
 

 

 

   

FYLKESKOMMUNENES KLIMAGASSUTSLIPP 
FRA LOKALE RUTER 

MENON-PUBLIKASJON NR. 22/2018 

Av Magnus Sandmyr Eide, Øyvind Endresen, Rolf Hagman, Alver Mjelde, Simen Pedersen og Jørgen 

Aarhaug 

 

 



   

M E N O N  E C O N O M I C S  1  T I L B U D  

 
 

 

 

 

 

 

Innhold 

FORORD 2 

SAMMENDRAG 3 

VEDLEGG 4 

 

 

 



   

M E N O N  E C O N O M I C S  2  T I L B U D  

 
 

Forord 

Denne rapporten presenterer anslag på utslipp av klimagasser fra fylkeskommunal kollektivtransport. Prosjektet 

er et samarbeid mellom Menon Economics, Transportøkonomisk institutt (TØI) og DNV GL innenfor ramme-

avtalen «Klimatiltak i transportsektoren» for Samferdselsdepartementet, der Menon Economics er ramme-

avtaleansvarlig.  

Bidraget som omhandler beregninger av klimagassutslipp fra fylkeskommunal busstransport er gjennomført av 

TØI og dokumentert i vedlegg 1. Bidraget som omhandler beregninger av klimagassutslipp fra fylkeskommunale 

ferger og hurtigbåter er gjennomført av DNV GL og dokumentert i vedlegg 2. Menon Economics har hatt den 

overordnede prosjektledelsen og for å sammenfatte resultatene. Simen Pedersen har vært prosjektleder og 

rammeansvarlig Annegrete Bruvoll har kvalitetssikret sluttrapporten. 

Andreas Hedum har vært kontaktperson i Samferdselsdepartementet. Vi takker for gode og konstruktive innspill 

i underveis i prosjektet og med nyttige kommentarer til en tidligere versjon av rapporten.  

Rapporten er utarbeidet uten bindinger, og forfatterne er selv ansvarlige for eventuelle feil.  

 

______________________ 

14. Februar 2018 

Simen Pedersen 

Prosjektleder 

Menon Economics 
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Sammendrag 

For å kunne vurdere virkemidler for å redusere de fylkeskommunale klimagassutslippene, har Samferdsels-

departementet behov for å få utarbeidet anslag på klimagassutslipp fra rutegående transport i fylkeskommunal 

regi. Beregningene omfatter utslipp av klimagasser (CO2, metan og lystgass) fra transport med busser, ferger og 

hurtigbåter utenom mindre rutegående fartøy i 2016.  

Utslippene omfatter direkte utslipp der utslippene skjer, i samsvar med SSBs utslippsstatistikk. Det betyr at 

utslipp av klimagasser fra produksjon av drivstoff (fossile drivstoff, biodrivstoff og elektrisitet basert på importert 

kullkraft) tilskrives produksjonsprosessen i utslippsregnskapet. Elektrisk drevne tog, t-bane og trikk har ingen 

direkte utslipp ved bruk siden de går på elektrisitet, og omfattes derfor ikke i beregningene. Utslipp fra 

relokalisering av transportmidler og forflytting for å gjennomføre reparasjoner og tanking, som er nødvendig for 

å opprettholde den rutegående trafikken, er også inkludert. 

I beregningene anslås at fylkeskommunal kollektivtransport sto for utslipp av cirka 680 000 tonn CO2-ekvivalenter 

i 2016, se Tabell A.  

Tabell A Utslipp av klimagasser fra rutegående transport i fylkeskommunal regi etter transportmiddel, tonn 
CO2-ekvivalenter, 2016 

  Buss Ferge Hurtigbåt* SUM 

Østfold 2 300 - - 2 300 

Akershus 2 400 - 3 700** 6 100 

Oslo 3 000 - - 3 000 

Hedmark 4 600 - - 4 600 

Oppland 5 100 100 - 5 200 

Buskerud 1 000 500 - 1 500 

Vestfold 10 000 - - 10 000 

Telemark 6 000 - - 6 000 

Aust-Agder 12 600 - - 12 600 

Vest-Agder 11 000 800 - 11 800 

Rogaland 20 500 21 400 18 200 60 100 

Hordaland 48 700 64 900 30 600 144 200 

Sogn og Fjordane 8 600 13 900 26 900 49 400 

Møre og Romsdal 18 500 117 000 6 700 142 200 

Sør-Trøndelag 7 400 23 500 12 100 43 000 

Nord-Trøndelag 7 100 4 200 2 500 13 800 

Nordland 9 700 57 200 27 400 94 300 

Troms 13 600 15 000 17 200 45 800 

Finnmark 6 400 13 500 4 100 24 000 

Totalt 198 500 332 000 149 400 679 900 

*Passasjertransport i fylkeskommunal regi består både av hurtigbåter og mindre rutegående fartøy. Prosjektet er avgrenset 

