
Brødrene Aa og The Fjords viser vei med «Future of The Fjords» –  

tilbyr nullutslipps fjordcruise  

Turistnæringen opplever stadig større fokus på kombinasjonen av miljøprofil og kommersiell 

bærekraft. Denne artikkelen omhandler hvordan Brødrene Aa har fanget opp markedets behov, 

løst en rekke tekniske og regulatoriske utfordringer og designet og bygget en helt ny type 

miljøvennlig fartøy med nullutslipps løsning. Siste del av artikkelen gir innblikk i erfaringene 

etter nesten ett års drift av fartøyet.  

 

 
Foto 1. «Future of The Fjords» i Nærøyfjorden. Foto: Sverre Hjørnevik 

 

Tekniske data for «Future of The Fjords» 

Byggenummer: 291 

Byggeår: 2018 

Rederi: The Fjords DA 

Loa: 42,49 m 

Bredde: 15,2m 

Pax: 400 

Byggemateriale: Karbonfiber sandwich 

Elektromotorer: 2 x 450 kW 

Batterisystem: 2 x 900 kWh  

 

Utfordringer i transportsektoren krever nye løsninger 

Maritim sektor står for om lag 2,5 % av de globale klimagassutslippene. For å nå de internasjonale 

klimamålene må det frem mot 2050 innføres omfattende tiltak som reduserer utslipp og miljøpåvirkning 

fra skipsfarten. I 2011 vedtok International Maritime Organization (IMO) reguleringer for framtidige 

utslipp av klimagasser fra internasjonal skipsfart. To år senere fulgte EU opp med en strategi for å kutte 



40-50 % av utslippene fra maritim sektor innen 2050. Utslippsreduksjonene må komme ved å 

effektivisere drift, forbedre eksisterende løsninger samt ta i bruk ny og innovativ miljøteknologi. 

 

Brødrene Aa er verdensledende på design og bygging av hurtiggående lettvekts karbonfiber 

passasjerbåter. Firmaet arbeider kontinuerlig med å utvikle mer driftsøkonomiske og miljøvennlige 

fartøy. De viktigste enkeltfaktorene for å oppnå dette er reduksjon av vekt og energiforbruk. Bruk av 

karbonfiber som byggemateriale i skrog, dekk og overbygg samt utvikling av nye produksjonsmetoder 

for strukturbygging har gitt gode resultat. Siden 2002 har Brødrene Aa utviklet og produsert over 60 

karbonstrukturfartøy med lengde fra 20 til 50 meter.  

 

I 2014 utviklet og bygde Brødrene Aa «M/S Terningen» til ruta Trondheim - Kristiansund. Båten erstattet 

aluminiumsfartøyet «M/S Ladejarl» fra 2002. Karbonstrukturen på «M/S Terningen» har betydelig 

lavere vekt og opererer derfor i samme hastighet med lavere motoreffekt. Dieselforbruket på ruta er 

redusert med 40 % eller omkring 1,3 millioner liter per år. CO2-utslippene er redusert med 3.370 tonn 

CO2-ekvivalenter per år og NOx-utslippene med 55 %. «M/S Terningen» alene bidrar med 3,5 % av det 

årlige nasjonale kuttmålet i sektoren «Luftfart, sjøfart, fiske og motorredskaper». Samlet bidrog 

fartøyene Brødrene Aa leverte i 2014 med 10 % av nasjonale kutt. 

 

Turistnæringen ønsker styrket miljøprofil 

I 2015/2016 designet og utviklet Brødrene Aa den nye fartøytypen Seasight, en 43 meter lang 

karbonfiberstrukturkatamaran med plass til 400 passasjerer. Hensikt var å tilby et fartøy med redusert 

eller null utslipp for å tilfredsstille krav i et stadig økende og mer miljøbevisst internasjonalt 

turistmarked. Seasight-klassen er designet for å gi passasjerene best mulig utsikt fra sine 

oppholdsplasser, både på dekk og i innvendige salonger. Universell utforming, moderne design og en 

grønn profil var krav fra bestiller.  

 

«Vision of The Fjords» ble bygd som batteri/diesel-hybrid for ruta Flåm-Gudvagen og overlevert 

operatøren The Fjords i juli 2016. Fartøyet opererer med ren batteridrift i verdensarvområdet 

Nærøyfjorden innerst i Sognefjorden. Transitt til og fra Flåm går med dieseldrift. I april 2018 ble 

søsterskipet «Future of The Fjords» levert til drift i samme rute. Fartøyet er et rent nullutslippsfartøy 

med 100 % batteridrift. Bestiller hadde klare ønsker om å redusere utslipp, tydeliggjøre miljøprofil, 

styrke kundeopplevelsen samt redusere driftskostnadene. «Future of The Fjords» har 1800 kWh 

batteripakke og kan gå 2,5 timer med 16 knops fart før batteriene må lades. Fartøyet kan med god 

margin gå de 19 nautiske milene mellom Flåm og Gudvangen uten etterlading underveis. Designet er 

tilrettelagt for hydrogenbaserte framdriftsløysinger som rekkeviddeforlenger.  



 
Figur 1. «Future of The Fjords» går i rute mellom Flåm og Gudvangen i indre del av Sognefjorden. 

