss de tilbakemeldingene som ble gitt, for 
så å ferdigstille prosjektet. 
 
Prosjektet har vært stort, og man kan lett få følelsen av at det er mye press på det. Dette har 
derimot ikke hindret oss i å tenke innovativt og bærekraftig. Det har faktisk inspirert oss til å 
være mer kreative og innovative. Noe vi har jobbet mye med i prosjektet er å la bærekraft 
gjennomsyre våre konsept. Dette er et inntrykk vi håper dere sitter igjen med etter å ha lest 
rapporten.  
 
Seks uker er kort tid, vi har derfor ikke gått i detalj på alle avgjørelsene våre, men vi fordyper og 
begrunner så godt vi kan. Det er også derfor vi kommer med noen anbefalinger til kommende 
prosjekt i del 3 av rapporten.  
 
En ting vi bet oss merke i allerede første dagen da vi var på befaring i Geiranger, Hellesylt og Stranda 
er inntrykket av «konge på hver sin haug». Studentene har, gjennom hele sommerprosjektet, 
opplevd at aktører fra næringslivet gjerne vil ha alle løsninger og alle turister til sin plass. Vi sitter 
igjen med følelsen av lite samarbeidsvilje mellom tettstedene for å nå målet i 2026.  
 
Vi syns dette er en uheldig holdning. Særling når 2026 kommer så fort som det gjør. Eneste måten 
man kan oppnå nullutslipp i fjorden er om også næringslivet kan samles om å finne en løsning for 
hele Stranda kommune. I fremtiden blir det viktigere enn noen gang å selge Stranda kommune som 
turistattraksjon, ikke bare Geiranger. Det må derfor lages turistattraksjoner i hele kommunen og man 
må være villig til å samarbeide med hele kommunen om å lage de gode opplevelsene. Vi ønsker å 
minne om at FN har definert et eget bærekraftsmål for nettopp dette, nemlig mål 17, samarbeid om 

å nå målene. Aktører i hele kommunen og regionen må stå sammen når cruiseturismen, slik vi 
kjenner den i dag, forsvinner. 
 
Vi takker Stranda kommune- og hamnevesen for oppgaven og all hjelp under prosjektet. Vi takker 
også våre dyktige veiledere og ledere på NTNU for god sparring og idemyldring underveis i 
prosjektet. Vi retter en særlig takk til Hamnesjef Rita Maraak for tett oppfølging, gode tips og ideer!  
 
Takk for muligheten vi har fått til å endre verden. Vi føler oss stolte av å forme kunnskap for en bedre 

verden! 
 
-Torjus, Emil, Milkeyso, Elise, Katrine, Erlen, Maria og Hauk  
 
Ålesund 21. september 2022. 
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0.5  Om prosjektet 
 
Prosjektet for sommeren 2022 bygger videre på arbeidet gjort av sommerprosjektet Grønn kai 

2021 gjennomført sommeren 2021. Mye av dette årets arbeid bygger derfor videre på fjorårets 
rapport og funn. 
 
Grønn kai er et prosjekt som eies av Stranda Hamnevesen hvor Norges Teknisk- 

Naturvitenskaplige Universitet og Møre og Romsdal fylkeskommune er sentrale 
samarbeidspartnere. Videre har prosjektet om lag 20 bedrifter fra næringslivet som 
samarbeidspartnere. 
 
Prosjektet er et av flere resultat etter Stortinget sitt vedtak nummer 672 fra sesjon 2017/18. 
Vedtaket kan leses av Figur 1 
 

 
Figur 1 – Skjermdump som viser vedtak 672. Stortinget 2017-2018. 

Studentene på prosjektet organiserte i år to perioder arbeid, med en periode ferie. Studentene 
hadde mulighet til å arbeide i ferien ved behov. I år var første periode fra 13. juni til og med 1. 
juli. Andre periode varte fra 25. juli til 12. august. Studentene presenterer arbeidet på 
presentasjon den 8. september 2022 og gir ut rapporten 21. september. 
 

0.5.1  Formålet med prosjektet 
Formålet med prosjektet er å finne og foreslå gode løsninger for å møte Stortingsvedtaket uten å 
stenge fjorden for cruiseturisme. Studentene skal altså finne løsninger som sørger for at man kan 
frakte besøkende fra cruiseskip inn i fjorden, uten utslipp. Løsningene må være økonomiske og 
realistiske for implementering allerede innen 1. januar 2026. 
 
Studentenes arbeid skal danne et datagrunnlag for politikere og andre aktører når beslutninger om 
et grønn kai-konsept skal fattes. 
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0.6  Vår jobb for sommeren 2022 
 

I et tidlig stadiet av prosjektet kom det frem at målet for i år skulle vendes seg litt bort fra målet 
prosjektet hadde i fjor. Målet med prosjektet i fjor baserte seg på å transportere alle gjester fra 
cruiseskip inn til Geiranger ved hjelp av mindre nullutslippsfartøy. Disse skulle operere i 
shuttletrafikk fra Stranda og Hellesylt. Cruiseskipa skulle derfor ligge til kai i Stranda og 
Hellesylt. 
 
Dette forutsetter at korridoren i Sunnylvsfjorden åpnes for innseiling så lenge man møter 
miljøkravene i en gitt TIER-kategori satt av den internasjonale sjøfartsorganisasjonen, IMO. 
Forutsetningen om at korridoren åpnes tar vi med oss i år igjen. 
 
Fokuset i år skal derimot være mer rettet på at kun deler av gjestene fra cruiseskipene skal inn 
til Geiranger gjennom Stranda hamnevesen sine systemer. Det skal heller legges til rette for at 
enda flere aktører kan transportere gjester på fjorden. Samtidig som man utvikler 
destinasjonene som cruiseskipet kommer til.  
 
Sommerstudentene fikk i år frie tøyler, innenfor noen løse rammer. Rammene tilpasset vi, 
sammen med prosjektleder, mens vi arbeidet slik at vi sikret et godt resultat i enden. Årets 
prosjekt ser derfor på, til tider, lignende løsninger som i fjor, men med modifikasjoner for en 
mer bærekraftig opplevelse fra A-Å.  
 
Den klareste forventningen i prosjektet, som vi har fått høre hele veien, er fire punkter fra 
Stranda hamnevesen. Vi har arbeidet så godt vi kan for å møte alle disse i år. Konseptet vi skulle 
fremme i år måtte nemlig være: 
 

Konkret, Realistisk, Økonomisk forsvarlig og Attraktivt for gjester og innbyggere.  
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DEL 1 – UTREDNINGER OG GRUNNLAG 
 
I denne delen vil vi gå igjennom grunnlaget vi bringer med oss inn i konseptutviklingen og design 
av årets prosjekt. Vi har også utarbeidet fire korte utredninger for konsepter vi tar med, og 
alternativer vi utelukker. Denne delen danner grunnlaget for de resterende delene i rapporten 
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1.1 Utredning – Grønn taubåt 
 
1.1.1  Introduksjon 
Helt i begynnelsen av prosjektet utforsket gruppen muligheten for å taue cruiseskip inn fjorden slik at 
cruiseskipet ikke går for egen maskin (Figur 2). Tanken her er da at Stranda Hamnevesen, eller en 
privat aktør, kan eie grønne taubåter som ligger i en taubåtpark som tauer cruiseskip inn etter 
bestilling.  
 

Gruppen begynte å se rundt i verden for å se om lignende løsninger allerede eksisterte. Det gruppen 
oppdaget var at det er ingen havner i verden, som vi fant frem til, som praktiserer dette. Det virker 
som ingen bruker dette konseptet.  
 
Det finnes dessuten kun én elektrisk taubåt i drift verden rundt. Dette er Zeetug 30, designet av 
NAVTEK og konstruert av TK Tuzla Shipyard. Båten ble bygget og satt i drift 2020. Ellers er det kun 
noen få taubåter som går på andre drivstoff en marin diesel olje. Blant annet t/b Bokn og t/b Borgøy i 
det Norske rederiet Buksér og berging, disse går på LNG. 

 
1.1.2  Eksisterende taubåter  

Gruppen satt ikke av masse tid til å undersøke dette konseptet da det virker lite realistisk og til dels 
vanskelig å gjennomføre. Derfor har vi begrenset søkene våre, og kun funnet frem til én taubåt som 
er nullutslipp.  
 

Zeetug 30 

Foreløpig finnes det kun én taubåt i hele verden som går på 100% EL. Dette er Zeetug 30. Det er to 
nye under konstruksjon, samt en Zeetug 45. Designeren, NAVTEK, oppgir på sine hjemmesider at de 
har flere konsepter i startfasen. Konseptene er å lage taubåter fra Zeetug 5 til Zeetug 80 (NAVTEK, 
2022). 
 
Tallene 5 – 80 refererer til fartøyets trekkraft. Dette måles i bollard pull ton (BPT) og er, enkelt 
forklart, hvor mange tonn taubåten kan trekke. Ut fra dette ser man at det eneste fartøyet som 
opererer i dag kun trekker 30 tonn. Til sammenligning har taubåten BB Worker 90 BPT (Dette er for 
øvrig Buksér og bergings største taubåt) 

Figur 2 - Illustrasjonen viser en simpel skisse av konseptet med grønn taubåt. Cruiseskip vises i grønt, taubåter vises i 

rosa. Skissen er ikke i skala. 
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Det er verdt å merke seg at det er kun under «ideelle» forhold at en taubåt klarer å trekke sin bollard 

pull sertifisering. Disse testene skjer også ved maks belastning på maskineri. En operativ taubåt vil 
sjeldent nå sin sertifiserte kraft i normal drift. 
 
Under sammenligner vi taubåtene Zeetug 30- og 45 

 
Tabell 1 - Tabellen sammenligner de to taubåtene som per dag dato bruker EL som fremdrift 

 ZEETUG 30 ZEETUG 45 Benevning 
Lengde x bredde 18.7 x 6.7 25.5 x 10.6 m 
Dypgående, operasjon 3.5 4.27 m 
Trekkraft (bollard pull) 30 45 t 
Fart 10 10 knop 
Batteri 1 450 (total 2 900) 2 214 (total 4 428) kWh 
Effekt 925 (1 850) 925 (1 850) kW 
Driftstid på maks kraft (estimert)* 0.94 (56) 1.43 (25) timer 

(minutter) 
*Driftstiden tar høyde for å kun benytte 60% av batteriet, for å holde seg innafor garantien satt av batterileverandør. 
(NAVTEK, 2022) (Zeetug, 2022) 

 
Slik vi ser det, er det bare Zeetug taubåtene som egner seg til denne oppgaven. Taubåter med andre 
fornybare energibærere når ikke vårt mål om nullutslipp. 
 

1.1.3  Utfordringer  

Gruppen har identifisert et par utfordringer knyttet til dette konseptet. De dreier seg i all hovedsak 
om den praktiske gjennomføringen.  
 
Under krevende operasjoner som tauing kreves det mye krefter av taubåten. Særlig i dette konseptet 
når taubåten ikke bare skal assistere skipet, men faktisk ta over fremdriften. For å i det hele tatt 
kunne gjennomføre dette konseptet vil man trenge minst to taubåter pr. cruiseskip. En forut som 
står for fremdrift, og en akterut som assisterer med retningsendringer. 
 
Den kraftigste taubåten under konstruksjon fra NAVTEK har maks driftstid på 1 timer og 25 minutter 
dersom den skal holde seg innenfor batterigarantien. Ut fra erfaringer og opplevelser vet vi at en 
taueoperasjon maksimalt vil holde 10 knop, dette fører til at seilasen fra Stranda til Geiranger (22 
nm) med taubåt vil ta 2 timer og 12 minutter. Dette inkluderer ikke tid for på- og avkobling av sleper. 
Taubåten vil derfor ikke klare denne distansen, slik taubåten er i dag. 
 
Et annet spørsmål som reiser seg, er hvordan man skal stille cruiseskipet med strøm til hotellasten 
under slepeoperasjonen. Her vil cruiseskipet trolig måtte ta om bord en batteripakke eller et 
aggregat som benytter en nullutslipps energibærer. Ut fra en SINTEF-rapport (Stenersen, 2020) vet vi 
at et cruiseskip trenger rundt 12 MW per time for å drifte hotellasten. Det vil si at cruiseskipet må få 
levert rett over 24 MWh under hver transportetappe. Dette krever at store energikilder plasseres om 
bord på cruiseskipet. Samtidig trenger man en stor utbygging i Geiranger for å fasiliteter for skipets 
hotellast når det ligger til kai. Dette vil kreve totalt ca. 90 MWh ved 8 timer landligge i Geiranger. 
 
Været kan også skape problemer i dette konseptet. Det bratte terrenget i Sunnylvsfjorden skaper til 
tider kraftig og uforutsigbar vind fra fjelltoppene og ned i fjorden. Et skip som P&Q Iona har et 
vindfang på omtrent 20 000 m2. Dette kan skape problemer for taubåtene som drar skipet, og 
forsøker å holde det på kurs. Her kan det oppstå situasjoner hvor vinden tar ordentlig fatt i 
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cruiseskipet slik at personellet på broa til cruiseskipet tar saken i egne hender og starter 
hovedmaskineriet. Da er på en måte konseptet bortkastet.  
 

1.1.4  Konklusjon – grønn taubåt 
Basert på faktagrunnlag, rask gjennomgang av konseptet, og hvor mange utfordringer dette 
konseptet kan stå over for, ønsker ikke gruppa å anbefale denne løsningen.  
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1.2 Utredning – Oppdrettsanlegg som flytekai 
 
1.2.1  Introduksjon 
Første dagen i prosjektet ble vi gjort oppmerksom på at det er et pensjonert oppdrettsanlegg fra 
Hofseth som skal skrotes. Vi ble utfordret til å se om dette kunne bli brukt som kai-infrastruktur til 
f.eks. cruisekai i Stranda (Figur 3). Gruppen syns idéen virket god, og ønsket å se nærmere på 
konseptet. Før vi begynte å lage design, behovs- og konseptskisse samt modelleringer ville vi utrede 
om det i det hele tatt var mulig å bruke et gammelt oppdrettsanlegg til kai.  

