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Mulighetsstudie fra Oslofjorden viser:

• Teknisk og operativt mulig å utvikle, designe, 

bygge og operere et batteridrevet 

nullutslippsfartøy i passasjerrute på 

Indre Oslofjord

• Nullutslippsbåt i rute Sætre-Fagerstrand-

Aker Brygge med betydelig lavere 

driftskostnader sammenlignet med 

en dieseldrevet båt.

• Vil eliminere klima- og miljøutslippene,

der også støy- og veistøvplager 

(fra alternativ landtransport) fjernes

• En UWS-pilotrute på Oslofjorden blir viktig for å 

demonstrere 

teknologimulighetene



The Urban Water Shuttle
Zero emission fastgoing vessel

The Urban Water Shuttle (UWS) is an 

energy-efficient, high-speed vessel 

concept for passenger transport. 

The vessel will be built in low weight 

and sustainable materials like 

aluminium, propelled using the latest 

low- and zero emission energy storage 

technologies.
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Urban Water Shuttle 

Wartsila 
Apply Leirvik
Fjellstrand
Servogear
Thames 
Clippers
Uni
Stratchclyde
Uni Hamburg
Fraunhofer

Terminalløsninger
Rogaland/London/Belgia samband
Modularitet, lettvektkonstruksjon
Smart City integrasjon
Industri 4.0 - produksjonsteknologi

EU-prosjekt 

Energisystem/Batteriteknologi
Energioptimalisering
FoU-arbeid
Fra ide til realisering
Flere samband 

Wartsila 
CFD Marine
Grenland 
Energy
Sapa
Hydro
Servogear
Fjellstrand

Pilot-E
Bergen 

kommune

Fjellstrand
Wartsila
Wartsila Ship
Design 
Servogear, 
CFD Marine
Storm Industrial 
Design

Sysselsetting regionalt
Logistikk og transportbehov
Kommersielle modeller
Driftsstart og produktivisering
Samband, Askøy - Bergen



Skiller: 

1. 

- EU-prosjektet har et europeisk fokus

- Pilot-E prosjektet har i hovedsak et nasjonalt fokus (internasjonalisering på sikt)

- Bergen kommune prosjektet har et regionalt fokus

2. 

- EU-prosjektet omhandler utvikling skrogdesign, utstyr og optimalisert land-side grensesnitt i UWS-konseptet

- Pilot-E prosjektet skal utvikle neste generasjons batteridrevet fremdriftssystem for UWS-fartøyet

- Bergen kommune prosjektet skal føre til sysselsetting i regionen og produktivisering av UWS-konseptet

3.

- EU-prosjektet skal utvikle UWS-konseptet for ulike europeiske farvann og innebærer modularisering

- Pilot-E prosjektet skal ta UWS fra konseptdesign til realisering av et kommersielt produkt

- Bergen kommune prosjektet omhandler driftsstart av UWS-konseptet



e-pilot UWS

UWS

Grenland

Energy

CFD 

Marine

Hydro

Sapa

FOU partnere

• Sintef Energy/Sintef Kjemi 

• Aluminium Product 

Innovation Centre ved NTNU

• Prosjekt

• «New Energy Storage 

Systems»

Andre partnere

• NCE MCT 

• Hordaland Fylkeskommune
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Pilot-E: Prosjektpartnerar

http://www.wartsila.com/en/Home


Milepæl Beskrivelse Dato

1. Nullutslipps energisystem for 

UWS-fartøyet ferdigstilt

Resultat fra fase 1 og 2. Wärtsilä med FoU-

partnere har utviklet et batteribasert energisystem 

som er tilpasset UWS-konseptet.

November 2017

2. Preliminært UWS-design Resultat fra fase 1 og 2. Fjellstrand har utviklet et 

energieffektivt fartøyskonsept som tilfredsstiller 

krav til logistikkproduksjon

November 2017

3. Beslutning om å iverksette 

bygging av UWS-pilotfartøy for ruten 

Askøy-Bergen

Oppstart fase 3. Prosjektet har engasjert HFK til å 

bestille fartøy hos Fjellstrand, enten som en 

direktebestilling eller via rederi.

Januar 2018

4. Valg av operatør for pilotfartøy Oppstart fase 3. HFK velger operatør for ruten, 

hvor bruk av UWS-fartøyet er en forutsetning. 

Januar 2018

5. Oppstart ruten Askøy-Bergen 

med demo-nullutslippsfartøy

Del av fase 3. Rederi starter transportproduksjon 

på ruten.

Mai 2019

Pilot-E: Framdriftsplan
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Prosjektets hovedmål er å utvikle, og i neste fase demonstrere, et energioptimalt, nullutslipps, 
hurtiggående passasjerfartøy til lavest mulig investeringskostnad i sambandet Askøy-Bergen. 

Ideen er å realisere UWS-nullutslippskonseptet fra å være et design til å bli et kommersielt og 
markedsledende produkt for miljøvennlig, kostnadseffektiv og hurtiggående passasjertransport, 
både nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektet vil gjennom tett samarbeid mellom forsknings- og industripartnere, samt aktuelle kunder, 
videreutvikle dagens ”state of the art” innenfor elektriske fremdriftssystem for hurtiggående fartøy. 
Dermed vil prosjektet bidra til å utvide det maritime anvendelsesområdet for nullutslippsteknologi.

HOVEDMÅL



MÅLSETTINGER

2016   2017       2018 2019 2020 2021 20
22

Grenland Energy ver 2.5 

Grenland energy ver 3 

New solid state batteries (omsøkt prosjekt “New Energy Storage Systems»)

20% høyere energitetthet

>30% høyere energitetthet

2-3 x dagens energitetthet

Pakking kraftelektronikk (pågående prosjekt

“MW Silicon Carbide converters for 

Marine Hybrid Energy Systems»)
30% høyere energitetthet / 30% billigere

Bruk av nye materialer I propulsjonslinje 50% vektbesparelser i komponenter

Bruk av nye materialer I skrog

Energioptimalisering skrog/propulsjon

10-20% energi besparelse

10-20% energi besparelse

Nye avanserte kontrollsystem 10-15% energi besparelse



Prosjektet skal lede frem til følgende resultat:

Et demonstrert nullutslipps energieffektivt hurtiggående passasjerfartøy (UWS) egnet for norske 
samband med et påvist potensiale for bruk i utenlandske samband. 

Et demonstrert nullutslipps energisystem som kan benyttes på fartøy av ulik 
størrelse og med ulikt hastighetskrav.

Nye, effektive skrog- og propulsjonsløsninger tilpasset nullutslipps 
energisystemer, som har 20-30 prosent bedre virkingsgrad sammenlignet med 
dagens fartøy. 

RESULTATER



”Sjøens Tesla” kan åpne mange muligheter:

Bybane på fjorden kan avlaste veinettet og • køproblematikken rundt 

Oslofjorden

Det trengs ikke kostbare utbyggings• - og vedlikeholdskostnader: fjorden 

ligger klar

Ny stedsutvikling, næringsutvikling og vekst i regionen rundt Oslofjorden•

Sjø• - og landtransport bør integreres i et felles godt kollektivsystem

Passasjerer verdsetter • båttilbud høyt

Alt • kan bli bedre: luftkvalitet, støynivå, utslippsreduksjon og mindre 

trafikkerte veier

Bidra • til nasjonale kutt i klima- og miljøutslippene – og etterhvert 

internasjonalt?

Oslofjorden • kan bli et utstillingsvindu for eksport av ”Sjøens Tesla”



Hvem vinner konkurransen om Urban Water Shuttle?