Gudvangen er lokalisert Nærøyfjorden verdensarvområde. Skjermdump: www.marinetraffic.com 

 

Batteriteknologi har ikke tidligere vært brukt på denne typen fartøy og ruter. Konseptet omfattet den 

nyeste batteriteknologien for å oppnå nødvendig energitetthet. Det estimerte lagringsbehovet for 

energi på 2000 kWh gjorde konseptet til det største batteriprosjektet innenfor marin transport i Norge 

noen gang i forhold til ytelse. Utvikling og produksjon av «Future of The Fjords» kostet 130 MNOK. 

Tilpasning og utvikling av fartøyet for ren batteridrift utgjorde 34 MNOK. I tillegg var det nødvendig med 

omfattende investeringer i infrastruktur på landsiden og til oppgradering av eksisterende ladestasjoner. 

 

I august 2016 ble «Vision of The Fjords» kåret til «Ship of the year» under den internasjonale 

shippingmessen SMM Hamburg. I september 2018 fikk også «Future of The Fjords» i kombinasjon med 

PowerDock den samme utmerkelsen.  

 

Videreutvikling av Seasight-klassen 

Bakgrunnen for bygging av «Future of The Fjords» var at operatøren The Fjords gav Brødrene Aa 

følgende utfordring: Kan kombinasjonen av moderne batteriteknologi og en lett 

karbonsandwichkonstruksjon med optimalt skrogdesign realisere et funksjonelt fartøy som kan operere 

med nullutslipps framdrift i opptil 3 timer med 10-18 knops hastighet og ta 450 passasjerer? 

 

Utvikling av et helelektrisk fartøy med rekkevidde og behov som spesifisert krevde en rekke nye 

løsninger som ikke var tilgjengelig i det maritime markedet. Brødrene Aa med samarbeidspartnere 

analyserte situasjonen og definerte ei rekke delutfordringer som måtte finne sin løsning for å realisere 

nytt fartøykonsept. Utfordringene var som følger: 

• Utslippsfri drift  

• Tekniske og operative løsninger skal ha kommersiell bærekraft  

• Minimalisere energiforbruk  

• Utvikle optimale batteri- og ladeløsninger 

• Fartøydesign skal hindre bølgeskapt erosjon i strandsonen 

• Teknologiløsninger skal være overførbare i det norske og internasjonale turistmarkedet 



• Implementere mulighet for hydrogenteknologi i design 

De følgende seksjonene skildrer de ulike komponentene og elementene i et helelektrisk 

fremdriftssystem. Underveis i arbeidet med «Future of The Fjords» hadde Brødrene Aa tett dialog med 

DNV GL, sjøfartsmyndighetene og flere viktige underleverandører. Datterselskapene Paradis Nautica og 

Marcontrol har vært tungt involvert i prosjekteringsfasen. 

  

Fremdriftssystem med energi fra batteri 

Systemoppbygging av fremdriftssystemet for fartøy med batteridrift skiller seg i vesentlig grad fra fartøy 

med dieselmotorer. Løsningen på «Future of The Fjords» er designet og utviklet av Westcon Power & 

Automation. Et elektrisk fremdriftsanlegg består av følgende hovedkomponenter: 

- Batterimoduler med styringssystem for lading og forbruk 

- Omformere og tavler for landstrøm og lading 

- Omformere fra likestrøm til vekselstrøm skipsnett 

- Hovedtavler for kraftfordeling til forbrukere 

- Kraftkabler og skinnesystemer for energidistribusjon ombord 

- Elektriske fremdriftsmotorer med kraft og turtallsregulering 

- Kontrollsystemer for fremdrift 

- Kontrollsystem for kraftdistribusjon og lading 

- Hjelpesystemer for kjøling, fjernstyring etc. 

 

Løsningen for «Future of The Fjords» er vist i figur 2. 

 

 
Figur 2. Drivline for «Future of The Fjords». Illustrasjon: Brødrene Aa 

 

Nullutslipps drift 

Drivlinja i «Future of The Fjords», med unntak av elektromotorene, er spesialutviklet av Servogear. All 

energi til framdrift og hotellast kommer fra elektrisk energi som er lagret i to batteripakker. To 

elektromotorer på 450 kW hver gir framdrift. Denne løsningen gir nullutslipps drift av fartøyet. CO2-

utslipp vil likevel inngå i energiforsyningskjeden dersom det brukes fossilt brensel til produksjon av en 

andel av den elektriske energien, f.eks. ved import av europeisk kraftmiks til Norge.  

 

Kommersiell bærekraft 

Det har stor verdi å ha en tydelig miljøprofil ved presentasjon av turistmål, særlig norsk uberørt og 

storslått natur. Erfaringstall fra «Vision of The Fjords» viser at det er betydelig betalingsvilje for 



meropplevelsen ved å være om bord på elektrisk drevne fartøy sammenlignet med alternative 

dieselfartøy.  

 

Konkurransen i turistmarkedet er hard og bestiller hadde ikke marginer for redusert netto inntjening for 

det nye fartøyet. Investeringen i et batterifartøy av denne typen var anslått til å være 20 % høyere enn 

for et dieselfartøy. Utfordringene for The Fjords ville være å forsvare merinvesteringen ved reduksjonen 

i driftskostnader og økt inntjeningspotensiale som ligger i en tydelig miljøprofil. Hensyn til pris var derfor 

et av kriteriene for valg av ulike komponenter som inngår i teknologiløsningene om bord i «Future of 

The Fjords».  