 
Hovedelementene vi legger vekt på i vurderingen er vedlikeholdskostnad/behov og stabilitet. 
 

1.2.2   Vedlikeholdsbehov 
For å besvare våre spørsmål her har vi kontaktet både DNV og Norsk Stål Forbund. Særlig DNV virket 
interessert i tanken, og likte ideen. Videre i samtale kom det opp at et slikt stålanlegg må undersøkes 
hvert 3. år (med ROV eller dykker), og settes i tørrdokk hvert 5. år for å behandle stålet slik at det er 
rustet for flere år i tjeneste. 
 
Vi ser problemer med dette da man må ta kaien ut av drift en periode. Dette lar seg nok gjøre rimelig 
problemfritt på lavsesongen, men vi undres hva man gjør med fortøyningskjettingene mens anlegget 
er på land. 
 

1.2.3   Kostnad 
Investeringskostnaden er uten tvil billigere om man går for kaianlegg av oppdrettsanlegget. Tall vi selv 
har funnet frem til viser en pris per m3 på 24 700 kr for flytende betongkai. Betong er derimot billigere 
å drifte, og vedlikeholde. 
 
Generelt har vi fått vite at levetiden på stål er 50 – 100 år ved korrekt vedlikehold (rett maling, 
zinkanoder, undersøkelse hvert 3.- og på land hvert 5. år). Levetiden på betong er satt til minst 100 år, 
oppgir Marina Solutions. Betong er dessuten vedlikeholdsfritt. I begge tilfeller vil man måtte 
gjennomføre inspeksjon på forankring hvert 10.-13. år oppgir Marina Solutions og DNV. 
 

1.2.4   Stabilitet 
Da denne kaien var tenkt som en cruisekai er det veldig viktig med god stabilitet. Særlig med tanke på 
både kreftene i et cruiseskip, og den eldre aldersgruppe som skal bevege seg på kaien. Vi lyktes ikke 
med å innhente en 3D-tegning av anlegget, og har derfor ikke kunne gjort en skikkelig stabilitetsprøve 

Figur 3 – Enkel skisse som illustrerer tanken av å bruke 

oppdrettsanlegget til cruisekai i Stranda. 

Oppdrettsanlegget er tegnet inn som grønn firkant-

struktur. Illustrasjonen er ikke i garantert skala. 
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på kaien. På et generelt grunnlag vil vi sette stabiliteten på stålkai opp mot stabilitet i betongkai med 
en enkel skisse (Figur 4).  
 

 
Betong har en større massetetthet totalt sett. Dette er med på å gi betongkaien bedre stabilitet. 
Området under vann skaper oppdrift, da stålanlegget «surfer» på bølgene har den mindre areal og 
volum under vann som skaper oppdrift (se Figur 4). Dette er med på å gjøre stålanlegget ustabilt. 
Betongkonstruksjonen har stort areal og volum under vann, og derfor stor oppdrift. Dette gjør at 
betongkaien vil ha større stabilitet, og evne til å bære vekt enn kaien av stålanlegget.  
 

 
 

Figur 5 - Bildet er en 2D tegning av det aktuelle oppdrettsanlegget. Initiativtaker har stilt oss med tegningene. 

 
Det er disse hengslene (Figur 5) som gjør at oppdrettsanlegg ligger godt i sjøen, da anlegget kan 
bevege seg med bølgene. Dette gjør også oppdrettsanleggene sterke da de har stort overflateareal i 
sjøen til enhver tid (se Figur 6). Til vårt bruk måtte vi ha sveiset fast «hengslene» for å sikre at man 
har et rett flate på kaianlegg som man kan bygge oppå. Ved en slik sammensveising vil vi ødelegge litt 
av styrken til en slik konstruksjon. Vi har ikke gjennomført stabilitets- eller styrkeberegninger da vi 
kun har en 2D-tegning og ingen data om ståltykkelse, slitasje etc. Dette er ikke noe vi kunne målt 
selv, et klasseselskap som DNV måtte eventuelt ha målt dette på en klassing. 

Slik vi kjenner 
oppdrettsanlegget pr. i dag er 
det hengslet mellom hver celle. 
Merket med grønn strek. 

Stålkai Betongkai 

Figur 4 - Enkel skisse som illustrere forskjellen på oppdrift og stabilitet i en stålkonstruksjon og en betongkonstruksjon 
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Figur 6 - Enkel skisse av sjødyktigheten til en fast flate (t.h.) og en lenket flate slik oppdrettsanlegget er nå (t.v.). 

 

1.2.5   Konklusjon – oppdrettsanlegg som flytekai  
 
Ut fra tallene vi har, og samtaler med bedrifter, ser vi ikke hvordan man kan lage en stabil, sikker, og 
kraftig nok kai til dette formålet av et oppdrettsanlegg. Vi ser også at det kan bli utfordrende å drive 
vedlikehold på et slikt stålanlegg. Tanken og intensjonen er god, og vi håper derfor det blir sett på om 
konseptet kan brukes en annen plass. 

 

Oppdrettsanlegget i sjø slik det er nå: Oppdrettsanlegget i sjø ved ombygging til Grønn kai: 
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1.3 Utredning – Energibærer i powerbarge 
 
1.3.1  Introduksjon 
En powerbarge er en lekter med batteri eller andre energibærere. Lekteren kan sammenlignes med 
en nødlader slik vi kjenner til mobiltelefoner. Det er en flyttbar enhet som lagrer energi til bruk en 
plass man ikke har kapasitet eller mulighet til å lade.  
 
Dette konseptet virker som en god løsning for Geiranger hvor det ikke er strøm til overs. Derfor ser vi 
denne løsningen som essensiell for å gjennomføre prosjektets mål. Geirangerfjorden skal bli 
nullutslipp fra 2026, og dette er en løsning som kan hjelpe på et problem man stadig møter på i 
konseptutviklingen.  
 
I etterspill av Grønn kai 2021 ble det utformet et nullutslippsfartøy som har kapasitet til å 
transportere turister fra Hellesylt til Geiranger og tilbake uten å lade i Geiranger. Den totale 
seilingsdistanen her er 22 nm. Ruta mellom Stranda og Geiranger har total seilingsdistanse på 44 nm, 
og et fartøy må derfor lades i Geiranger om man skal lykkes med å transportere turister fra Stranda.  
 
Gruppen ser her at en powerbarge kan løse ladeproblemet. 

 
1.3.2  Hva er de aktuelle energibærerne? 

Gruppen har ikke vurdert andre energibærere enn batteri og et ganske nytt konsept fra Spinning 
Energy. Dette er grunnet i at 2026 nærmer seg med stormskritt, og man bør satse på energibærere 
som allerede er testet ut, satt i bruk og regulert. Gruppen anser det som for risikabelt å satse på 
nyere og mindre modne energibærer som hydrogen eller Bio-e-metanol.  
 
Dette er energibærere som kanskje hadde klart oppgaven, men vi ønsker å fokusere på velutprøvde 
konsepter. Dessuten er en powerbarge sin hovedjobb å transportere energi. Dersom vi skulle tatt i 
bruk en av energibærerne nevnt over ville man måtte utrustet lekteren med generatorer, 
bunkerstanker og batterier. Derfor velger vi å vurdere følgende energibærere: 
 

- Batteri fra en anerkjent batterileverandør.  
- Energilagring fra Spinning Energy  

 

 Hva er Spinning Energy? 

Spinning Energy er et nytt selskap som 
benytter seg av et gammelt konsept. 
Konseptet baserer seg på å lagre energi i form 
av kinetisk energi. Kort fortalt er det et 
svinghjul som roterer ved høy hastighet i 
vakuum og uten friksjon (Figur 7). Dette 
hjulet (rotor i figuren) spinner, og oppbevarer 
energi med 2% tap per døgn. Når energien 
trengs, kobles dynamoen på og utvinner 
energi av det roterende svinghjulet.  
 
Selve idéen med å bruke svinghjul til å lagre 
energi er flere hundre år gammel. Konseptet 
ble først ordentlig aktualisert av NASA på 60- 
og 70-tallet.  
 

Figur 7 - Viser konseptet av Flywheel energy storage. Det er ved 

hjelp av samme konsept at Spinning Energy lagrer sin 

energi.(Nguyen & Hoang, 2020) 
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Konseptet har aldri blitt ordentlig kommersialisert. Spinning Energy velger nå å satse stort på 
teknologien, og anser dette som fremtiden av energilagring.  
 

1.3.3  Spinning Energy vs. batteri  
Når vi går til sammenligning, er det viktig at vi har begreper på plass. I den første sammenligningen 
skal vi se på hvor mange moduler vi trenger av hver lagrer for å lagre 50 MWh. Dette tallet er basert 
på SINTEF sin beregning av hvor mye strøm et cruiseskip forbruker på seilas inn og ut av fjorden, 
samt å ligge til kai 8 timer.  
 
Definisjoner: 
 Enhet   En energilagrer alene. Slik enheten kommer fra produsent 
 Rad   En rad sett i fartøyets tverrsnitt. 
 Rekke   En rekke moduler sett i lengden til fartøyet 
 
 

Tabell 2 - Tabellen sammenligner en enhet fra Spinning Energy med en enhet batteri fra en anerkjent batterileverandør 

 Spinning Energy Batteri Benevning  
Størrelse på en enhet H 1.8 x B 1 x D 1 H 0.34 x B 0.65 x D 0.5 m 
Volum per enhet 1.8 0.11 m3 

Vekt per enhet 1 200 61 kg 

Energikapasitet per enhet 250 11 kWh 
Antall enheter nødvendig 200 4 545 stykk 
Nødvendig volum  360 499,95 m3 
Totalvekt  240  277,25 tonn 

 
 
Vi ser at Spinning Energy trenger mindre plass og færre moduler for å fylle energibehovet på 50 
MWh.  
 
Videre til sammenligning ønsker vi å illustrere hvor mye energi vi får ut av batteri, dersom det har lik 
størrelse som spinning Energy.  
 
 

Tabell 3 - Tabellen sammenligner en enhet med Spinning Energy og en oppskalert enhet med batteri. Her har man skalert 

opp batteriet til samme volum som Spinning Energy for å kunne sammenligne 

 Spinning Energy Batteri Benevning  

Størrelse på en enhet H 1.8 x B 1 x D 1 H 1.8 x B 1 x D 1 m 
Volum per enhet 1.8 1.8 m3 

Vekt per enhet 1 200 990 kg 
Energikapasitet per enhet 250 180 kWh 

*Disse tallene er ikke kvalifiserte. Volumet til en mengde enheter batteri går ikke opp i en enhet Spinning Energy. Derfor 

kan man ikke regne med tallene 100%, men danner en fin sammenligning. I skaleringen er det ikke tatt høyde for evt. 

tap/gevinst av energi. 

 
 

1.3.4  Definering av vår powerbarge 
Før vi kan sammenligne i et konkret scenario, må vi sette rammene for powerbarge. Altså hvordan 
den driftes og hvor mye strøm den skal lagre.  
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Kriterier 

1. Lade nullutslippsfartøyenes brukskapasitet fire ganger 
2.  Forsyne seg selv med strøm for transport fra ladelokasjon – Geiranger – ladelokasjon 
3.  10% sikkerhetsmargin 
  
Da energibærerne har forskjellig egenvekt, trengs det forskjellig mengde energi for å forflytte vår 
powerbarge. Ut fra kriteriet 1 og 3 over kom vi frem til antall enheter med energibærer som var 
nødvendig. Videre visste vi da også den samlede vekten på hver energibærer. Vi regnet oss så frem til 
hvor mye energi vi trenger totalt for å nå alle tre kriteriene. Det vi kom frem til er at: 
 
Powerbarge med Spinning Energy trenger   13 988 kWh for å nå kriteriene 
Powerbarge med batteri trenger   15 401 kWh for å nå kriteriene 
 
 
Tabell 4 – Øverste del av tabellen viser størrelse og vekt på hver enhet av de forskjellige energibærerne. Den nedre delen av 

tabellen viser vårt behov med hver energibærer. Den viser også det totale volumet og vekten som er nødvendig 

 
 
Vi tar dette med oss i sammenligningen av de to forskjellige energibærerne 
 

1.3.5   Sammenligning av størrelse på powerbarge 
Når vi nå vet vekt og størrelse kan vi utforme skroget til powerbargen. Dette er ikke det endelige 
skroget. Skroget er kun utformet for å få et begrep om hvor stor hver av de to vil bli for å kunne 
sammenligne om batteri eller Spinning energy er best egnet.  
 

 Powerbarge med Spinning Energy 

I en powerbarge med Spinning Energy trenger vi totalt 56 enheter for å nå energikravet. Dette gjør at 
vi oppnår nødvendig energikapasitet ved å kun ha en enhet i høyden. Rommet som oppbevarer 
spinning energy-enhetene trenger kun være 1.8 meter høyt. Med tanke på vedlikehold og utskiftning 
er det her tiltenkt at man skal heise ut den enheten man vil skifte via en luke i dekk, dette eliminerer 
behovet for gangplass mellom enhetene (Figur 8).  
 

 Spinning Energy Batteri Benevning  
Størrelse på en enhet H 1.8 x B 1 x D 1 H 0.34 x B 0.65 x D 0.5 m 
Volum per enhet 1.8 0.11 m3 

Vekt per enhet 1 200 61 kg 
Energikapasitet per enhet 250 11 kWh 

Energi nødvendig  13 988 15 401 kWh 
Antall enheter nødvendig 56 2680 stykk 
Nødvendig volum 100.8 294.8 m3 
Totalvekt energibærer 67.2  163.5 tonn 

 23 m  

6
m

 

m
 

Figur 8 - Illustrasjonen viser en kjapp skrogtegning sett ovenfra av powerbarge med Spinning 

Energy. Hver sirkel representerer en enhet. 
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 Powerbarge med batteri 

I powerbarge med batteri trenger vi totalt 2680 enheter for å nå energikravet. Dette oppnås ved at vi 
må vi stable 10 enheter oppå hverandre. Rommet som batteriene står i, vil måtte være minst 3.4 
meter høyt. Et aspekt vi også har tatt med i powerbarge med batteri er at man må ha minst et batteri 
sin dybde mellom rekkene med batteri. Dette er i tilfelle man må bytte en batterienhet. Dette er med 
på å øke bredden på dette skroget (Figur 9). 
 