til ikke å omfatte mindre rutegående fartøy. **Utslippet fra hurtigbåter i Oslo og Akershus er registrert under Akershus 

fylkeskommune. Kollektivtjenestene er administrert gjennom et felles administrasjonsselskap for Akershus fylkeskommune 

og Oslo kommune. Kilde: TØI og DNV GL. 
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Dette utgjør om lag 7 prosent av samlede utslipp fra vegsektoren i 2016, og 1,3 prosent av samlede norske utslipp 

av klimagasser. Anslaget omfatter ikke de minste rutegående båtene, siden ikke alle disse er utstyrt med AIS-

sender. 

Figur A rangerer fylkene etter størrelsen på samlet klimagassutslipp. Figuren reflekterer de geografiske 

betingelsene for infrastruktur, med behovet for ferger langs kysten og høy andel elektrisk basert transport på 

tog, bane og trikk på Østlandet. På grunn av fergetransporten er det fylkene langs kysten fra Rogaland til 

Finnmark som har høyest utslipp. Utslippene fra rutegående transport i fylkeskommunal regi er høyest i 

Hordaland, som har et omfattende bussnettverk, i tillegg til omfattende transport med ferger og hurtigbåter. 

Møre og Romsdal ligger på omlag samme nivå, der utslippene hovedsakelig kommer fra ferger. Utslippene i Møre 

og Romsdal utgjør 35 prosent av de samlede utslippene fra norsk fylkeskommunal fergetransport. I Sogn og 

Fjordane er utslippene fra hurtigbåt høyere enn utslippene fra ferger. 

For øvrige fylker er utslippene vesentlig lavere, og det er utslipp fra busstransport som dominerer. Tog, t-bane 

og trikk de viktigste transportmidlene i Oslo og Akershus, og utslippene er små til tross for høy befolkning. 

Sammensetningen av drivstoffet har også stor betydning for beregningene, der for eksempel Østfold har relativt 

lave utslipp på grunn av høy andel av biodrivstoff som i denne sammenheng blir regnet som uten klimapåvirkning. 

Figur A Utslipp av klimagasser fra rutegående transport i fylkeskommunal regi etter transportmiddel, tonn 
CO2-ekvivalenter, 2016 

 

*Passasjertransport i fylkeskommunal regi består både av hurtigbåter og mindre rutegående fartøy. Prosjektet er avgrenset 

til ikke å omfatte mindre rutegående fartøy. Kilde: TØI og DNV GL, bearbeidet av Menon Economics. 

Usikkerhet i beregningene av utslipp fra busstransport er i første rekke knyttet til de rutene der det ikke var mulig 

å hente inn informasjon fra busselskapene. Bussene i fylkeskommunal rutegående transport kan benyttes til 

andre formål (turbilkjøring, tanking etc.). Dette kan bidra til at anslagene på utslipp fra rutegående busstransport 

er for høye.  

AIS-basert modellering av drivstofforbruk og utslipp for fremdriftsmaskineri, utnytter kjennskap til skipets 

designfart, observert hastighet fra AIS-systemet og motorinstallasjon. Dette gjør at beregning av belastning for 
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hovedmotor og derav skipets drivstofforbruk kan gjøres med relativt god nøyaktighet. En validering av AIS-

modellert drivstofforbruk for utvalgte hurtigbåter og ferger viser noe avvik mellom beregnet og rapportert 

drivstofforbruk for individuelle skip, mens det på flåtenivå er bedre overenstemmelse som følge av 

kanseleringseffekter (resultatene for enkelt skip ligger både over og under rapportert drivstofforbruk). Det er 

også knyttet mindre usikkerhet til fylkesfordeling av AIS-beregnet drivstofforbruk og utslipp for både ferjer og 

hurtigbåter. Dette skyldes at AIS-beregningene inkluderer turer i til verksted, forflytning mellom oppdrag, osv. 
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1 Innledning 

 

Dette arbeidsdokumentet er skrevet som TØIs bidrag i et felles prosjekt, med DNV 
GL og Menon som presenterer utslipp for transport foretatt i fylkeskommunal regi i 
Norge. Dette dokumentet fokuserer på utslipp fra busstrafikk i fylkeskommunal regi.    