 

 
Foto 2. «Future of The Fjords» sitt design gjør at passasjerene har utsikt og nærhet til naturen og omgivelsene fra 

alle steder på dekk. Designet er svært bra egnet for turistfartøy. Foto: Maria Górzynska 

 

Elektrisk fremdrift er tilnærmet lydløs og er støymessig overlegen all annen teknologi som er tilgjengelig 

i dag. Dette er en fordel for all transport, men spesielt viktig i forbindelse med sightseeing der det ofte 

er guiding underveis og der nærhet til fugle- og dyreliv, natur og fossefall er en viktig faktor. Forskjellen i 

naturopplevelse fra konvensjonelle fartøy må oppleves. Design og miljøprofil gjør også at «Future of The 

Fjords» har stort potensiale for bruk til konferanser og andre tilstelninger utenfor hovedsesongen. 

Begge faktorene øker inntjeningen betydelig sammenlignet med eksisterende fartøy i turistnæringen. 

 

Minimalisere energiforbruk 

Det kreves omfattende analysearbeid for kartlegging og beregning av energiforbruk. Dette må 

analyseres i detalj for best mulig utnyttelse av tilgjengelig energi. Lav vekt og optimalt skrogdesign er de 

to viktigste faktorene for lavt energiforbruk. Karbonsandwichkonstruksjon er nøkkelen for å holde 

vekten nede. Brødrene Aa er verdensledende på bygging av lettvekts karbonfiberstrukturer. De arbeider 

kontinuerlig med å minimalisere vekt på skrog, struktur og alt utstyr om bord.   

 

Vektoptimalisering gjelder blant annet utrustning som tavlesystem, kabler, elektriske drivere, 

elektromotorer og rørsystem. Vektreduksjon på elektriske komponenter får omtale i de påfølgende 

seksjonene. Rørsystemene om bord i «Vision of The Fjords» er for varmt og kaldt ferskvann og for 



kjøling av elektromotorer, kraftelektronikk og batterisystem. Varmen blir gjenvunnet og brukes til 

vannbåren oppvarming av fartøyet. Brødrene Aa har brukt ny og lettere type rør om bord i «Future of 

The Fjords». Forenklede løsninger og bedre design gjør at det nye systemet er lettere enn i søsterskipet.  

 

Felles for mange sightseeing- og turistfartøy er strenge krav til motorytelse og redusert energiforbruk. 

Båtene opererer i forholdsvis lav hastighet og rutene er ikke spesielt lange. Brødrene Aa hadde allerede 

et effektiv skrogdesign, men valgte å videreutvikle designet for å redusere skrogmotstanden ytterligere. 

100 % drift med batteri og større batteripakker førte ikke til økt totalvekt av fartøyet. Siste generasjon 

batterier var lettere enn for «Vision of The Fjords» og fjerning av dieselmotor, drivstofftanker og 

tilbehør gav vektmessig rom for mye batteri. Nytt skrogdesign for redusert skrogmotstand medførte nye 

krav til dimensjonering av karbonstruktur.  

 

Videreutvikling ble i hovedsak gjort ved å ta utgangspunkt i eksisterende 42 meters struktur og øke 

lengde på vannlinje og størrelse på volum for å tåle større vekt. Det måtte utføres globalanalyser og 

styrkeberegning av den endrede strukturen. Globalanalyser er en styrkebergningsmetode som omfatter 

hele båten. Utvikling av skroget ble gjort i samarbeid med Paradis Nautica, Sintef Marintek og SINTEF 

Ocean, blant annet ved testing i modelltank og gjennomføring av CFD-beregninger for ulike skrog og 

hastigheter. Resultatet var at skroget ble forlenget med 1,8 meter. Dette ville gi 5-10 % mindre 

energiforbruk som forventet effekt. FiReCo AS var samarbeidspartner ved optimalisering av 

styrkeberegning av struktur og som utførende part på globalanalyser. FiReCo er en FoU-institusjon med 

svært god erfaring på dimensjonering og materialoptimalisering på karbonstrukturer i større fartøy. 

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) var også sentral samarbeidspartner og ble 

benyttet ved skrogutvikling og modelltesting. Bedriften er ledende på sitt felt. 

 

Energi til hotelldrift utgjør 30-35 kW, tilsvarende omtrent 3-4 % av det årlige energiforbruket om bord. 

«Future of The Fjords» har store utvendige vindus- og dekkshusflater og store innvendig volum som skal 

varmes opp. Drift med opptil 400 passasjerer krever også en del energi til oppvarming av varmvatn. 

Brødrene Aa har optimalisert energiforbruket ved å ta i bruk led-belysning, 

varmepumper/varmegjenvinning og har isolert alle ytre skott godt for å redusere varmetap til ytre 

omgivelser. 

 

Valg av drivlinje og type elektromotor, turtall og propelløsning er også avgjørende for energiutnyttelsen. 

Erfaringer fra «Vision of the Fjords» gav grunnlag for å utvikle en forbedret og optimalisert utgave av 

eksisterende permanentmagnet synkronmotor. Dette ble gjort av Westcon Power og Automation. God 

propelløsning kan gi opptil 5-10 % reduksjon av energiforbruk til fremdrift. På «Future of The Fjords» er 

det valgt relativt store propeller med lavt turtall.  