 

 
 

Tabell 5 - Størrelsene av skrog, som kommer frem av Figur 8 og Figur 9 er med i tabellen, sammen med vekt på skrog og 

fremdriftssystem. 

 Spinning Energy Batteri  Benevning  
Størrelse på skrog H 3.2 x B 6 x L 23 H 5 x B 10 x L 25 m 
Vekt på skrog, propeller m.m* 94.8 108.5 tonn 
Vekt på energibærer 67.2 163.5 tonn 
Totalvekt 162 272 tonn 

*Tallet er hentet ut fra programvare hvor vi designet skroget 

** Utregningene kan ses i Vedlegg III 

 
 

1.3.6   Pris 
En essensiell brikke i dette konseptet er økonomien og derfor også prisen. Vi har ikke lyktes med å få 
pris fra batteriprodusenten. Spinning Energy opplyser at de foreløpig opererer med €120 000 per 
enhet.  
 
Dette gir et prisestimat på energibærerne til €6 720 000 eller omtrentlig 67 millioner norske kroner. 
Gruppen ønsker ikke å spekulere i batteriprodusenten sin pris, og har heller ikke funnet tall som kan 
brukes til sammenligning. Det kan derimot tenkes at batteri også blir en pris nært det vi ser på 
Spinning Energy da du må gå til innkjøp av 2680 batterienheter fra batteriprodusenten. Dette vil si at 
Spinning Energy er billigst dersom batteriene overskrider 25 000 kroner per enhet.  
 
Gruppen spekulerer heller ikke i prisen for skrog og videre utrusting på dette stadiet. 
 

25 m 

1
0

 m
 

Figur 9 - Illustrasjonen viser en kjapp skrogtegning sett ovenfra av powerbarge med batteri. Hver 

firkant representerer en stabel med 10 enheter. 
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Gruppen ønsker også å spille inn tanken om at kostnaden på dette prosjektet kan splittes mellom 
Stranda kommune og Mørenett/Tindra nett. Særlig dersom disse aktørene mener det er for krevende 
eller kostbart å bygge strømnett inn til Geiranger. Vi lufter derfor tanken om at de aktuelle 
nettselskapene kan være med som investor for å unngå stor og krevende nettutbygging.  
 
 

1.3.7  Konklusjon – energibærer i powerbarge 

 
Gruppen er komfortable med å anbefale Spinning Energy som energibærer i powerbarge da den 
utrangerer batteri fra batteriprodusenten på samtlige punkt vi har faktagrunnlag på. For oss virker 
det helt klart at om en løsning med powerbarge skal benyttes, må denne utrustes med teknologi fra 
Spinning Energy. 
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1.4 Utredning – Ladestasjon for powerbarge 
 

1.4.1  Introduksjon 
En powerbarge er en lekter med batteri eller andre energibærere. Lekteren kan sammenlignes med 
en nødlader slik vi kjenner til mobiltelefoner. Det er en flyttbar enhet som lagrer energi til bruk en 
plass man ikke har kapasitet eller mulighet til å lade.  
 
Det sier kanskje seg selv at denne idéen høres perfekt ut i Geiranger hvor det ikke er strøm til overs. 
Derfor ser vi denne løsningen som essensiell for å gjennomføre prosjektets mål. Geirangerfjorden 
skal bli nullutslipp fra 2026, og dette er en løsning som kan hjelpe på et problem man stadig møter på 
i konseptutviklingen.  
 
En slik powerbarge vil ha behov for å lade en plass hvor kapasiteten allerede er høy nok, eller enkelt 
kan bygges ut. En løsning som dette, hvor en powerbarge lades opp for så og forsyner kaier og båter 
med strøm i Geiranger, kan løse energiproblemet i prosjektet.  

 
1.4.2  Hvilke lokasjoner er teoretisk egnet for ladestasjon?  

Gruppen har vurdert totalt seks lokasjoner for ladestasjonen. De seks lokasjonene ligger i umiddelbar 
nærhet til nullutslippsgrensa samt i nærheten til Tafjord sitt anlegg i og rundt Zakariasdammen (Figur 
10).  
 
Gruppen har vurdert at nærhet til Tafjordanlegget er en fordel da dette anlegget genererer mer enn 
1000 GWh i året (Tafjord AS, 2022b). Vi anser derfor nærhet til dette anlegget som fordelaktig. 
Juvfossen kraftverk i Stranda kommune produserer 24 GWh i året (Tafjord AS, 2022a, s. 11), og er 
derfor også en godt egnet kandidat til å produsere strøm for powerbarge. Vi har vurdert: 
 

> Stranda  (TN/MN)   > Valldal (MN) 
> Liabygda ferjekai (TN/MN)  > Norddal (MN) 
> Linge ferjekai (MN)   > Eidsdal (MN) 

Nettleverandør: TN – Tindra nett AS // MN – Mørenett AS 

 

Figur 10 - Illustrasjon over mulige lokasjoner for ladestasjon. Illustrasjon er hentet fra NVE (Norges 

vassdrags- og energidirekrotat et al., 2022) Illustrasjonen er modifisert med lokasjonsmerker, og 

med rosa stiplet linje rundt Tafjordanlegget. 
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1.4.3  Gjennomgang av hver lokasjon  

Gruppen har vurdert hver lokasjon individuelt. I dette underkapittelet vil vi gå gjennom hver 
lokasjon, og sette hver opp for seg. Estimert seilingsdistanse er slik det kommer frem av tabellen 
under. 

Tabell 6 - Tabellen viser seilingsdistanse fra våre seks lokasjoner og inn til Geiranger. 

 Distanse til Geiranger Benevning 
Stranda, Stranda kommune 22,1 nm 
Liabygda f.k., Stranda kommune 21,5 nm 
Linge f.k., Fjord kommune 24,9 nm 
Valldal, Fjord kommune 27,4 nm 
Norddal, Fjord kommune  27,1 nm 
Eidsdal, Fjord kommune 25,4 nm 

 
 

 Stranda, Stranda kommune (TN/MN) 

Stranda er den lokasjonen som er mest nærliggende å tenke grunnet 
sin nærheten til anlegget for cruiseskip som må opprettes på Stranda. 
Det er derfor vi valgte å se vider på denne lokasjonen.  
 
Nærmeste transformatorstasjon ligger ved bukkeneset. Dette er en 
transformatorstasjon som transformerer 132 kV spenning fra 
regionalnettet til 22 kV som sendes ut på distribusjonsnettet. (For 
denne delen av prosjektet vurderer vi lokasjonens avstand fra 
nærmeste regionalnett. Det er fordi vi anser regionalnettet som godt 
rusta til å hente ut energi fra). 
 
Lokasjonen til en mulig ladestasjon i Stranda er ikke definert. 
Avstanden i luftlinje fra transformatorstasjonen til Stranda sentrum er 
derimot 1.43 km (Figur 11). Her er det Tindra nett som har ansvaret for 
området, men regionalnettlinjen (M 132 Sykkylven – Stranda) som går 
inn til transformatorstasjonen samt transformatoren eies av Mørenett 
AS.  
 

 Liabygda ferjekai, Stranda kommune (TN/MN) 

Liabygda er første område vi så på når vi vurderte å ha ladestasjonen utenfor Stranda. Grunnen til at 
vi løftet blikket mot Liabygda er fordi det ligger på «riktig side» av fjorden med tanke på 
Tafjordanlegget. Vi vurderte det også som hensiktsmessig å fordele energibehovet utover flere 
områder, enn å ha stort energibehov i Stranda. Helt innledningsvis ser vi for oss at det er enklere å 
drive utbygging av nett på Tafjord-siden av fjorden, enn på Stranda siden. 

Figur 11 - Kart over Stranda. 

Avstand fra nærmeste 

transformatorstasjon (Alle kart i 

utredningen er hentet fra NVEs 

temakart) 

Figur 12- Kart over Liabygda ferjekai sin beliggenhet. Avstander fra 

regionalnettene er også tegnet inn. 
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Liabygda ferjekai ligger tilnærmet like langt unna to regionalnett (Figur 12). Regionalnett 0 (i dette 
utredningen) er den samme som for Stranda (Mørenett, M 132 Sykkylven – Stranda). Regionalnett 1 
(i denne utredningen) er Tafjord – Giskemo 4. Dette regionalnettet har effekt på 132 kV og eies av 
Mørenett AS. 
 
Regionalnett 1 ligger på samme side av fjorden som Liabygda ferjekai, og er derfor den som anses 
som enklest å benytte seg av på denne lokasjonen. Gruppen har ikke undersøkt det, men ved å hente 
strøm fra regionalnett 0 vil man trolig måtte investere i sjøkabel. Liabygda ferjekai er en godt egnet 
lokasjon for ladestasjonen, særlig med tanke på utbyggingen av EL-ferjesamband som foregår på 
lokasjonen. 
 

 Linge ferjekai, Fjord kommune (MN) 

Linge ferjekai ligger i Fjord kommune, og nettet er bygget ut av Mørenett AS. Det som vekket 
interessen vår for Linge ferjekai som en mulig plass til ladestasjon er lokasjonen nære avstand til 
regionalnettet som man ser i Figur 13.  
 

 
Linge ferjekai er den lokasjonen, av de vi har sett på, som ligger nærmest regionalnett. Linge ferjekai 
ligger 91.9 meter unna to linjer. Den ene er den samme som er aktuell på Liabygda, regionalnett 1. 
Det andre nettet kaller vi regionalnett 2 og er Tafjord – Giskemo 3. Dette regionalnettet har 132 kV 
og eies av Mørenett AS. 
 
I 2024 vil ferjesambandet Eidsdal – Linge betjenes av nye utslippsfrie ferjer. Disse vil bruke batteri og 
strøm som energibærer. Ifølge en DNV-rapport fra 2015 er det en effekt på 50 kW tilgjengelig på 
kaien før oppgradering. Ved elektrifisering av sambandet må det oppgraderes til 2261 kW 
(Christensen, 2015, s. 15). Dette indikerer at kaiens effekttilførsel skal bedres før 2024.  
 
I det innledende arbeidet har ikke gruppen funnet ut om denne effektutbedringen er gjennomført, 
eller om den skal gjøres samtidig som entreprenøren bygger ut ferjekaien for de nye ferjene. Dersom 
effektutbedringen enda ikke er utført har man her en glimrende mulighet til å øke effekttilførselen 
nok til å kunne operere både ferjer òg ladestasjon for powerbarge. 

 

Linge ferjekai er en svært godt egnet lokasjon for ladestasjon. 
 

 

Figur 13 - Kart over Linge ferjekai sin beliggenhet. Avstander fra regionalnettene er også tegnet inn. 
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 Valldal, Fjord kommune (MN) 

Valldal ble aktuelt å kikke på grunnet dens nærhet til Tafjord-anlegget og nærheten til regionalnettet. 
Fire separate regionalnett går like forbi Valldal, dette kan man se av Figur 14. Det er regionalnett 1 og 
2 fra tidligere i utredningen. Videre ligger regionalnett 3 (Tafjord – Giskemo 1). Dette regionalnettet 
har 132 kV og eies av Mørenett AS. Regionalnett 4 (M132 Giskemo – Tafjord 4) har 145 kV spenning. 
Denne linjen eies også av Mørenett AS.  
 

 
Vi ser her at det er 1.16 km i luftlinje fra de fire linjene med regionalnett på Syltemoa og ned til 
havna i Valldal. Dette er ikke den kortest mulige distansen i dette scenariet, men dette er distansen 
fra hvor alle fire er samlet.  
 
En infrastruktur til å lade en powerbarge er ikke nødvendigvis til sjenanse for andre, men vi har sett 
at hele kaikanten i Valldal er brukt til strandpromenade, utsiktspunkt og småbåthavn. Det kan derfor 
tenkes at en slik ladestasjon ikke passer godt inn i landskapet og kan være til sjenanse for naturen og 
utrykket i området. 
 

 Norddal, Fjord kommune (MN) 

Vi begynte å se på Norddal kun på grunn av beliggenheten og nærheten til Tafjord-anlegget. Vi antok 
at det ville være strømforhold her som enten var godt nok rustet, eller enkelt kunne skaleres opp til 
behovet vi har for å lade powerbarge. 
 
I Norddal er nærmeste ragionalnett 10.3 km unna. Strømmen i Norddal hentes fra regionalnettet 
som går fra Tafjordanleggene til transformatorstasjonen rett ved Storelva i Tafjord. Videre kommer 
det til Norddal via distribusjonsnettet. Spenningen i distribusjonsnettet er 22kV.I Norddal splittes 
linjen før den ene linjen går over fjellet til Eidsdal (Figur 15). 

Figur 14 - Kart over Valldal og avstand til regionalnettet 
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I Norddal ser vi litt samme problemet som i Valldal hvor strandsona er godt bevart. Det er en plass 
med fritidsbåter og strender. Det kan derfor tenkes at en ladeinfrastruktur kan «ødelegge» noe av 
utrykket til Norddal.  
 

 

 Eidsdal, Fjord kommune (MN) 

Eidsdal ble sett på da man så distribusjonsnettet gikk videre fra Norddal til Eidsdal samt at det 
kommer en sjøkabel inn fra Linge (Figur 16).  
 

 
Nærmeste regionalnett her er via sjøkabel til Linge. Via denne vil man kunne benytte seg av 
regionalnett 1 eller 2 akkurat som på scenariet med lading på Linge ferjekai. Avstanden til disse er 2.5 
km. Det nærmeste regionalnettet etter de via sjøkabel, ligger inne ved Tafjord og er 13.6 km unna i 
luftlinje.  
 