Utslippene av CO2-ekv (CO2-ekvivalenter) fra fylkeskommunal busstrafikk blir i dette 
oppdraget beregnet i henhold til Miljødirektoratets og Kyoto protokollens prinsipper 
for det nasjonale norske klimaregnskapet. I Norges nasjonale klimaregnskap regnes 
klimapåvirkningen fra fylkeskommunal busstrafikken som avgassutslipp av CO2-
ekvivalenter fra bruk av drivstoffer med fossil opprinnelse (Flugsrud 2017).  

All bruk av biodrivstoffer inklusive biogass regnes i det nasjonale klimaregnskap for å 
gi null utslipp av CO2-ekv uansett hvilken klimapåvirkning de har i et 
livsløpsperspektiv. Forbrenningen av innblandet biodiesel (hovedsakelig RME) 
inklusive den innblandede andelen RME i (omsetningspåbudet) i norsk autodiesel 
bidrar også med null utslipp av CO2-ekv i det norske klimaregnskapet (Flugsrud 
2017).  

Forbrenning av biodrivstoffer gir tilnærmet de samme mengdene avgassutslipp av 
CO2-ekv som bruk av fossile drivstoffer men i de nasjonale regnskapet regner en 
med at avgassutslippene kompenseres av et like stort opptak fra de planter som 
brukes for produksjon av biodrivstoffet. 

2 Metode 

Informasjon om mengden forbrukt drivstoff gjør det mulig å beregne avgassutslipp 
av CO2 med stor nøyaktighet. Utslippene av CO2-ekv fra den fylkeskommunale 
busstrafikken blir i utgangspunkt beregnet fra innhent informasjon fra 
bussoperatører om forbruk av drivstoff fordelt på fylkeskommuner. 

TØI har bedt om oppgaver over mengde forbrukt drivstoff av ulike typer i 2016 fra 
de aktuelle bussoperatørene. Denne forespørselen er støttet i et offisielt brev fra det 
Samferdselsdepartementet, med en henvisning til yrkestransportforskriftens §21. 
Utsending av forespørsel ble gjort 04.januar 2018, oppklaring er gjort løpende og 
purring er gjort fra 15.januar. Bakgrunnen for denne fremgangsmåten er samtaler 
gjort med Nettbuss i desember 2017, samt egne vurderinger. 

De typer drivstoff som ble brukt i fylkeskommunal busstrafikk i 2016 var: 

• B7/Norsk autodiesel (raffinert mineralolje med 7 % innblanding av RME) 

• Biodiesel (RME, Rapsmetylester) 

• HVO (Hydrogenbehandlede vegetabilske oljer) 

• Biogass (Biometan) 

• Naturgass 

• Elektrisk strøm og hydrogen (lite omfang) 
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I de tilfeller TØI ikke har fått svar fra bussoperatørene om drivstofforbruket, innen 
rimelig tid, ligger kjørelengde for bussene til grunn for en noe mindre nøyaktig 
beregning av utslipp av CO2-ekvivalenter. TØI har en oversikt over norske 
fylkeskommunale anbud og kontraktsfestede kjørelengder for busstrafikk. Dette 
datamaterialet, som er nærmere beskrevet i Aarhaug mfl. (2017), er brukt til å fordele 
trafikken internt i fylkene mellom operatører og kontraktens bestemmelser knyttet til 
valg av drivstoff. Grensekryssende trafikk er plassert i det området som utgjør det 
området som betjenes1. Utfordringen i dette ligger i at ikke alle oppdrag blir utført i 
henhold til kontrakt. Overenskomster gjøres underveis i kontraktens løpetid, gjerne 
som følge av uforutsette hendelser. Dette kan resultere i endret krav til utkjørt 
distanse og valg av drivstoff. Der vi har hatt kjennskap til at slikt har foregått, så har 
vi stilt oppfølgingsspørsmål til de aktuelle fylkeskommunene / bussoperatørene per 
telefon/e-post, men det har ikke latt seg gjøre å snakke med alle.  