 

Manøversystem, styresystem og kontrollsystem for propulsjon 

Selv om fartøy og komponenter er utformet for lavest mulig energiforbruk er et optimalisert 

styringssystem en viktig faktor for å oppnå energimessig god driftsprofil. Slike system må tilpasses 

fartøyet. Et avgjørende prinsipp er at stor grad av autonom drift vil minimalisere energiforbruket. 

Styringssystemet for «Future og The Fjords» ble utviklet og bygd fra grunnen av. Det innebar 

omfattende programmeringsarbeid og utvikling av en simulator for testing og sertifisering av 

manøversystemet.  

 

Konvertering til elektrisk drift krevde også en del komponenter som ikke var optimalisert for bruk på 

mindre og lette fartøy, spesielt med tanke på volum og vekt. Brødrene Aa og samarbeidspartnerne har 

nær dialog med underleverandører. Ved å definere behov og sette krav til vekt og funksjon for alle 

komponenter oppnådde Brødrene Aa noe vektreduksjon for manøversystem, styresystem og 



kontrollsystem for propulsjon. Nye løsninger og valg av komponenter ble godkjent av DNV GL og 

Sjøfartsdirektoratet. 

 

Optimale batteri- og ladeløsninger 

Batteri har stort volum og høy vekt i forhold til lagret energimengde. Før «Vision of The Fjords» hadde 

ikke batteriteknologi vært brukt på denne typen fartøy og ruter. «Future of The Fjords» hadde et 

estimert lagringsbehovet for energi på 2000 kWh. Dette gjorde konseptet til det største 

batteriprosjektet innenfor marin transport i Norge noen gang i forhold til ytelse. Erfaringer fra 

hybridløsningen på «Vision of The Fjords» var viktige for å kunne utvikle de beste løsningene for det nye 

fartøyet. De nye løsningene innebar et omfattende analysearbeid, utvikling av testregime, samt testing 

og verifisering av analysene. 

 

Det er generelt svært begrenset plass til batterisystem om bord i passasjerfartøy. Med «Future of The 

Fjords» som pilotfartøy for 100 % batteridrift måtte Brødrene Aa og partnerne optimalisere og tilpasse 

monteringssystem og kjølesystem for batteripakkene. Løsninger som var utviklet for automotiv industri 

er svært kompakte og flere av disse løsningene ble tilpasset maritim bruk.  

 

Westcon Power & Automation hadde ansvar for energisystemet og måtte ta i bruk det nyeste innen 

kraftelektronikk, motorteknologi og batteriteknologi for å oppnå nødvendig løsning for helelektrisk 

fremdriftsløsning. Det måtte på plass et omfattende sikkerhetsregime for å ivareta passasjersikkerheten 

ved anvendelse av batterier med flere MWh energiinnhold. Westcon Power & Automation 

gjennomførte analysearbeidet for kartlegging av risiko. Disse analysene var blant annet direkte knyttet 

opp til batterisystemet sitt energiinnhold. Brannteknisk var det en utfordring å installere en så stor 

batteripakke i et lettbygd komposittfartøy. FiReCo AS var involvert utarbeiding av branntekniske 

løsninger.  

 

Etter sammenstilling av Westcon Power & Automation sine batterianlyser og Brødrene Aa sine 

energianalyser for framdrift valgte aktørene å installere to lithium-ionbatteripakker med en samlet 

kapasitet på 1800 kWh. Det er brukt lithium-ionbatterier fordi denne batteritypen har lav vekt og er 

luftkjølte. Batteriene ble levert av bedriften ZEM, og det er en batteripakke i hvert skrog. DNV GL (klasse 

for batteridrevne skip) og Sjøfartsdirektoratet godkjente batteriløsningene. Se tabell 1 for data.  

 

Tal celler Vekt Volum Kapasitet Max ladeeffekt Antall ladesykluser 

3808 8400kg Ca. 21 m3 1800 kW/900 kWh 1800 kW 3000 – 10000 

Tabell 1. Data for begge batteripakkene samlet 

 

Antall ladesykler er svært avhengig av hvordan ladingen utføres. Faktorer som påvirker er ladeeffekt, 

hvor mye energi som overføres per lading og hvor høyt opp man lader batteriene. 

  

De siste tiårene har det vært stor utvikling av energitetthet for batteri. Figur 3 viser utvikling for 

volumetrisk energitetthet og tetthet i forhold til vekt. 



 

Figur 3. Batteriteknologien har utviklet seg betraktelig de siste tiårene. Figuren viser hvordan energitettheten har 

blitt stadig bedre. Illustrasjon fra publikasjon: Veerapandian Ponnuchamy; Towards A Better Understanding of 

Lithium Ion Local Environment in Pure, Binary and Ternary Mixtures of Carbonate Solvents : A Numerical Approach, 

januar 2015 

Basert på data for energisystemet spesialtilpasset Brødrene Aa deretter fartøyets arrangement. De store 

batteripakkene medførte blant annet vurderinger av forhold rundt eksplosjonsrisiko og branntekniske 

egenskaper samt nye krav til oppbygging av skrogstruktur. Batterirommene har mekanisk ventilasjon.  

 

Spesialtilpassing av fartøyarrangement inkluderte romarrangement, isolering og brannbeskyttelse, 

eksplosjonsluker, brannslukkesystem og brann- og gassdeteksjonssystemer. Eksplosjonsluker ble utviklet 

som nytt konsept til «Vision of The Fjords», og samme konsept ble brukt på «Future of The Fjords». 