I Eidsdal er det kun distribusjonsnett samt en sjøkabel. Distribusjonsnettet og sjøkabelen er på 22kV 
og transporterer energien fra Norddal og Linge inn til Eidsdal som så går videre til Geiranger. Eidsdal 
er derfor å se på som et kraftsenter hvor flere nett møtes og går videre via flere linjer.  
 
Eidsdal kan være aktuell som lokasjon for ladestasjon.  

Figur 15 - Kart over Norddal 

Figur 16 - Kart over Eidsdal 
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1.4.5  Konklusjon – ladestasjon til powerbarge 

 
Vi ønsker å lokalisere ladeinfrastrukturen til prosjektets powerbarge ved Linge ferjekai. Dette er 
grunnlagt i lokasjonens nærhet til regionalnettet, den kommende utbyggingen og at det ikke er til 
sjenanse for de fastboende i området. Det bør etableres en enkel kai med ladeinfrastruktur for 
powerbarge ved Linge ferjekai. Ved oppretting på Linge, vil man også kunne bygge ut i samarbeid 
med Mørenett AS, som er samarbeidspartner på Grønn kai- prosjektet. Dette tror vi er en fordel. 
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1.5 Prosjektets nullutslippsfartøy 
 
Etter fjorårets prosjekt oppsto det et behov for et nullutslippsfartøy med lengre rekkevidde, og som 
var realistisk å bygge innen 2026. Dette resulterte i en bacheloroppgave hvor to studenter på B.Sc 
Skipsdesign ved NTNU Ålesund designet et fartøy i samarbeid med Maritim Partner AS. Det er dette 
fartøyet vi bringer med i årets prosjekt. For utfyllende detaljer om fartøyet, se oppgaven via NTNU 
Open. (Viddal & Bergan-Skar, 2022) 
 
I denne rapporten vil vi kjapt gjennomgå de viktigste detaljene. Fartøyet er utformet for å kunne seile 
en distanse mellom Hellesylt og Geiranger for så å returnere til Hellesylt uten behov for å lade i 
Geiranger. Denne distansen tilsvarer om lag 22 nm. I designet av fartøyet har designerne lagt vekt på 
en god opplevelse for alle om bord. Skipet har derfor store vindusflater (Figur 17)og gode arealer 
utendørs slik at gjestene kan nyte naturen og inntrykkene. 

 

1.5.1   Nøkkeldetaljer for fartøyet 
 
 

Tabell 7 - Tabellen viser nøkkelverdiene til fartøyet vi bruker i årets prosjekt 

 Verdi  Benevning 
Lengde 30 m 
Bredde 12 m 
Dypgående 1.8 m 
Skrogdesign SWATH  
Gjester 250 (-) 

Batterikapasitet 4 366 kWh 
Fart 16 knop 
Rekkevidde (i 16 knop, + hotellast Geiranger) 22 nm 

 
 
Som nevnt innledningsvis er det også prioritert at gjestene skal kunne nyte naturen ute fra dekk. 
Dette ble derfor satt som krav under design av fartøyet. Dette fartøyet har 1 m2 med ståplass pr. 
gjest ute på dekk. 
 
Fartøyet er noe mindre enn hva fjorårets prosjekt så på. Dette er gjort da fokuset for årets prosjekt 
er satt til en mindre grad av masses-transportering av gjester, og heller fokuserer på å skulle 

Figur 17 - Bildet viser fasaden til fartøyet, og er hentet fra general arrangementet til fartøyet 
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transportere gjester på flere måter til og fra Geiranger. En annen fordel gruppen har identifisert med 
å lage mindre fartøy er at man oppfordrer gjestene til å oppleve plassen man kommer til. Dette vil si 
man legger opp til at gjester skal utforske Hellesylt og Stranda i mye større grad enn i dag. Dette tror 
vi er en viktig oppfordring å komme med for fremtidens turisme i Stranda kommune.  
 
Dette fartøyet oppfordrer også gjestene til å nyte naturen i hele Stranda kommune, og vi opplever på 
flere måter at dette fartøyet fører til at Stranda kommune og Geirangerfjorden blir reisemålet, 
fremfor Geiranger slik det tidligere kan oppleves å ha vært.  
 

1.5.2  Hvilke fasiliteter trenger dette fartøyet på kaien? 
Geirangerfjorden er beregnet som fartsområde 1 – Fart på helt innelukket farvann jf. Vedlegg 1 pkt. 9 
3.ledd i forskriften (Forskrift om fartsområder, 1982). Dette utelukker alle muligheter for å tømme 
avfall direkte ut i fjorden, også om man ser bort ifra fjordens verdensarvstatus. Fartøyene må derfor 
ha fasiliteter på land for å ta imot avfall som søppel samt grå- og svartvann.  
 
Fartøyet i oppgaven har en tankplan som vist i Tabell 8. Dette er tall vi tar med oss i senere kapittel 
om skissering av kaier.  
 
 

Tabell 8 - Tankplan på nullutslippsfartøyet til Viddal og Bergan-Skar 

 Verdi  Benevning 
Ferskvann 2.5 m3 

Gråvann 1.2 m3 
Svartvann (kloakk)  2 m3 

 
 
Det er også lagt til rette for ilandstigning i baugen da dette gir best passasjerflyt ifølge rapporten fra 
Grønn kai sommerprosjekt 2021. Fartøyets bredde er på 12 meter. Spesifikk bredde på baugen er 
ikke oppgitt i bachelor-oppgaven, men det er å anta at 10 meter av den totale bredden vil kunne 
benyttes til på- og avstigning. Kaianlegget må derfor tilrettelegge for dette.  
 
Fartøyet ivaretar universell utforming etter lovverket. Det er derfor viktig at tilkomsten om bord i 
fartøyet også er trinnløs slik at alle som ønsker kan komme om bord. I fjorårets prosjekt ble det 
foreslått metoder for å fortøye og låse fartøyet fast til flytekaien, slik at man forsikrer en helt trinnløs 
overgang. Dette bør også årets prosjekt skissere for.  
 
I bachelor-oppgaven har studentene tatt utgangspunkt i fortøyning slik foreslått i rapporten fra 
forrige prosjekt. Dette er fortøyning ved hjelp av vakuum. Designerne har lagt til rette for dette ved å 
ha en større flate i akterskipet hvor «sugekoppen» kan feste seg til fartøyet og holde det inntil kaien. 
Dette må også kaien tilrettelegges for.  
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1.6 Kaianlegg – Lokasjon og generelle mål 
 
Ut fra behovene som er kommet frem i analysen i forrige kapittel har vi et grunnlag for å sette de 
generelle målene for kaianlegget i prosjektet. I dette kapittelet vil vi også se på lokasjonene til disse 
kaianleggene. Det viktigste vi har tenkt på i design av kai er at kaien skal ha et lite avtrykk, være 
anonym men spektakulær og ikke oppleves som en flaskehals eller gi inntrykk av trengsel.  
 

1.6.1  Behovsliste 
 

Tabell 9 - Tabellen viser behovene vi identifiserte, og hvilke lokasjoner behovene er aktuelle for. 

 Merknad  Aktuell lokasjon 
Tanker til svartvann 2 m3 pr. fartøy. 10 m3 pr dag 

(forutsatt tømming av 5 båter) 
Hellesylt, 
Stranda 

Tanker til gråvann 1.2 m3 pr. fartøy. 6 m3 pr dag 
(forutsatt tømming av 5 båter) 

Hellesylt, 
Stranda 

Tanker til ferskvann 2.5 m3 pr. fartøy. 12.5 m3 pr dag 
(forutsatt fylling av 5 båter) 

Hellesylt, 
Stranda 

Fortøyning med vakuum F.eks. Cavotec og Wärtsilä sin 
løsning med både fortøyning og 
lading. 

Hellesylt,  
Stranda,  
Geiranger 

Trinnløs landgang  Hellesylt,  
Stranda, 
Geiranger 

Mulighet for lading F.eks. Cavotec og Wärtsilä sin 
løsning med både fortøyning og 
lading. 

Hellesylt,  
Stranda, 
(Geiranger) 

Plass pr. gjest (minimum) 
(baseres på maksimalt tiltenkt antall gjester 

på en gang) 

1.5 m2 Hellesylt,  
Stranda, 
Geiranger 

Havneplans til minst 2 
nullutslippsfartøy 

Minimum 12 meter bredde, gjerne 
utrigger lik fartøyets totale lengde 
(30 m) 

Hellesylt,  
Stranda, 
Geiranger 

 
 

1.6.2  Lokasjon til kaianleggene 
I vurderingen av lokasjon er det flere faktorer som har spilt inn. De viktigste er en naturlig flyt for 
gjestene og en sikker lokasjon for alle brukere av anlegget. Vi la lokasjonene fra fjorårets prosjekt til 
grunn (Johansen et al., 2021). Vi forhørte oss med prosjektleder om lokasjonene, og fikk gode innspill 
på nye lokasjoner. I Hellesylt har vi vurdert to lokasjoner mens i Stranda og Geiranger har vi bare 
identifisert en gunstig lokasjon. 
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1.6.3  Lokasjoner - Hellesylt  
 

 Hellesylt 0  

I fjorårets prosjekt skisserte man kaien til å ligge sør for den 
eksisterende ferjekaien i Hellesylt (Figur 18). 
 
Denne lokasjonen ligger like ved siden av ferjekaien, og 
skaper ingen umiddelbare problemer med tanke på ferjen og 
manøvrering av verken fartøy eller ferje.  
 
Lokasjonen er derimot ikke gunstig med tanke på flyt av 
gjester og logistikk i Hellesylt sentrum. Dersom ferjekaien 
forblir i Hellesylt nord, med biloppstillingsplass i Hellesylt sør 
må alle biler som skal på ferjen krysse en smal bro over 
fossen. Denne broa har 1.5 bilfelt og er derfor kun egnet for 
trafikk i en retning av gangen. Dersom vi legger vår kai på 
denne siden, må gjester fra cruiseskip krysse broen for å nå 
frem til nullutslippsfartøyene. Dette kan skape utrygge 
situasjoner som er en fare både for myke- og «harde» 
trafikanter.  
 
Denne lokasjonen er derfor ikke heldig med tanke på flyt av gjester, trafikk og logistikk i Hellesylt. 
Dersom ferjen flyttes til Hellesylt sør, er dette alternativet noe bedre enn hva det er om ikke ferja 
flyttes.  

 

 Hellesylt 1 

Denne lokasjonen utnytter området i midten av den eksisterende cruisekaien i Hellesylt som i dag er 
ferdig pelet opp og klar for betongdekke (Figur 35). 
 
Tanken av å bruke dette området som kai 
oppsto etter et møte med prosjektleder 
hvor vi ble oppfordret til å finne ny 
lokasjon (altså annen enn lokasjon 0). 
Studentene har fått innsikt i at det er 
store vansker med å bruke andre deler av 
Hellesylt blant annet grunnet vernede 
områder. Årets prosjekt ønsker derfor 
utnytte et område som pr. nå står tomt, 
og som gir en ypperlig flyt. 
 
Ved å utnytte det ikke-utnyttede området 
i midten av cruisekaien vil man i hovedsak 
sitte igjen med et stort kaianlegg for både 
cruise- og nullutslippsfartøyer (Figur 19). 
Ved å sette opp ISPS-gjerder langs 
cruisekaien vil vi kunne la deler av 
området være åpent året rundt for 
befolkningen i Hellesylt.  
 
Lokasjonen er i nærheten av elveutløpet, og strømninger fra elven kan gjøre det utfordrende å legge 
til kai med nullutslippsfartøyene her. Derfor ser vi for oss å legge utriggerne på østsiden av fartøyene, 

Figur 18 - Lokalisering av kaien i fjorårets 

prosjekt. Vi kaller dette Hellesylt 0 

Figur 19 - Bildet viser en grovskisse av ideen vår for kai i Hellesylt. For 

ferdig dimensjon og illustrasjon se del 2 og 3 i rapporten 
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dette gjør at strømmen presser fartøyene inn i kaien (Kan sees som grå illustrasjon i Figur 19 til høyre 
for de rosa ikonene). 
 
Denne lokasjonen kolliderer ikke med dagens trafikk. Fartøyene får også manøvrert til og fra kai uten 
å seile under fortøyningen til cruiseskipet. Denne lokasjonen kan komme i konflikt med ferjekaien 
dersom den flyttes til Hellesylt sør slik området er regulert for.  
 

1.6.4   Lokasjoner – Stranda 
På Stranda har vi vurdert en lokasjoner. Vi kaller den Stranda 1. Det viktige å ta med seg her er at vi 
også vil ha en cruisekai i Stranda. Dette skal vi løse ved å forflytte seawalken fra Geiranger til Stranda, 
og plassere den som vist med lokasjonsmarkør i Figur 20.  
 
 

 
Figur 20 - Bildet viser lokasjonen for tiltenkt ilandstiging for Seawalk 

 

Stranda 1 

På Stranda 1 har vi lagt kaien helt i nærheten av vår tiltenkte seawalk. Dette minimerer hvor langt 
gjestene trenger å forflytte seg for å ankomme nullutslippsfartøyene. Denne lokasjonen utnytter det 
inneklemte området på nordsiden av ferjekaien (Figur 21). Ved å legge kaien på denne lokasjonen vil 
vi kunne opprette en havnepromenade som kan bruks av gjestene som skal forflytte seg fra 
cruiseskip til nullutslippsfartøyene. Dette gjør at gjestene vil få en mer helhetlig opplevelse av 
Stranda, samt at de slipper å bevege seg forbi ferjekaien og mulig skape skumle situasjoner i 
samhandling med biler i ferjekø. Tomten på land i nærheten av området, som nå står nærmest tom, 
kan også tenkes brukt som bussoppstillingsplass.  
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Figur 21 - Bildet viser grov skisse over tiltenkt lokasjon og kai anlegg. Markert med gul prikk er tiltenkt en fortøyningsbøye 

for cruiseskip. Markert med grønn lokasjonsmerke er hvor seawalk vil ha landingspunkt 

 

1.6.5  Lokasjon – Geiranger 
I Geiranger har vi valgt å gå for en lokasjon som fjorårets prosjekt så på, men la bort etter konferering 
med Stranda hamnevesen. I år tar vi opp igjen denne lokasjonen, og det med positive innspill fra hele 
prosjektet.  
 