Kontraktfestet kjørelengde omfatter normalt ikke framkjøring fra depot og 
tomgangskjøring. I de tilfeller vi har brukt kontraktfestet kjørelengde for å beregne 
utslipp av CO2-ekv er det beregnede utslippet økt med ti prosent for å inkludere 
framkjøring og tomkjøring (generell vurdering av økt kjørelengde i forhold til 
kontraktsfestet kjørelengde). Tilsvarende inkluderer SSBs statistikk over fylkesintern 
transport også transport som ikke går i fylkeskommunal regi, og inneholder ikke 
informasjon om type drivstoff, vi har derfor ikke benyttet oss av denne til disse 
beregningene.  

SSBs tall for produksjon av vognkilometer er brukt for sammenligning med TØIs 
oversikt over norske fylkeskommunale anbud og kontraktsfestede kjørelengder for 
busstrafikk.. Vi ser disse datakildene opp mot hverandre. vi har valgt å ikke sette 
kilometerne opp i tabellen, fordi våre data er registrert med andre formål. Data for 
rutekilometer (som vi har med unntak for Sogn og Fjordane, hvor vi bruker SSB-tall 
og drivstofforbruk), beskriver kontraktsfestede kilometer i rute, dette er et tall som er 
lavere enn forventet vognkilometer. SSBs tall inkluderer fylkesintern trafikk som ikke 
utføres i fylkeskommunal regi, som flybusser, IKEA-buss, skibusser osv. 

3 Tekniske forutsetninger 

Ved beregning av CO2-ekvivalenter fra forbrenning av 1(én) liter raffinert 
dieseldrivstoff fra fossile kilder i en moderne dieselmotor har vi brukt som 
forutsetning at det frigjøres 2,69 kg CO2-ekvivalenter (Bang 1993). 

Ved beregning av CO2-ekvivalenter fra forbrenning av 1 (én) kg naturgass (fossile 
kilder) i en moderne gassmotor har vi brukt som forutsetning at det frigjøres 2,79 kg 
CO2-ekvivalenter (Bang 1993). 

I de tilfeller hvor vi ikke har hatt informasjon om forbruk av dieseldrivstoff har vi 
antatt et for bruk av 0,37 liter norsk autodiesel med lavinnblanding av biodrivstoff 
(B7). Ved beregning av utslipp av CO2-ekvivalenter fra kjøring av en buss 1 (én) km 

                                                 
1 Altså at busser fra Buskerud til Oslo plasseres i Buskerud, selv om hoveddelen av utslippet fra den 
aktuelle busslinjen antagelig skjer i Akershus. 
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har vi brukt et forbruk av dieseldrivstoff fra fossile kilder på 0,35 liter/km. Vi har så 
beregnet totalt forbruk av dieseldrivstoff og utslipp av CO2-ekvivalenter ut fra 
kontraktsfestet kjørelengde.  

Forbruk av biodrivstoffer og elektrisk strøm til fremdrift av kjøretøy er regnet som 
klimanøytralt i norsk klimaregnskap og bidrar ikke med tellende CO2-ekvivalenter i 
dette prosjektet (Flugsrud 2017). 

4 Resultat 

4.1 Usikkerhet 

Det er veldig lite usikkerhet knyttet til beregning av utslipp av CO2-ekvivalenter, når 
drivstofforbruket er kjent. Fremgangsmåten i dette prosjektet har derfor gått ut på å 
samle drivstofforbruket for en størst mulig andel av den faktiske trafikken i 
fylkeskommunal regi. Dette har imidlertid sine utfordringer, som medfører 
usikkerhet.  

SSB sluttet å samle inn drivstofforbruk fra bussnæringen i 2015. Vi har derfor måttet 
spørre alle busselskapene direkte. I dette har vi fokusert på å få inn tall fra de største 
aktørene. Det har imidlertid ikke lykkes oss å få svar fra alle, før dette dokumentet 
skrives. I hovedsak skylles dette at enkelte selskap, som opererer i flere fylker har hatt 
en utfordring i å fremskaffe all informasjonen innenfor den tidsperioden som har 
vært tilgjengelig. Det er også enkelte mindre selskap, blant annet i Nord-Trøndelag 
og Nordland, hvor vi ikke har lykkes å komme i kontakt med selskapene2. Som en 
konsekvens har vi derfor måtte beregne forbruket på en del av trafikken. 
Utfordringen i å beregne forbruket ligger i hovedsak i at det ikke foreligger en enkel 
samlet oversikt over hvor mange kilometer som kjøres, koblet med hvilke 
drivstofftyper som blir benyttet.  