Lukene fungerer som trykkavlaster dersom det oppstår gassdannelser fra batteripakkene og denne 

gassen antennes. Eksplosjonslukene åpner seg ved overtrykk og slipper ut trykket ved eksplosjonsartet 

gassbrann. Dette vil hindre deformasjon av hoveddekk eller skrogstruktur. Design og dimensjonering av 

skrog og overbyggstruktur gav grunnlag for dimensjoneringsrapport og globalanalyser, utført av FiReCo. 

Ferdig konsept for skrog, overbyggstruktur og fartøyarrangement ble godkjent av DNV GL.  

 

Det var allerede etablert ladeløsninger for «Vision of The Fjords» i Flåm og Gudvangen. De to 

ladestasjonene hadde hver en kapasitet på 1,2 MW. Dette er en stor last for det lokale kraftnettet. 

«Future of The Fjords» ville ha behov for en ladeeffekt på 2,4 MW. Dette var det ikke kapasitet til i 

kraftnettet. The Fjords, Brødrene Aa og Westcon Power & Automation tok utfordringen med å utarbeide 

nye ladeløsninger. De to sistnevnte aktørene har svært god kompetanse og bruker analyseverktøy som 

gir de beste løsningene for overføring og lagring av elektrisk energi. 

 

Med 2,4 MW ladeeffekt var det viktig og nødvendig å optimalisere løsningene for overføring og lagring 

av elektrisk energi. Løsningene måtte være samstemte for å sikre høy overføringseffekt, minst mulig 

ladetid, lang batterilevetid, opprettholde batteriene sin ytelse og systemoperasjon ved høyt antall 

ladesykluser. Samtidig måtte energitapet være lavest mulig og pris på batteri og ladesystem måtte være 



harmonisert i forhold til optimal drift og alle trygghetsaspekt. På grunn av vektbegrensninger var det 

viktig at ladetrafoer og mest mulig av ladesystemet ikke ble plassert om bord.  

 

Det var en utfordrende prosess å utarbeide løsninger for lading. Rutemønsteret til «Future of The 

Fjords» var lagt opp til fem avganger per dag, med 30 minutt liggetid ved kai i Flåm mellom hver tur. The 

Fjords hadde krav til maksimalt 20 minutt ladetid mellom avgangene på dagtid. Selv om det lokale 

linjenettet i Flåm kunne ha kapasitet til å lade batteripakkene med lav effekt i løpet av natta, ville det 

ikke være nok kapasitet i nettet til å topplade batteripakkene mellom hver avgang på dagtid. The Fjords, 

Brødrene Aa og Westcon Power & Automation utviklet konseptet PowerDock som løsning.  

Konseptet består av en flytebrygge med batteripakker lagret under dekk. PowerDock-konseptet gir 

løsning for å kunne overføre store energimengder på kort tid på steder der kraftnettet er for svakt til 

direkte lading av et fartøy eller annen installasjon.  Størrelse på batteripakkene blir tilpasset 

lagringsbehovet for energi. En fordel med PowerDock er at lading av batteripakkene kan skje med 

relativt lav effekt døgnet rundt eller med høyere effekt i tidsperioder med lav belastning på kraftnettet 

eller når det er rimelig tilgang til elektrisk energi. Figur 4 viser skjematisk løsning for overføring av energi 

fra kraftnett på land og batteripakke til fartøy.  

 
Figur 4. Prinsippskisse for overføring av energi til batteri om bord i fartøy. Elektrisk energi fra land 
kommer enten direkte fra nettet (Txx Transformer), fra PowerDock eller batteripakke på kai (Shore 
Battery System) eller begge deler i kombinasjon. Connection#1 og Connection#2 er koblet til hver sin 
batteripakke om bord. Design ved Westcon Power & Automation, august 2018 

«Future of The Fjords» har dobbel ladeeffekt i forhold til søsterskipet. Av praktiske årsaker var det ønske 

om å bruke de samme kablene til lading av begge fartøyene. For å kunne overføre dobbel effekt til 

nybygget ble ladespenningen økt fra 400 volt AC på «Vison» til 1000 volt DC på «Future». Endring fra 

vekselstrøm til likestrøm ble gjort fordi likestrøm krever mindre tverrsnitt enn vekselstrøm for samme 

strømstyrke. 



 
 

 
Figur 5 og foto 3. Brødrene Aa og Westcon Power & Automation sitt nyutviklede konsept PowerDock 

løser utfordringen for lading når nettet på land har lav kapasitet. Illustrasjonen øverst viser 

prinsippskisse av konseptet. Foto nederst viser PowerDock’en i bruk av «Future of The Fjords». Figur: 

Brødrene Aa. Foto: Lars Haugnes  

Konseptet PowerDock ble tatt i bruk i Gudvangen i september 2018 for levering av energi til «Future of 

The Fjords». Fartøyet får tilført energi ved hver stopp. PowerDock’en i Gudvangen har batterikapasitet 

på 700 kWh. Dock’en overfører energi via to ladekabler som hver kan levere 1,2 MW effekt til hver sin 

batteripakke, se foto 4. Kablene er festet til hvert sitt ladetårn som gjør det enkelt å koble kablene 

manuelt til ladepluggene om bord. I tillegg til batteriene utgjør to trafoer og kraftelektronikk 

hovedkomponentene på PowerDock’en. Ved økt krafttilgang fra land kan PowerDock-konseptet enkelt 

oppskaleres i forhold til kapasitet. Det er også mulig å øke ladeeffekten dersom nye batteriløsninger 

åpner for hardere lading. I Flåm er det montert to tilsvarende system på land i to containere. 