 
Vi ønsker å flytte Seawalken til Stranda, og dette frigir plassen sørvest for ferjekaien (Figur 22). Her er 
det allerede organisert bussoppstillingsplass, havnepromenade og fine uteområder. Dessuten 
kommer man i land «i enden» på naustrekka, og man tas derfor naturlig gjennom Geiranger. Vi anser 
denne lokasjonen som ideell.  
 
Stranda hamnevesen har også informert oss om at småbåthavnen (ligger ved Joker i Geiranger 
sentrum) nå skal utvides. Dette gjør at kaien ikke kan legges der, slik fjorårets prosjekt ønsket. 
  

Figur 22 - Bildet viser lokasjonen for vårt kaianlegg samt grov skisse av 

kaien 
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1.7  Hvordan redusere CO2-avtrykket av et kaianlegg? 
 
Et særlig fokus i årets prosjekt er hvordan vi kan minske avtrykket til konseptene våre. Noen av 
ideene våre går på å endre materialvalg på deler av konseptet, andre går på hvordan man kan gjøre 
betong «grønnere». Nøyaktig hvordan vi ønsker å gjøre det, kommer frem i denne delen av 
rapporten. Disse tiltakene vil bli iverksatt i hel eller delvis grad på alle tre lokasjoner.  
 

 

1.7.1  Materialvalg – overbygg på kai 
Torvtak har blitt brukt i en årrekke for å passe inn i urbane, 
grønne omgivelser (Riksantikvaren, 2018). Som organisk 
materiale har denne typen tak god isolasjonsevne og vil 
være rimelig (Kongslie & Sæther, 2021). Klimaendringene 
tilsier mildere forhold og økt nedbør i fremtiden (Busklein 
et al., 2012). Det vil da være svært gunstig å bruke torvtak 
som takdekke, spesielt på Vestlandet. Hovedfunksjonen vil 
være å ta opp store deler av nedbøren effektivt for å 
redusere overvann. Denne typen tak tilhører semi-intensiv 
kategori for grønne tak i forhold til at store deler av 
overvannet kan reduseres der bygget er plassert. Generell 
vegetasjon på kaiene vil også bidra til å ta opp deler av 
nedbøren i tillegg til å se estetisk fint. Denne typen 
organisk materiale krever tilsyn før og etter vinteren. 
Vedlikehold bør gjennomføres de første 3-4 åra med 
rutinesjekker for å unngå skader på utsatte områder 
(Riksantikvaren, 2018). Figur 23 viser oppbygningen av et 
moderne, luftet torvtak.  
 
Det må nevnes at torvtak har større risiko for brann enn 
annet materiale. Dette kan være med på å forhøye brannrisikoen til anlegget, særlig på varme 
sommerdager med lang tørke. Det er sårbart da det kan antenne ved flammekilder (som grill) i 
nærheten. Det kan muligens skape problemer for oppbevaring av eksempelvis gass på anlegget.  
 
Vi mener fremdeles at prosjektet bør legge til rette for torvtak på alle bygninger der dette er mulig. 
Det har fordeler med både håndtering av overvann og absorberingen av CO2 på lokasjonen. 
 
I Geiranger vil solcellepanel utgjøre selve takoverflaten på hangaren til powerbargen. For 
brannsikkerhet blir disse blir montert ≥ 1,0 m fra ytterkanten på taket og ≥ 0,6 m fra takmønet 
(Standard Norge, 2019). Installasjon av solcelle vil redusere strømforbruket. Plasseringen vil være 
blant høye fjell. Det vil periodevis være mest sol fra februar til november, som vil si at denne 
perioden vil gi kaien selvprodusert strøm til normaldrift (Hammerstad, 2021). Powerbarge vil være 
strømkilden til nullutslippsfartøyene i konseptet. Grunnen til at vi ønsker solceller på taket er for å 
fokusere enda mer på fornybar energi fremfor fossil energi, som vil bidra til en grønnere løsning fra 
a-å. Det vil være en høy kostand ved oppstart, men det vil trolig bringe lønnsomhet på lang sikt 
(Hammerstad, 2021). 
  

Figur 23 - Moderne, luftet torvtak (Huseierne, 

2021) 
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1.7.2  Grønnere kaianlegg  

Da det er ønskelig å bruke materialer som har minst mulig CO2-avtyrkk vil det være viktig å velge de 
rette materialene. For å lage betong er man avhengig av sement. SINTEF opplyser at 
sementproduksjon står for 7-8% av klimagassutslippene på verdensbasis (Kvellheim & Bramslev, 
2020). Det vil da være viktig å velge en leverandør som klare å lever en så god CO2-redusert betong 
som mulig, og at frakten av betongen også har et lav CO2-avtrykk. Det finnes aktører som bruker 
mindre sement i blandingene sine, og oppnår likt resultat som med tradisjonell betong. Det forskes 
også på måter man kan endre betong slik vi kjenner den. For eksempel ved å blande gjenvunnet 
aluminium i betongen.  
 
Det understrekes stadig at betong, og produksjon av sement, kan gjøres med enda lavere uttrykk om 
man fanger karbonet og lagrer det. Karbonfangst- og lagring går ut på at man fanger karbonet for 
eksempel når man produserer et produkt (Figur 24). Dette vil så bli transportert til en plass for bruk 
eller lagring. I bruk kan man altså gjenvinne karbonet som allerede er produsert. I situasjoner hvor 
man vil lagre karbonet er det tiltenkt å lagres i underjordiske geologiske formasjoner som for 
eksempel hvor olje allerede har blitt hentet opp. Oljedirektoratet opplyser at vi kan lagre 80 
milliarder tonn med CO2 på Norsk sokkel (Olje- og energidepartementet, 2021). 
 

 
På kaianleggene er det tiltenkt bygninger med ulike formål til hver lokasjon. Det er tiltenkt at 
samtlige bygninger skal bygges i treverk og ha torvtak. Å bygge i tre setter et mindre avtrykk enn 
betong. Treverket binder CO2 mens det vokser, og når det brukes slippes ikke denne lagrede CO2en 
ut. I en nettartikkel fra forskningsrådet om forskning på området kommer det frem at smart bruk av 
treverk kan gi store kutt av klimagassutslipp med umiddelbar virkning (Forskningsrådet, 2020). 
 
Det vil da være viktig å tenke på leverandører og hvor lang reisevei materialene har, kortreist treverk 
vil ha et mindre avtrykk på bunnlinja. Vi ønsker å reise byggene på kaien i tre for å bevare den norske 
byggetradisjonen. Vi har og valgt å ha stor vinduer som er med på å gi et mer moderne og anonymt 
preg. Dette er også med på å gi bygningen mer naturlig lys som på lang sikt kan spare energi på 
belysning. Det gir også en drivhuseffekt som kan være med på å varme opp bygget. Vi har hentet 
inspirasjon fra bygningen Boathouse i Amsterdam (Figur 25). 

Figur 24 - Illustrasjonen gir en simpel forklaring på karbonfangst og 

-lagring. Bildet er hentet fra Statkraft(IEA, 2022) 
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Figur 25 - Bildet viser havnebygning i Amsterdam reist i treverk og glass 

(Margulis Moormann Architects, 2018) 
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1.8  Hva tar vi med til del 2? 
 
Videre inn i del 2 og 3 tar vi med oss det vi har kommet frem til i del 1. For å gi en oversikt over hva 
dette er, skal vi i dette kapittelet gå igjennom hva vi bringer videre. 
 
Fra utredningene tar vi med oss at det ikke er realistisk, særlig ikke før 2026, å drifte fjorden ved 
hjelp av grønne taubåter. Vi ser heller ikke hvordan vi kan gjenbruke et oppdrettsanlegg som 
cruisekai.  
 
Noen av prosjektets utfordringer kan bedres ved hjelp av en powerbarge som lagrer energi i 
svinghjul-teknologien fra Spinning energy. Denne bør lades opp på Linge ferjekai, men Liabygda 
ferjekai er også en god kandidat for oppladingen. Kraften fra powerbarge skal forsyne 
nullutslippsfartøyene, designet av Viddal og Bergan-Skar, med strøm. Dette gjelder i første omgang 
kun de fartøyene som seiler fra Stranda.  
 
Vi har landet på lokasjonene Hellesylt 1, Stranda 1 og Geiranger 1. Vi har også fått definert en 
behovsliste som ligger til grunn i design og modellering av kaiene.  
 
 

Tabellen er en ren kopi av Tabell 9 på side 29 
 

 Merknad  Lokasjon 
Tanker til svartvann 2 m3 pr. fartøy. 10 m3 pr dag 

(forutsatt tømming av 5 båter) 
Hellesylt, 
Stranda 

Tanker til gråvann 1.2 m3 pr. fartøy. 6 m3 pr dag 
(forutsatt tømming av 5 båter) 

Hellesylt, 
Stranda 

Tanker til ferskvann 2.5 m3 pr. fartøy. 12.5 m3 pr dag 
(forutsatt fylling av 5 båter) 

Hellesylt, 
Stranda 

Fortøyning med vakuum F.eks. Cavotec og Wärtsilä sin 
løsning med både fortøyning og 
lading. 

Hellesylt,  
Stranda,  
Geiranger 

Trinnløs landgang  Hellesylt,  
Stranda, 
Geiranger 

Mulighet for lading F.eks. Cavotec og Wärtsilä sin 
løsning med både fortøyning og 
lading. 

Hellesylt,  
Stranda, 
(Geiranger) 

Plass pr. gjest (minimum) 
(baseres på maksimalt tiltenkt antall gjester 

på en gang) 

1.5 m2 Hellesylt,  
Stranda, 
Geiranger 

Havneplass til minst 2 
nullutslippsfartøy 

Minimum 12 meter bredde, gjerne 
utrigger lik fartøyets totale lengde 
(30 m) 

Hellesylt,  
Stranda, 
Geiranger 
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DEL 2 – DESIGN OG KONSEPTER 
 
I denne delen vil vi gå nærmere inn på design av konseptene våre på bakgrunn av premissene og 
funnene i del 1 av rapporten. Vi vil her gjøre rede for spesifikasjoner, størrelser og forhold som er 
verdt å nevne samt designmetode der det er aktuelt.  
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2.1   Powerbarge – Design 
 
Da ideen om en powerbarge oppsto fant vi fort ut av at vi ville designe og modellere en. Vi satt oss 
ned og gjennomførte en kjapp og grov behovsskisse av hva vi trengte i en powerbarge (se del 1 i 
rapporten). Dette er noe vi måtte ha før vi kunne begynne å designe powerbargen. Behovet vi har 
basert designet på følger her: 
 
1.  Lade nullutslippsfartøyenes brukskapasitet fire ganger 
2.  Forsyne seg selv med strøm for transport Linge – Geiranger – Linge 
3.  10% sikkerhetsmargin 
 
Da vi hadde disse kriteriene, kom vi frem til hvor mange enheter vi trenger og vider da vekten på 
energibæreren. Dette vil gi utslag på hvor mye energi som må oppbevares. Vi kom frem til at 
powerbargen må kunne lagre 13 988 kWh for å nå våre kriterier. 
 

2.1.1  Selve skrogdesignet 

Skroget ble utformet ved hjelp den såkalte bottom-up metoden. Denne metoden brukes dersom man 
ikke har data for skrog fra lignende skipstyper. I denne metoden vil man først identifisere hvilke 
komponenter som skal inn i fartøyet, for så å utarbeide blokkskisser for alternative måter å designe 
skroget på. Ved hjelp av denne metoden får man et helt skreddersydd skrog og skip til sine behov. 
Dette er en innovasjonsfremmende løsning å designe skip på da man ikke er låst av tidligere skips-
prosjekter. 
 
Grunnen til at denne metoden ble brukt er fordi vi allerede hadde identifisert komponentene som 
skulle inn i skroget, og vi trengte derfor bare et passende skrog for behovet. Komponentene som skal 
inn i skroget kommer frem av tabellen under. 
 

Tabellen er en forenklet versjon av Tabell 2 på side 17.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det viktigste tallet å ta med seg fra tabellen over er antall enheter, og størrelsen pr. enhet for dette 
gir oss grunnlaget til å forme skroget. I vårt aller første skrog, ble utformingen slik som vist av 
illustrasjonen (Figur 8).  
 
På illustrasjonen ser vi et skrog som er pakket full av svinghjul. Skipet fikk noen endringer i senere 
stadier, men tanken er den samme.  
 
 
 

 Spinning Energy Benevning  
Størrelse på en enhet H 1.8 x B 1 x D 1 m 
Volum per enhet 1.8 m3 

Vekt per enhet 1 200 kg 
Energikapasitet per enhet 250 kWh 

Energi nødvendig  13 988 kWh 
Antall enheter nødvendig 56 stykk 
Nødvendig volum 100.8 m3 
Totalvekt energibærer 67 200  kg 
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Illustrasjonen er den samme som Figur 8 på side 18 

 
 
Den endelige planen for plassering av enhetene endte som vist i Figur 26 (ikke hentet fra 
skrogtegninger) 
 
 

 
Da hver enhet er 1x1x1.8 meter ser vi av illustrasjonen over at vår powerbarge må være minst 17 
meter lang, fire meter bred, og 1.8 meter høy.  
 
 

2.1.2   Grov juridisk analyse 

Det er ingen ekstraordinære regler eller lovverk å ta hensyn til med design av dette skipet. Skipet 
frakter ikke farlig gods, diesel, naturgass, hydrogen eller andre brennbare og eksplosive stoffer. 
Skipet driftes heller ikke av batteri. Svinghjulene er, etter alt å dømme, å betrakte som en del av 
skipet som ikke trengs å tas særlig hensyn til.  
 