 
Foto 4. Tilkobling av ladeplugg på «Future of The Fjords». Det brukes to plugger til lading av 

batteripakkene. Hver plugg kan lade med 1,2 MW effekt. Foto: Severin Synnevåg 

 

Størrelsen på PowerDock’en er 40 x 5 x 3,5 meter (lengde, bredde, høyde). Praktiske erfaringer viser at 

«Future of The Fjords» får overført ca. 800 kWh i løpet av 20 minutt liggetid. Energien blir då overført i 

parallell fra PowerDock’en og nettet på land. «Future of The Fjords» har installert 1,9 MWh 

batterikapasitet. PowerDock’en kan bare lade en del av denne energimengden. Dimensjonering er 

likevel optimal, fordi batteripakkene om bord i «Future» er designet for 10 års levetid og tappes normalt 

ikke mer enn 60 % under bruk. Arbeidet med utvikling av PowerDock foregikk i nært samarbeid med 

DSB.  

 

Invertere, ladere og motordrivere 

Tradisjonelt skipsutstyr er ikke utformet for minimal vekt eller kompakt oppbygging og er ikke egnet til 

bruk på lettvektfartøy. Det fantes utstyr på markedet, men det var i hovedsak tilpasset landbasert 

transport, buss og anleggsmaskiner. Brødrene Aa og Westcon Power & Automation valgte de letteste og 



beste komponentene som var i markedet. En del lette komponenter fra landbasert transportindustri ble 

brukt og en del komponenter ble bygd om eller tilpasset ny bruk for å redusere vekt. Modifikasjoner, 

ombygging og omprogrammering var delvis nødvendig for å støtte gjeldende maritimt regelverk. 

Kabelføringer ble lagt med korteste trasé og alle tavler ble plassert optimalt i forhold til kabling. Valg av 

komponenter og kabelføring gav vektreduksjon i forhold til det første Seasight-fartøyet. DNV GL og 

Sjøfartsdirektoratet godkjente valg og løsninger for invertere, ladere og motordrivere. 

 

Power management-system 

Disse systemene styrer ladeprosess, forbruk til fremdrift og forbruk til skipssystemer (hotellast). 

Systemene ble spesialtilpasset fartøyet for best mulig drift og minimalt energiforbruk ved bruk av  

Westcon Power & Automation sitt egenutviklede automasjonssystem e-SEAMatic BLUE. Dette systemet 

sikrer optimal energiflyt mellom energilager, motor og ulike andre laster. Prosessen er avansert og 

krever god styring for å sikre optimal utnytting av energien. Parameterer som virker inn på systemet er 

mellom annet fordeling av effekt mellom motorene, energiforbruk til hotelldrift og annen last og 

energimengde i rest på batteriene.  

Styringssystemet omfatter også automatiserte lade- og fortøyingsløsninger. Automasjonssystemet e-

SEAMatic BLUE har innebygde funksjoner som skal hindre skade på komponenter i energisystemet i 

tilfelle kortslutning, momentant bortfall av last eller ikke-planlagt frakopling av batteriene. 

Konsekvensene av slike hendelser kan være alvorlige dersom styringssystemet ikke er designet for disse 

hendelsene.   

Westcon Power & Automation designet og optimaliserte det elektriske anlegget med automatikk for 

minimalt energiforbruk. Komponentene som ble brukt til dette systemet var standard utstyr. Det var 

påkrevd med omfattende programmering for tilpasning til fartøyet og påfølgende justeringer av 

driftsmodus for optimalt energiforbruk. Justering og tilpassing av systemet ble utført både under 

testkjøring og i de første driftsukene. God tilpassing var avgjørende for å minimalisere energiforbruket. 

Power managementsystemet er godkjent av DNV GL og Sjøfartsdirektoratet. 



 
Foto 5. Energi- og fremdriftssystemet på «Future of The Fjords» er i stor grad automatisert. Overvåking, 

kontroll og eventuell overstyring skjer fra styreposisjonen på broa. Foto: Lars Haugnes 

 

Hindre bølgeskapt erosjon i strandsona 

Lav vekt og effektivt skrogdesign har ikke bare økonomiske og praktiske implikasjoner, men også 

miljømessige. Optimalt skrogdesign må også omfatte at fartøyet skal kunne operere som et «low-

wash»-konsept. Strandsona i verdensarvområdet Nærøyfjorden og den tilliggende Flåmsfjorden har 

ligget tilnærmet upåvirket av menneskelig aktivitet fram til cruise- og turisttrafikken gjorde sitt storskala 

inntog i moderne tid. En økende mengde store cruisefartøy og stadig mer hurtiggående sightseeingbåter 

skaper bølger som slår inn mot land og fører til erosjon av strandsona. Dette er et problem med økende 

omfang og med negative konsekvenser for verdensarvområdet og tilliggende fjorder. Brødrene Aa har 

tatt hensyn til problemstillingen ved design av skrogstrukturen på «Future og The Fjords». Den 

modifiserte skrogstrukturen reduserer bølgehøyden med ca. 30 %. 

 

Overførbare teknologiløsninger  

Teknologiløsningene fra «Future of The Fjords» er i stor grad overførbare til andre fartøykonsept og 

marine næringer. Utviklingsarbeidet til Brødrene Aa og partnere har derfor nytteverdi for andre aktører. 

Lista under viser de viktigste punktene som har overføringsverdi. 

- Nullutslipps drift vil få økende etterspørsel i fremtiden. Generell metodikk og tankegang for 

nullutslipps drift er direkte overførbar til andre maritime sektorer og marine næringer, f.eks. 

oppdrettsnæringen  

 

- Fremdriftssystem med energi fra batteri har ført til utvikling av nye styringssystem og 

komponenter og til tilpassing av eksisterende komponenter. Dette har gitt nye kommersielle 

løsninger som enten direkte eller i modifisert versjon kan overføres til andre fartøytyper 



- Minimalisering av energiforbruk vil gjelde for alle typer sjøtransport. Analysemetoder, 

testalgoritmer og erfaringsbaserte effekter av skrogutforming og styrings- og manøversystem vil 

ha nytteverdi for alle fartøytyper 

 

- Manøver-, styre- og kontrollsystem for propulsjon kan overføres til andre fartøytyper som 

hurtiggående passasjerbåter, servicefartøy til oppdrettsnæringen m.m. 

 

- Optimale batteri- og ladeløsninger kommer eksisterende og framtidig maritim og marin sektor 

til nytte i svært stor grad. Brødrene Aa og Westcon Power & Automation sitt forskings- og 

utviklingsarbeid har frembrakt state of the art-løsninger som gir grunnlag for 

energieffektivisering og som er direkte overførebare til nasjonal og internasjonal industri. 

Løsningene har potensiale til stor verdiskaping i form av produksjon og levering til både 

innenlands marked og eksportmarkedet 

 

- Utvikling eller modifikasjon av invertere, ladere og motordrivere tilpasset og godkjent til maritim 

sektor har direkte overføringsverdi til tilsvarende fartøy og andre fartøy med energi helt eller 

delvis basert på batteri, og der minimal vekt eller plassbehov er en faktor det må tas hensyn til 

 

- Power management-systemet som er utviklet, testet og har vært i bruk siden april 2018 har 

fungert svært godt. Systemet kan med individuelle modifikasjoner brukes på andre fartøy   

 

- Generelt gjelder det at alle teknologiløsningene i det overstående er direkte overførbare til 

neste generasjon nullutslippsfartøy som vil få hovedmengden av energien fra hydrogen med 

strømproduksjon ved bruk av brenselceller 

 

- Infrastruktur med ladefasiliteter er i drift på de aktuelle operasjonsområdene Flåm og 

Gudvangen. Sammen med ladestasjoner på norske ferjekaier danner disse starten på en storstilt 

nasjonal utbygging av denne type infrastruktur, særlig på plasser med dårlig nettkapasitet. 

Konseptet PowerDock er svært energieffektivt, kan skaleres i størrelse og kapasitet og er 

dessuten en flyttbar installasjon. Alle disse fire faktorene gjør at bruken av PowerDock er høyst 

aktuell både nasjonalt og internasjonalt 

 

Utviklings- og byggeprosess  

De viktigste milepælene for utvikling og bygging av «Future of The Fjords» er vist under. 

15.12.2016 Kontrakt signert 

31.03.2017 Gjennomført modelltest ved SINTEF Marintek  

30.04.2017 Gjennomført finite elementberegninger og globalanalyser av struktur  

01.06.2017 Byggestart  

01.03.2018 Start testing av fartøy 

15.04.2018 Levering til The Fjords 

 

Erfaringer fra drift av «Future of The Fjords» 

 

Tekniske system 

Driften av «Future of The Fjords» har vært i samsvar med forventningene. System for fremdrift, power 

management og lading har fungert veldig bra. Med unntak av noen kansellerte turer på grunn av is på 

fjorden har driftsregulariteten vært 98,04 %. 

 



Utslippsreduksjoner 

Drift av de to Seasight-fartøyene har gitt store miljøgevinster, særlig for «Future of The Fjords». 

Dieselforbruket på hybridfartøyet «Vision of The Fjords» gjør det mulig å beregne årsforbruket av diesel 

dersom fartøyet kun hadde gått på dieseldrift. Utregninger for utslipp av CO2 ekvivalenter per år med 

ulike energibærere er vist i tabellen under. Andelen av CO2 for ren batteridrift skyldes noe import av 

kraft til Norge og innblanding av europeisk kraftmiks. 

 

Energibærer  Forbruk liter diesel pr år  CO2 ekvivalenter (kg) 

Diesel  650.000  1.716.000 

Hybrid - diesel/batteri, «Vision of the Fjords» 460.000  1.286.100 

Batteri, «Future of The Fjords» 0 187.500 

Tabell 2. Dieselforbruk og CO2-utslipp. Tallene er basert på 2500 driftstimer per år, motoreffekt på 1000 

kW og 75 gram CO2EKV/kWh for el-nettet 

Nettogevinst ved batteridrift for «Future of The Fjords» på ruta Flåm-Gudvangen er på ca. 1.500 tonn 

CO2-ekvivalenter pr år. Dette utgjør 0,75 % av den estimerte effekten av regjeringens Grønt skatteskift i 

statsbudsjettet 2017. 