Fartøyet er tiltenkt å operere som autonomt fartøy. Jf. Sjøfartsdirektoratets (heretter sdir) rundskriv 
12-2020 (heretter rundskriv/et) om autonome fartøy skal et autonomt fartøy holde samme 
sikkerhetsstandard som et liknende ikke-autonomt fartøy. Vår powerbarge (heretter skip/et) er 
planlagt som autonomt. Skipet vil falle inn under The Norwegian Forum for Autonmous Ships sin 
autonomigrad Grad 4 – ubemannet. «Helt ubemannet men med mulighet for direkte eller indirekte 
fjernstyring fra kontrollsenter på land for å håndtere komplekse situasjoner...» (Sjøfartsdirektoratet, 
2020, s. Vedlegg 1). Skipet er derfor ikke tiltenkt autonom drift, men ubemannet drift.  
 
Det kommer videre frem av rundskrivet at et autonomt fartøy vil måtte følge de regler som 
omhandler skipstypen. Forskrift om sikkerhetstiltak m.m. på skip setter definisjoner på fartøystype. 
Jf. §2 bokstav k er et lasteskip «Ethvert skip som ikke er passasjerskip, fiske- og fangstfartøy, lekter 

eller fritidsfartøy.» For å vite om fartøyet oppfyller definisjonen til lasteskip må vi altså se til §2 
bokstav l for å se om fartøyet er en lekter. §2 bokstav l lyder: Lekter er «et skrog eller skip uten 

fremdriftsmaskineri som skal slepes eller skyves ved all forflytning og som anvendes til føring av 

last.»(Forskrift om sikkerhetstiltak m.m. på skip, 1987) Skipet oppfyller derfor definisjonen til 
lasteskip.  
 

Forut -> 

Figur 26 - Illustrerer endelig oppsett og plasseringer av energibærere. Hver firkant representerer 

en enhet med svinghjul. 
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Det er foreløpig ingen særregler for autonome lastefartøy i Norge eller IMO. Skipet vårt må derfor 
oppfylle alle krav som stilles til et lasteskip i nasjonalt- og internasjonalt regelverk samtidig som det 
skal være like sikkert som et lignende ikke-autonomt fartøy.  
 
I lovverket som gjelder utrustning på lasteskip omtales ofte fartsområde. Lasteskip har forskjellige 
sikkerhetskrav o.l. ut fra hvilket fartsområde fartøyet skal trafikkere. Vi ser da til Forskrift om 

fartsområde. Jf. §7 Fart på helt innelukket farvann (Fartsområde 1) er definert som indre deler av 
fjorder. Geiranger er derfor fartsområde 1. Spørsmålet videre er om Linge, og reisen fra Linge til 
Geiranger er å oppfatte som fartsområde 1. For å besvare dette må vi se til vedlegg I i forskriften. I 
vedleggets del 9, tredje hovedpunkt leser vi at innenfor linjen trukket fra Festøy – Solevågen er å 
beregne som fartsområde 1. Skisser vi dette på et kart som i Figur 27, ser vi at hele skipets rute er 
innenfor fartsområde 1.  
 

 
Sommerprosjektet har ikke hatt mulighet til å sette seg ned å analysere lovverket og designe skipet 
etter alle gjeldende lover og regler. Skipet er designet i tråd med regelverk, men en fullstendig 
analyse av regelverk og design bør gjennomføres før skipet bygges. Dette underkapittelet var ment 
som en pekepinn for oss i det grove designet av en powerbarge.  
 

  

Figur 27 - Kartet viser linjen Festøy - Solevågen (rød heltrukken linje oppe til 

venstre) Posisjonsmarkør viser Linge. Nederst i kartet ser vi Hellesylt og 

Geiranger 
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2.2  Kaianlegg Stranda – Design 
 
Ved design av kai på Stranda har vi som tidligere nevnt tatt utgangspunkt i lokasjonen på nordsiden 
av ferjekaien (Figur 28).  

 
På dette området ønsker vi å opprette en kai for nullutslippsfartøyene og cruiseskip. Samtidig ønsker 
vi å opprette en havnepromenade som leder gjestene fra cruiseskipet til nullutslippsfartøyene på en 
enkel, sikker og intuitiv måte.  
 

2.2.1  Kaianlegg på Stranda – Dimensjonering 

Før modelleringen og design av kai satt i gang for fullt, ble vi enige om noen mål for kaianlegget som 
vi skulle bruke som utgangspunkt (vises i Figur 29). Disse er kun til et utgangspunkt, og det har 
kommet modifikasjoner senere i modelleringen ettersom man fant behov for det. 

Figur 28 - Kartet er over Stranda. Det grønne 

skraverte området er området vi ønsker å 

benytte oss av for å lage kaianlegg 

Figur 29 - Bildet illustrerer hvilke mål vi satt som 

utgangspunkt i design av kai på Stranda. 
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De endelige målene på flytekaien i Stranda er slik det kommer frem av tegningen i Figur 30.  

 

2.2.2  Første modellering og skisse av kaien på Stranda 

I fjorårets prosjekt ser vi at gruppen har fokusert på å lage en ren distribusjonskai i Stranda, altså en 
kai som ikke skal være en særlig attraksjon i seg selv. Årets sommerprosjekt har et større fokus på å 
utvikle hele Stranda kommune, og vi ønsker derfor at kaia på Stranda skal være en plass hvor folk kan 
samles.  
 
På kaien har vi tiltenkt et næringslokale med toaletter. Vi har skissert det som en kafé, butikk og et 
turistkontor. Utenfor selve hovedhuset på kaien har vi designet en paviljong som er allsidig. Vi tenker 
dette som en lounge med et avslappet utrykk. Paviljongen kan også brukes til konserter, foredrag 
eller andre og mindre arrangement. Kaien har også billettsluser for adgangskontroll i tråd med ISPS-
regelverket. 
 
Med en utforming som dette, hvor man har to separate bygninger, kan man fortsatt holde 
arrangementer uten å oppta hele bygningsmassen på kaien.  

Figur 31 - Modellert versjon av flytekaien på Stranda. (modellen er ikke i terreng) 

   

Figur 30 - Planskisse av den flytende betongkaien i Stranda med endelige mål 
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2.3  Kaianlegg Hellesylt – Design 
 
Ved design av kai på Hellesylt har vi som tidligere nevnt tatt utgangspunkt i å utnytte det ikke-
utnyttede området ved cruisekaien. Området vises i Figur 32.  

 
På Hellesylt ønsker vi å legge et betongdekke over området mellom cruisekaien og land. Området er 
allerede designet for dette formålet da det ble satt ned peler til fremtidig utbygging da cruisekaien 
ble bygget. Betogndekket vil gi en stor flate hvor man kan lage en helhetlig og god kai-opplevelse. 
Ved å gjerde inne cruisekaien og deler av kaien for nullutslippsfartøyene vil man også overholde ISPS-
regelverk samtidig som man kan ha et næringslokale tilgjengelig for alle i Hellesylt. Ved å legge en kai 
her vil man også få et helhetlig kaianlegg med minimal forflytning av gjester. 
 
Kaien for nullutslippsfartøyene vil bli etablert på nordsiden av gangbanen som leder fra cruisekaien 
og inn til land. Denne delen vil bli laget som en flytekai av betong. Kaien i Hellesylt vil derfor bestå av 
en flytende betongkai nede ved sjøen, og en fast betongkai hvor kaiens attraksjon og næringslokale 
blir lokalisert like ved cruisekaien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 32 - Kartet er over Hellesylt. Det grønne 

skraverte området er området vi ønsker å benytte oss 

av for å lage kaianlegg 
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2.3.1  Kaianlegg på Hellesylt – Dimensjonering 

Før modelleringen og design av kai satt i gang for fullt, ble vi enige om noen mål for kaianlegget som 
vi skulle bruke som utgangspunkt (vises i Figur 33). Disse er kun ment som et utgangspunkt, og det 
har kommet modifikasjoner senere i modelleringen ettersom man fant behov for det.  
 

 
Etter første runde med design og modellering havnet vi på nøyaktige mål for Hellesylt, dette ses i 
Figur 34. Dette er de nøyaktige målene på kaien, videre ble også bygget på kaien tegnet inn.  
 

 
Figur 34 - Plantegning over kaien i Hellesylt. Tegningen inneholder både den flytende, og faste delen av kaien. Målene er 

endelige 

 

 

Figur 33 - Bildet illustrerer hvilke mål vi satt som utgangspunkt i 

design av kai på Hellesylt 
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2.3.2  Første modellering og skisse av kaien i Hellesylt 

I Hellesylt har prosjektet nok en gang ønsket å lage et sted å være for både gjester, og 
lokalbefolkningen. Som tidligere nevnt består kaien i Hellesylt av en flytende, og en fast del. Den  
flytende kaien vil være den som tar imot nullutslippsfartøyene. Det er på den faste delen av kaien vi 
ønsker å opprette et næringslokale og derfor også et sted å være.  
 

 
I Hellesylt har vi tegnet inn to bygg. Kun et av de er tiltenkt til næringslokale. Det andre bygget er for 
oppbevaring og teknisk utstyr eller avfallstanker som Stranda hamnevesen selv kan disponere.  
Næringslokalet på kaien i Hellesylt er om lag 600 m2, og kan derfor brukes til flere formål. Vi ser for 
oss en restaurant eller kafé. Videre ser vi for oss at hele bygget også kan brukes som konsertlokale, 
konferanselokale og lignende. I Hellesylt har vi designet byggen slik at de gjenspeiler utrykket i 
verdensarvfjorden (Figur 36 og Figur 37).   

Figur 35 - Forarbeidet til en fast kai er allerede gjort. Det er på disse pelene vi ønsker å 

legge betongdekke, og bygge fastkai 

Figur 37 - Bilde viser Skageflå Fjellgård 

som godt illustrerer utrykket vi håper å 

gjenspeile i våre kaianlegg (Bjerregård, 

2022) 

Figur 36 - Bildet viser kaianlegget i Hellesylt. 
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2.4  Kaianlegg Geiranger – Design  
 
Ved design av kai i Geiranger har vi som tidligere nevnt tatt utgangspunkt i lokasjonen hvor seawalk-
en i dag ligger (Figur 38). Vi ønsker å flytte denne til Stranda, og anser derfor plassen som en ypperlig 
lokasjon for kai til nullutslippsfartøy.  
 

 
I Geiranger ønsker vi opprette en flytende betongkai der hvor seawalk-en i dag ligger (Figur 39). 
Kaianlegget vil ha ilandstigning der hvor seawalk-en i dag treffer land. Kaien er også designet for å 
fasilitere powerbargen. Vi ønsket å integrere den som en del av kaien, og lage den til en severdighet i 
seg selv. Dette ønsker vi legge til rette for på nordvest enden av kaien da dette er den letteste 
metoden for powerbarge å legge da den kan seile på en rett kurs inn i kaien. 
 

2.4.1  Kaianlegg i Geiranger – Dimensjonering 

Før modelleringen og design av kai satt i gang for fullt, ble vi enige om noen mål for kaianlegget som 
vi skulle bruke som utgangspunkt (disse vises i Figur 39). Disse er kun til et utgangspunkt, og det har 
kommet modifikasjoner senere i modelleringen ettersom man fant behov for det  
 

 

 

Figur 38 - Kartet er over Geiranger. Det grønne 

skraverte området er området vi ønsker å 

benytte oss av for å lage kaianlegg 

Figur 39 - Illustrasjonene viser hvilke mål vi satt som utgangspunkt i design av kai i Geiranger. Lokasjonen vises på bilde til høyre 
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Etter å ha satt kaien inn i landskapet, landet vi på nøyaktige mål slik det kommer frem av tegningen i 
Figur 40. 
 

 

2.4.2  Første modellering og skisse av kaien i Geiranger 

I Geiranger har vi hatt samme fokus på å skape et sted å være i år som i fjor. Vi har tegnet inn et lite 
næringslokale, og hangaren til powerbargen. Vi har hatt et mål om å lage kaianlegget i Geiranger mer 
anonymt en fjorårets prosjekt. Vi ønsker at Geiranger skal være attraksjonen i større grad en kaien. 
Derfor er årets kaianlegg laget i en mye mer anonym tone med mindre massiv bygningsstruktur 
(Figur 41) en den ble designet som i fjor.  
 

 
Som nevnt tidligere i kapittelet, har vi laget en hangar til powerbarge slik at denne kan stå i fred og 
samtidig være en severdighet. Hangaren vil ha vindusflater på alle sider (Figur 42). Taket vil bli 
utrustet med solcellepanel.  

Figur 40 - Plantegning over den flytende betongkaien vi tenker 

på Geiranger. Her er også endelige mål 

Figur 41 - Bildet viser kaien i Geiranger fra landsiden hvor du i dag kommer i land fra 

seawalken. (For ferdig modellert kai, se Del 3 i rapporten) 
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Også i Geiranger ønsker vi å gjenspeile litt av utrykket i fjorden. Derfor er hangaren utformet som en 
låve. Næringslokalet er laget så minimalistisk og anonymt som mulig med parkanlegg på taket, noe 
som gir et grøntareal på kaien som også toner ut det «harde utrykket» man kan få av en betongkai.  

  

Figur 42 - Bildet viser kaien i Geiranger, og særlig hangaren til powerbarge. (For mer 

detaljerte bilder se del 3 i denne rapporten) 
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2.5  Ladestasjon powerbarge 
 
Ved design av ladestasjon for prosjektets powerbarge la vi vekt på at det skal være en så liten og 
anonym infrastruktur som mulig. Den skal også plasseres på en lokasjon hvor den ikke hindrer annen 
sjøtrafikk eller utsetter andre i fare. Denne kaien har kun et formål, og det er å lade en powerbarge. 
Det er ikke tiltenkt at noen skal ferdes på kaien uten autorisasjon. Vi ser for oss at kaien kan 
lokaliseres ved Linge ferjekai på området som er skravert på Figur 43. 
 

 
Vår kai på Linge har som nevnt en funksjon, og det er å lade prosjektets powerbarge. Kaien trenger 
derfor lite andre installasjoner enn bare en lademekanisme. Vi ønsker at kaien skal dekke hele 
fartøyets lengde. Konseptskissen ser du i Figur 44.  
 

 
Plasserer vi dette konseptet ut i Linge, sammen med den planlagte ferjekaien, vil det se ut som hva 
Figur 45 viser.  
 

Figur 44 - Illustrasjonen viser mål og konseptet for kaien. Kaien er 

illustrert i grønt og powerbarge i blå/lilla 

Figur 43 - Kartet er over Linge ferjekai. Alternativ 3 er hva som nå blir reist på Linge. Det er 

innenfor det grønn-stiplede og skraverte området vi ønsker å etablere ladestasjon. (Søvde & 

Fostervold, 2020) 
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Det synes av Figur 45 at to fartøyene (ferje og powerbarge) kommer nære hverandre når begge ligger 
til kai. Vi anser ikke dette som et problem da ferjen trafikkerer sambandet mellom 06:30 og 23:00 slik 
rutetabellen er i dag. Vår powerbarge seile inn til Geiranger tidlig om morgenen, ligger i Geiranger 
hele dagen, for så å seile tilbake til Linge på tidlig natt. Døgnets første avgang for ferjen er dessuten 
fra Eidsdal, derfor ligger den i Eidsdal om natten når vår powerbarge kommer inn for lading. Disse to 
fartøyene vil i praksis ikke møtes, eller ligge til kai samtidig. 
 
Vi ser for oss at denne kaien kan være fast kai. Her er det ingen personer som skal av eller på 
fartøyet, eller gods som skal transporteres mellom land og fartøy. Her vil det derfor være tilstrekkelig 
med en fendret betongkai med autonome fortøyningsmetoder. Til de tilfellene hvor personell må om 
bord, vil dette være trent og autorisert personell som kan klatre i en stige innfelt i betongkaien ned 
til powerbarge dersom det er lavvann. 
 
Når det kommer til energibehov på kaien, kan vi ikke si noe håndfast. Spinning energy lader så fort 
den får energi inn avhengig av spenningen. Derfor er det opp til utbyggere og investorer å vurdere 
hvor hurtig man trenger å lade fartøyet, også skalere energitilførsel deretter. 
 
Gruppen har ikke brukt lang tid på å se på, skissere eller planlegge kaien på Linge i detalj og vi kan 
derfor ikke si noe mer spesifikt annet enn hva vi allerede har nevnt i kapittelet. Det er også derfor vi 
ikke går i dybden på energibehov til kaien.  
 
Vi oppfordrer fremtidige prosjekter til å se mer på denne kaien.  
 

  

Figur 45 - Her ser man hvordan ferjekai og ladestasjon er tiltenkt. Ferje er illustrert i rødt, powerbarge i blått, 

ladestasjon i grønt og ferjekai i lysgrå. 
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DEL 3 – FERDIG KONSEPT OG KONKLUSJONER 
 
I denne delen vil vi presentere vårt ferdige konsept, og komme med gruppens samlede 
konklusjon. Vi kommer også med forslag om veien videre. 
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3.1  Endelig konsept 
 
I dette kapittelet ønsker vi presentere vårt endelige konsept. Vi vil ta deg med på hele ferden i 
konseptet.  
 
Cruiseskipene vil legge til kai i Hellesylt og Stranda. På Stranda vil de benytte en seawalk (Figur 46), 
mens de på Hellesylt vil benytte seg av den allerede eksisterende cruisekaien (Figur 47). Fra Hellesylt 
og Stranda vil du kunne transporteres til Geiranger med mindre nullutslippsfartøy. Dette blir en av 
flere mulige måter å komme inn til Geiranger på.  
 

 
Når gjestene ankommer Geiranger, vil de gå i land hvor seawalk i dag ligger (Figur 48). Dette bringer 
gjestene i land helt i nord-enden av den berømte naustrekka. Dette vil naturlig trekke gjestene 
gjennom naustrekka. Oppretter man et konsertlokale slik skissert av studentene i TEFT-prosjektet 
(vedlegg II) eller en større attraksjon borte ved dagligvarebutikken vil gjestene naturlig trekkes 
gjennom hele Geiranger. Det vil da bli intuitivt som besøkende i Geiranger å oppleve alt Geiranger 
har å by på. 

Figur 46 - Illustrasjonen er en silhuett av Stranda i vårt konsept. Cruiseskip og vår kai-infrastruktur er 

tegnet i grønt. Nullutslippsfartøyet er i rosa, seawalk i blå. Blå sirkel er fortøyningsbøye. 

Figur 47 - Illustrasjonen er en silhuett av Hellesylt i vårt konsept. Cruiseskip og vår kai-infrastruktur er 

tegnet i grønt. Nullutslippsfartøyet er i rosa, gul sirkel er fortøyningsbøyen som ligger i Hellesylt. 
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Nullutslippsfartøyene som kommer fra Stranda, har ikke nok strøm til å returnere til Stranda uten å 
lade i Geiranger. Slik situasjonen er i dag, og slik den trolig forblir til 2026, er det ikke strøm i 
Geiranger til å lade disse fartøyene. Derfor foreslår vi en løsning hvor man flytter energi fra en plass 
til en annen, uten en omfattende utbygging av strømnettet. 
 

 
Vi ser for oss å ha en powerbarge som transporterer energi fra Linge og inn til Geiranger. I Geiranger 
seiler den inn i kaien, og kobler seg til kaien (Figur 49). Når den er koblet til vil den gi strøm til 
nullutslippsfartøyene som trenger strøm. Tanken er at vårt konsept med powerbarge skal være 
ubemannet, og kan fjernstyres ved behov fra et kontrollsenter på land.  
 
Kaiene i seg selv er en viktig brikke i dette prosjektet og endelige konseptet. Uten kai-infrastruktur vil 
vi ikke ha mulighet til å transportere gjester inn i fjorden. Vi ønsker at kaiene skal være anonyme og 
ha et lite avtrykk samtidig som de skal bli nye signalbygg og en plass lokalbefolkningen ønsker å 
være- særlig i lavsesongen. Bygningene er derfor designet med andre materialer enn betong, 
nettopp for å gi et varmere inntrykk og et lavere avtrykk.  

Figur 48 - Illustrasjonen er en silhuett av Geiranger i vårt konsept. 

Vår kai-infrastruktur er tegnet i grønt. Nullutslippsfartøyet er i 

rosa. Inntegnet er også naustrekka tegnet i grønt 

Figur 49 - Illustrasjonen er en silhuett av Geiranger i vårt konsept. Vår kai-infrastruktur er tegnet i 

grønt. Nullutslippsfartøyet er i rosa. Inntegnet er også naustrekka tegnet i grønt. I brunt ser man 

powerbarge inntegnet som en integrert del av kaien. 
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I Hellesylt og Stranda har vi også tatt inspirasjon fra fjordens gamle gårder og grender, særlig med 
tanke på at vi ser for oss torvtak på bygningene (Figur 51 og Figur 52). Vi ønsker å kopiere utrykket vi 
har i fjorden inn til de plassene verdensarvutrykket ikke når til. Dette gir et lite stykke verdensarv 
også i Hellesylt og Stranda.  
 
 

Figur 51 - Bildet viser bygningene på kaianlegg i Hellesylt. 

Figur 50 - Bildet viser bygningen på kaianlegget i Geiranger 

Figur 52 - Bildet viser bygningene på kaianlegget i Stranda 
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Det helhetlige konseptet vi her fremmer er med på å utvikle hele Stranda kommune til en attraksjon 
og bringer et felles utrykk til kommunen. Håpet er at Geiranger blir synonymt med Stranda 
kommune. Når internasjonale gjester skal til Geiranger så kan det like gjerne være Stranda, Hellesylt 
eller Geiranger. Det er ikke Geiranger som er attraksjonen, men reisen i fjorden og opplevelsen på 
stedet du ankommer- Hver lokasjon med hver sin spesialitet. 
 
Se vedlegg I for å oppleve kaiene i 3D på mobiltelefonen din. 
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3.2  Sammendrag av TEFT-prosjekt 
 
Parallelt, og sammen med teknologi- og ingeniørstudenten, har to studenter fra økonomistudier sett 
på mulige måter å finansiere et grønn kai konsept på. Vi har stort sett fått frie tøyler til å utvikle, 
forske på og gjøre som vi ønsker. Den første finansieringsmodellen som ble sett på var å finansiere 
investeringer via et utvidet tilbud i småbåthavna. Dette viste seg å stå for en marginal inntekt 
sammenlignet med inntektene fra cruisenæringen (Figur 53).  
 

 
Videre så man på hvor mange bobil- og personturister man ville trenge for å erstatte cruisenæringens 
inntekter. Det ble også sett på hva som driver tilfredsheten opp blant de forskjellige turistgruppene. 
For detaljer i disse grafene henviser vi til sluttpresentasjonen i vedlegg II. 
 
Ut fra det innledende arbeidet kom man frem til fire punkter å fokusere på for Geiranger 2026. 

Disse er: 
- Transport til og fra Geiranger 
- Transport i Geiranger 
- Turistinformasjon 
- Aktiviteter og kultur 

 
3.2.1  Transport til og fra Geiranger 
Det ble sett på ulike måter å transportere gjester inn til Geiranger. Både sjø og land ble vurdert. Uten 
å gå dypere i det kom man frem til at transport via sjø og fjord er mest gunstig da en bedring og 
oppskalering av veinettet i- og rundt Geiranger vil bli kostbart. Kostnaden for en slik utbygging vil 
dessuten ligge på kommune og fylke. For transport til sjøs kan private aktører investere, og Stranda 
kommune trenger da kun investere i kaianlegg.  
 
Det bør satses på flere transportmetoder til sjøs en kun nullutslippsfartøyet til Viddal og Bergan-Skar. 
Båter som Future of the fjords, Brim Explorer og Oslofjord I-V er skip man kan se til for flere mulige 
transportløsninger til sjøs uten utslipp.  
 
Dersom man skal satse på transport til lands, bør man vurdere å sette klimakrav til biler som skal 
kjøre inn til Geiranger. Dette kan man gjøre ved å se til Zermatt og Paris hvor man har innført klima-
klasser på bilen og at kun biler med en viss klasse kan kjøre inn til bysentrum. Iverksettes dette i 
Geiranger vil for eksempel kun EL-biler komme inn til Geiranger, mens biler av annen klimaklasse må 
betale en avgift. Dersom man ikke vil betale avgiften, eller bilen er for gammel, bør man parkere på 

Figur 53 - Grafen er hentet fra sluttpresentasjonen som kan sees i sin helhet i vedlegg II 
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en parkeringsplass utenfor verdensarvsona, og transporteres med nullutslipps shuttlebusser inn og 
ut av Geiranger. 
 
Dette alternativet er resurskrevende, men bør vurderes dersom man ønsker å la biltrafikk komme inn 
til Geiranger. Dette er også i tråd med prosjektets ønske om å gjøre hele opplevelsen så grønn som 
mulig.  
 

3.2.2  Transport i Geiranger 

Transporten innad i Geiranger er allerede vel etablert med tanke på utlån av EL-biler, sykler, kajakker 
med mer. Vi har derfor ikke sett noe videre inn på transport i Geiranger annet en at det trolig bør 
skaleres opp. 
 

3.2.3  Turistinformasjon 

Undersøkelser viser at 70% av gjestene i Geiranger er nokså- eller bedre fornøyd med 
turistinformasjonen. Dette er bra og høyt tall, men vi ville se på hvordan vi kan gjøre informasjonen 
enda bedre. Spørsmålet er hvordan man skal nå ut til gjester i Geiranger på enda bedre vis.  
 
Det vi kom frem til er en interaktiv informasjonstavle hvor man kan scrolle seg gjennom tilbudet i 
Geiranger, få info om ditt opphold og anbefalinger. Dette kan også utvides til å være en interaktiv 
nettside som kan åpnes på telefonen og tilpasses deg og din reise allerede fra om bord på 
cruiseskipet. Videre kan dette ses på å utvides til festivalbånd som lagrer din personlige reiseinfo. 
Dette båndet kan brukes både på informasjonstavler og turistattraksjoner for å få opp info om din 
reise. Noen cruiseskip har allerede innført slike bånd for å ta betaling om bord, og for oppbevaring av 
reiseinformasjonen din. 

 

3.2.4  Aktiviteter og kultur 

Det siste vi så på var hvordan vi skal få gjester til å ville komme til Geiranger også om de ikke kommer 
inn via cruise. Vi ønsket også å se på om man kunne få enda større aldersspenn i gjestegruppa. 
Derfor ønsker vi gjøre Geiranger til en arena for kunst, kultur og opplevelser. Vi ser for oss en mobil 
konsertarena som flyter på sjøen.  
 
Konsertarenaen vil være en gammel låve (Figur 54) som deles opp og plasseres på en flytende kai, 
dette gjøres nettopp for å ivareta verdensarvens utrykk. Arenaen blir en arena for kultur, fest og 
opplevelser. Vi ser for oss at arenaen kan brukes til blant annet konserter, festivaler, bryllup eller 
julebord. 
 

 

Figur 54 – Illustrasjonene viser konseptet av konsertarenaen. Til venstre ser man den fysiske modellen som ble laget i 

prosjektet. 
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Vi tror dette er med på å gjøre Geiranger til en enda mer attraktiv lokasjon for opplevelser. Både for 
cruise-, og bobilturister samt andre som kommer til Geiranger. Arenaen er som nevnt mobil, og kan 
flyttes fra Geiranger til andre lokasjoner ved behov. 
 