Miljøprofil 

Erfaringer fra Nærøyfjorden bekrefter at stadig flere kunder etterspør opplevelser med god miljøprofil. 

Slik profil er salgsvare og gir fortrinn sammenlignet med eksisterende driftsløsninger. Dette gjelder både 

nasjonalt og internasjonalt. I Nærøyfjorden ser man stor betalingsvilje for oppgradering av billetter til de 

to Seasight-fartøyene. Årsaken ligger både i meropplevelsen og miljøprofilen til fartøyene. 

Økonomi 

Med konvensjonell dieseldrift ville «Future of The Fjords» hatt et drivstofforbruk på 650.000 liter pr år. 

Erfaringene viser at drift med elektrisk energi gir besparelse i driftskostnadene. Basert på normale 

avskrivinger og levetid overstiger innsparingen de ekstra investeringskostnadene. I tillegg kommer 

gevinst av høyere billettpriser, redusert vedlikehold og eventuell økt annenhåndsverdi.  

 

God respons i turistbransjen 

Brødrene Aa sitt konsept har fått overveldende mottakelse i markedet for maritim sightseeing- og 

turisttransport. Mye av nøkkelen til suksessen ligger i at fartøyet er arrangert på en slik måte at de 

reisende får ekstremt god utsikt til omgivelsene fra dekk. Lydløs fremdrift gjør at passasjerene opplever 

økt nærhet til dyre- og fugleliv og storslått natur. Ved dårlig vær kan passasjerene oppholde seg 

innendørs og likevel oppleve utsikten gjennom de store vindusflatene. Universell utforming er svært 

godt ivaretatt. I oktober 2017 fikk «Vision of The Fjords» Innovasjonsprisen for universell utforming. 

Konferansebruk 

Den unike utformingen til SeaSight-klassen har gitt stort potensiale for bruk av fartøyene til konferanser 

og andre tilstelninger. Interessen for dette har vært stor og gir økt inntjeningen i vintermånedene med 

lite turisttrafikk.  

 



 
Foto 6. «Vision of The Fjords» ble brukt som arena under deler av den internasjonale Maritime Hydrogen 

and Marine Energy Conference i Florø i oktober 2018. Konferansedeltagerne var imponert over fartøyet 

og at designet inkluderer framtidig implementering av hydrogenteknologi til energiforsyning og 

framdrift. Foto: Roger Anzjøn 

 

Nasjonalt og internasjonalt marked 

Brødrene Aa mener det vil være et marked for minst 10 fartøy av Seasight-klassen i Norge. Det er 

potensiale for minst tre fartøy på Nærøyfjorden og et tilsvarende antall på Lysefjorden. 

Geirangerfjorden og Nord-Norge er andre aktuelle områder for slike fartøy. Brødrene Aa bygger nå det 

tredje SeaSight-fartøyet, «Legacy of The Fjords», for The Fjords. Fartøyet er en direkte kopi av «Vision of 

The Fjords». 

 

Maritim sightseeing- og turisttransport tilbys over hele verden, og Seasight-konseptet har vekt interesse 

langt utover Norge. Aktører i San Fransisco, Sydney, Hong Kong, Hamburg, Storbritannia, Sverige og på 

New Zealand har tatt kontakt med Brødrene Aa om det nye fartøykonseptet. Aktørene er 

reiselivsoperatører og rederier som i dag opererer i turistmarkedet og som har nødvendige konsesjoner. 

 

Teknologien ligger nå til rette for at det kan stilles nullutslippskrav til andre typer passasjertransport. I 

forbindelse med offentlige fergeanbud og hurtigbåtruter stilles det allerede krav om nullutslipp. Den 

potensielle miljøgevinsten i hurtigbåtsegmentet, der fartøyene opererer med stor fart og har 

fremdriftssystem med høy effekt, er betydelig større enn i sightseeing- og turistsegmentet. Vellykket 

drift av «Future of The Fjords» som rent nullutslippsfartøy gjør at det også kan stilles miljøkrav til 

turisttransporten i norske fjorder. 

 

Design for framtidig hydrogenteknologi  

Batteriteknologien har avgrenset muligheten til høy hastighet og lange distanser på rutene. Neste fase i 

utvikling av Seasight-klassen er å bruke hydrogen som energibærer og brenselcelleteknologi som basis 

for nullutslipps fremdriftsløsning. «Future of The Fjords» er designet for å gi plass til hydrogenbasert 

energisystem når teknologien er kommersialisert. Hydrogenteknologi til fremdrift vil ha anvendelse 

både for konvensjonelle hurtigbåter og annen type maritim transport. 

 

Lokal bruk av overskuddsenergi 

I mange norsk fjorder er det stor produksjon og overkapasitet på elektrisk energi. Denne 



overkapasiteten er argument for økt satsing på batteri- eller hydrogendrevne passasjerfartøy. Bruk av 

lokal produsert energi har positivt effekt både miljømessig og økonomisk. Større utbredelsen av 

nødvendige ladefasiliteter styrker den kommersielle verdien av batteridrevne fartøy og virker positivt 

inn på annenhåndsverdien. 

 

Hyen 04.04.2019 
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