3.2.5   Konklusjon – TEFT 

Alt som nevnes over er ansett til å være med på å ruste Geiranger for fremtiden, rent økonomisk. Det 
må sees på konkrete forretningsmodeller for å finansiere de faktiske kostnadene for en grønn kai-
infrastruktur. Vi tror at Geiranger vil tiltrekke et yngre og annerledes publikum om tiltakene i kapittel 
3.2 iverksettes. Disse konseptene vil trolig øke hvor mye hver gjest legger fra seg i Geiranger. Dersom 
tiltaka vi fremmer i kapittel 3.2.1 iverksettes, vil vi også komme nærere den nasjonal 
reiselivsstrategien for 2030 - Sterke inntrykk, små avtrykk (Innovasjon Norge, 2021). 

 
Dette bunner ned i tre hovedpunkt vi ønsker å avslutte med: 
 
 
 
 
 
 

  

Tilrettelegge for 
yngre målgrupper 

Øke verdiskapning 
per gjest 

Sterke inntrykk, små 
avtrykk 



 
 

59 

Grønn kai 2022

3.3  Konklusjon 
 
I årets prosjekt har vi kommet frem til at løsninger for en utslippsfri Geirangerfjord i 2026 
eksisterer og kan realiseres så fort som ønskelig. Det er altså opp til investorer, næringslivet og 
politikere å iverksette omstillingen. Gruppen bemerker at 2026 nærmer seg med stormskritt. 
Gitt leveringstid på kaianlegg og fartøy bør man snart bevilge midler til investeringene. Dette vil 
trolig bli enklere om aktører med egeninteresse i Hellesylt, Stranda og Geiranger går sammen 
om å skape attraksjoner og opplevelser i hele kommunen. 
 
I årets prosjekt har vi fremmet en løsninger som fjerner det akutte behovet for en stor, 
utfordrende og dyr utbygging av strømnettet inn til Geiranger. Løsningen vi fremmer i 
konseptet powerbarge er med på å gi strøm til Geiranger sitt behov. Konseptet kan også 
skaleres til å gi strøm til større deler av bygden. Vi ønsker å snakke varmt om konseptet 
powerbarge og håper dette er noe Stranda hamnevesen, sammen med Spinning Energy og 
Mørenett/Tindra nett kan se på for å realisere. 
 
Vi kommer også med løsninger for å lage mer anonyme og miljøvennlige bygninger. Vi håper 
beslutningstakere deler vårt mål om å lage hele prosjektet så grønt som mulig og iverksetter 
disse forslagene i en kommende infrastruktur.  
 
Vi ønsker å foreslå at utbyggingen, planer og nødvendige utredninger for flytting av seawalk 
samt oppretting av distribusjonskai i Geiranger og Stranda begynner snarlig. En slik prosess for 
Hellesylt bør være klar til å iverksettes så fort man får en avklaring i om Sunnylvsfjorden åpnes. 
Dette får vi svar på når forskriften blir vedtatt første halvdel 2023. Gruppen ønsker i 
utgangspunktet ikke at forskriften inneholder dispensasjons for fartøy under 1000 tonn. Ut fra 
vårt gruppens mål om å gjøre prosjektet så grønt som mulig, mener vi dette er en feil 
dispensasjon å gi. 
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3.4  Veien videre 
 
Veien videre er vanskelig å spå og forutsi. Det eneste som er sikkert er at 1. januar 2026 blir et 
vendepunkt for kommunen og regionen. Det viktigste i arbeidet fremover er å realisere 
konsepter. Ideer må bli til konkrete konsepter, og konseptene må bli en realitet. Snart er det 
bare tre år igjen før kravet kommer, og fjorden stenges.  
 
Vi bør være klare til å iverksette planene allerede når forskriften legges frem i slutten av året, 
og vedtas på nyåret.  
 
Vi identifiserer fem områder vi ikke har strukket helt til på årets prosjekt, og som vi konkret 
anbefaler at blir sett på videre. 
 
 Sluttdesign av powerbarge  

Vi har laget et konseptdesign som i utgangspunktet er godt nok. Vi har derimot ikke 
gjennomført alle analysene som skal til for å realisere dette. Derfor ønsker vi å foreslå at en 
studentgruppe har dette som en oppgave. Kanskje særlig fokus på om den kan operere 
ubemannet innen 2026. Om ikke bør man se på om man enkelt kan montere et midlertidig 
styrhus. 
 
 Design og prosjektering av ladestasjon på Linge 

Vi rakk ikke se grundig på hvordan prosjektets powerbarge skal lades, og hvordan denne kaien 
skal se ut. Derfor bør denne bli ordentlig skissert og prosjektert- særlig om en løsning med 
powerbarge er ønskelig. Videre har vi ikke sett på grunnforhold på Linge eller Liabygda, som er 
de to best egnede lokasjonene for slik infrastruktur. Dette bør undersøkes for å ta et informert 
valg om endelig lokasjon for slik infrastruktur. 
 
 Værobservasjoner på Stranda 

Som ved fjorårets prosjekt oppfordrer vi til at det gjennomføres overvåking av meteorologiske 
forhold som vind, vær og strøm på stranda. Dette kan ha betydning for forankring av flytekaier 
og flytting av seawalk. Forankringsoperasjonen kan potensielt bli dyr dersom man må forankre 
sterkere enn forventet på grunn av værforhold. Med en ordentlig meteorologisk analyse er det 
lettere å få et ordentlig og konkret økonomisk grunnlag før beslutningen tas.  
 
 Zeabuz-konsept og andre måter å gjøre fjorden lettere å oppleve uten cruiseskip 

Vi rakk ikke sette oss inn i Zeabuz på en skikkelig og god måte slik vi kanskje skulle håpe. Vi fant 
konseptet litt sent i prosjektet, og etterlater derfor denne til kommende prosjekt. Vi ser for oss 
at Zeabuz kan bli en av flere måter å oppleve fjorden på. Kan dette funke i Geiranger-området, 
og er det ønskelig fra prosjekteier, næringslivet, lokalbefolkning og cruisenæringen?  

 

Grønnere betong 

Vi ønsker å foreslå at en studentgruppe undersøker hvordan man kan lage betong med enda 
lavere CO2-avtrykk. Det er allerede forskning på dette, men er det måter man kan gjøre det 
enda mer miljøvennlig? 
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3.5  Veien videre – Etter innspill fra samarbeidspartnere 
 
Etter studentenes sluttpresentasjon den 8. september ble det holdt en workshop for å sammen 
forme veien videre. Studentene, besøkende og ansatte ved NTNU ble fordelt ut på fire grupper som 
hadde mål om å konkretisere det neste året med arbeid innen grønn kai. Under følger innspillene 
som kom frem fra hver enkelt gruppe.  
 

3.5.1  Skip  

På gruppen skip var målet å fokusere på nullutslippsfartøyene i prosjektet, samt konseptet 
powerbarge. Følgende punkt anses som viktige for veien videre mot neste sommerprosjekt: 

- Gjennomføre sluttdesign av powerbarge slik at man, ved neste sommerprosjekt, kan 
fokusere mer på hva den faktiske kostnaden blir  

- Undersøk og grei ut om muligheten for autonom eller ubemannet powerbarge i 
Geirangerfjorden 

- Gjøre vekt- og produksjonsoptimalisering av nullutslippsfartøyet til Viddal og Bergan-Skar 
ved hjelp av nye aluminiumslegeringer og aluminiumekstrudering. Se arbeidet til forsker ved 
IMT-NTNU, John Martin Kleven Godø 

- Effektivisering av fremdriftssystem. Se til fartøyet MS Brim og dets nye fremdriftssystem som 
gir lengre rekkevidde 

 

3.5.2  Bygg 

På gruppen bygg var målet å fokusere på kai-konstruksjonene og infrastrukturen i prosjektet ellers.  
Følgende punkt anses som viktige for veien videre mot neste sommerprosjekt. 

- Energitilførsel til kaianleggene må utredes 
- Helhetlig arealplanlegging av de tre lokasjonene må settes i gang, og klarsignal på at tomtene 

kan brukes til kaianlegg må gis 
- Vi må avklare dimensjonene på kaianleggene sammen med alle interessenter 
- Trafikksikkerhet i Hellesylt må vurderes med forskjellige scenarioer hvor ferjekaien er på hver 

sin side av broa og hvordan dette vil påvirke gjestene sin sikkerhet 
- Man må se mer på bygningsfysikk, nullutslipp og bærekraftige løsninger. Se videre på 

løsninger som Grønn kai 2021 kom frem til med tømming og tanker for grå- og svartvann, 
samt lading av fartøy, integrert i kaien 

- (basert på årets konsept) Definere hva man skal bruke alt arealet på kaien i Hellesylt til 
o Flytende kai er å foretrekke, men er utfordrende 
o Krever godt samarbeid mellom kommune, næringsliv og Marina solutions med 

Ulstein betong 
- Dimensjonere kaien i Stranda etter behov fra kundene, med utgangspunkt i årets konsept 
- Se på logistikk for å få gjester inn til sentrum av Stranda 

 

3.5.3   Energi 

På gruppen energi var målet å fokusere på energien i prosjektet. Særlig energibærer i powerbarge. 
Følgende punkt anses som viktige for veien videre mot neste sommerprosjekt. 

- Hvor langt kan man frakte hydrogen. Både om bord på fartøy og på land 
- Se på mulighet for energitransport via kabel i Strynefjellstunnelen 
- Se på hvordan man kan sikre en helårlig drift av powerbarge 
- Man bør se på energieffektiviteten til powerbarge versus andre måter å få strøm til 

Geiranger på 
- Se på muligheten for å bruke restvarme fra Hellesylt Hydrogen Hub til nytte for prosjektet.  
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3.5.4  Forretningsmodell 

På gruppen forretningsmodell var målet å finne frem til hva som er viktig for å utvikle et økonomisk 
bærekraftig Geiranger og Stranda. Følgende punkt anses som viktige for veien videre mot neste 
sommerprosjekt: 

- Produktet som skal selges må defineres, er produktet opplevelsen? Hvilket produkt ønsker 
man å selge. 

- Man bør se på å utvide horisonten og prosjektet til å omfatte Liabygda og kanskje også 
innover i Fjord kommune 

- Det bør lages en tredelt kartlegging av forskjellige interessenter i Geiranger hvor man lager 
forretningsmodeller i tråd med hver av interessentene. For eksempel kommunen, 
innbyggerne og investorene. Her kan man prioritere, i tråd med interessentene, fokuset på 
trippel bunnlinje 

- Inkubator – Kan Stranda kommune bli en inkubator? 
- Kartlegge en forretningsmodell som viser frem alle destinasjonene på best mulig måte. 

Hvordan kan man bedre det helhetlige tilbudet i Stranda kommune 
- Man bør kartlegge hvordan cruiseturister ønsker å bli kommunisert til. Er det via stands, 

hjemmeside, plakater eller lignende. 
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Vedlegg I – Opplev kaiene i 3D 
 
Du kan selv oppleve kaianleggene i 3D via QR-kodene under. Dette kan du gjøre via telefonen din. 
 
 Konsept Geiranger i 3D 

 
  

Konsept Stranda i 3D 
 

  

I restauranten I resepsjonen Hangar til powerbarge Utsikt fra taket 

Utsikt - Kaikanten Inngang - kai 

Sett fra paviljong Sett fra billettsluser Sett innvendig 
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Konsept Hellesylt i 3D 
 

 

  

Sett fra cruisekai Foran bygningen Mellom byggene Sett fra luften 

Sett fra flytekaien Sett fra landsiden 
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Vedlegg II – Sluttpresentasjon: TEFT-prosjektet Grønn kai 2022. 
(Studentene Hauk og Maria jobbet med forretningsmodeller for Geiranger, og produserte derfor en 
sluttpresentasjon fremfor å skrive en rapport. Dersom du ønsker å se den i fullt format kan du lese 
QR-koden på siste side i vedlegget. PowerPointen ligger under mappen 2022 – Presentasjoner) 
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Kommune

Stranda 

Hamnevesen
43

Nye satsninger i Geiranger 
TEFT-prosjekt – Hauk Emil Rødli Gjørtz
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175 millioner Norske kroner

125 tusen Norske kroner

Som vi ser står småbåt-trafikken for kun en ubetydelig liten 

del av inntektene i Geiranger

Småbåt vs. cruise
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Småbåtmarked
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Toaletter

Informasjonstilbud

Tilfredshet med servicefunksjoner

Meget fornøyd Fornøyd Hverken eller Misfornøyd Meget misfornøyd Ikke tilgjengelig Vet ikke

• Ingen store trendendringer

• Totalt 12.500 båter

• Gjestehavner

• Snittforbruk 2.000

• Generelt misnøye
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Økning av én turistgruppe
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Cruiseturist vs “vanlig” turist

• Vil oppleve mer eller mindre det samme

• Skiller seg mer ut på drivere av tilfredshet

50

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Fjord og fjell Uberørt natur Hverdagen Aktivitetstilbudet Overfylte steder Verdi for pengene

Cruise Andre

Stranda 

Kommune

Stranda 

Hamnevesen

Hvor mye trenger vi av hver turistgruppe?
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Hvordan kommer gjester inn til Geiranger?

51

Ferge nord Ferge vest Vei i sør Cruise Hurtigruten

346.000 gjester

CRUISE

Tallene baserer seg på tall fra 2018
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Hvordan kommer gjester inn til Geiranger?
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Geiranger 2026
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Transport til og fra - Sjø

54

MS Future of the fjords

400 gjester

32 nm – 16 knop

MS Brim explorer

146 gjester

100 nm – 10 knop

MS Oslofjord I-V

350 gjester

12 knop
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Transport til og fra - Land

• Utenfor vårt scope

• Inspirasjon

• Zermatt

• Paris

• Ressurskrevende

• Logistikk
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Turistinformasjon
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Aktivitet

• Ivareta eksisterende tilbud

• Sykling

• Padling

• Utlån

• Guidet tur

• Yngre satsning
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Flytende konsertarena

• Modulær

• Flerbruk

• Panoramautsikt

• Fleksibel
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Vedlegg III – Vekt og kostnadsberegning powerbarge. 
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(forts.) Vedlegg III – Vekt og kostnadsberegning powerbarge 
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