Eksempelvis inneholder SSBs kollektivtransportstatistikk også tall for utkjørte 
vognkilometer fordelt på fylke, men disse tallene inkluderer både fylkeskommunal 
trafikk og kommersiell trafikk (som flybusser). På den andre siden inneholder TØIs-
database over anbudskontrakter kilometer kjørt i rute, ikke totalt antall kilometer 
(differansen skal i utgangpunktet være knyttet til tomkjøring), områder hvor det i 
liten grad er brukt anbud er også underdekket.  

Ytterligere en kilde til usikkerhet er at busselskapene har endel turbilkjøring, hvor de 
tanker fra de samme tankene som for kjøring i rutetransport, det kan derfor også 
forekomme at de overestimerer forbruket på trafikken i fylkeskommunal regi. De vet 
hvor mange liter de har brukt, men ikke fordelingen på om kjøringen har vært i rute, 
eller som turvogn. Her har busselskapene i flere tilfeller beregnet en fordeling i 
drivstofforbruk mellom rute og turkjøring basert på utkjørt distanse.  

                                                 
2 For de aktuelle selskapene kjenner vi imidlertid utkjørt distanse og drivstoff type, slik at dette ikke 
medfører en stor kilde til usikkerhet på nasjonalt nivå. Det dreier seg i hovedsak om små selskap med 
få ansatte og begrenset ruteopplegg.  
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I sum gjør dette at det, særlig for de beregnede utslippene er en viss usikkerhet. 
Denne usikkerheten faller, med andelen av trafikken i en fylkeskommune hvor vi kan 
kontrollere drivstofforbruk mot drivstofftype og kjørte kilometer.  

4.2 CO2-ekvivalenter per fylke 

Oppsummert beskrivelse av utslipp fra busstrafikk i fylkeskommunal regi finnes i 
tabell 1.  

Tabell 1. Utslipp av CO2-ekvivalenter fra fylkeskommunal busstrafikk 
 

Utslipp av CO2-ekv fra fylkeskommunal busstrafikk i samsvar med 
norsk nasjonalt klimaregnskap 

      

Fylke Utslipp (tonn CO2- ekv) Kommentarer 

      

Østfold 2 263,1 Biogass dominerende drivstoff - noe B7 

Akershus 2 389,1 Biogass, fornybare drivstoffer og noe B7 

Oslo 3 005,9 Biogass, fornybare drivstoffer og noe B7 

Hedmark 4 627,5 ca 30 % HVO resten B7 

Oppland 5 062,7 ca 40 % HVO resten B7 

Buskerud 1 030,5 Mesteparten HVO 

Vestfold 10 020,3 ca 20% biogass resten B7 

Telemark 6 021,6 ca 10 % HVO og ca 10% biogass 

Aust-Agder 12 588,3 B7 basert på kjørelengde 

Vest-Agder 11 003,8 B7 basert på kjørelengde 

Rogaland 20 470,4 B7 og naturgass 

Hordaland 48 687,8 B7 og naturgass 

Sogn- og Fjordane 8 633,6 Hovedsakelig B7 

Møre og Romsdal 18 469,9 B7 delvis basert på kjørelengde 

Sør-Trøndelag 7 419,2 Store andeler biogass og naturgass 

Nord-Trøndelag 7 073,7 B7 basert på kjørelengde 

Nordland 9 721,9 B7 delvis basert på kjørelengde 

Troms 13 629,0 B7 delvis basert på kjørelengde 

Finnmark 6 353,7 B7 basert på kjørelengde 

Total 198 471,9   

Tabellen består av en kombinasjon av presise tall (der vi har oversikt over 
drivstofforbruket, som eksempelvis i Hedmark, Vestfold og Telemark) og beregnede 
tall fra fylker hvor vi ikke har mottatt svar fra operatørene om virkelig forbruk av 
drivstofftyper (Norsk autodiesel (B7), Biodiesel, HVO, Biogass, Naturgass, Elektrisk 
strøm og Hydrogen). De beregnede tallene har sitt utspring fra kontraktsfestede 
kjørelengder mellom bussoperatører og fylkeskommuner, med de feil og forbehold 
dette medfører. 
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Kommentarfeltet peker enten tilbake på beregningsmetodikk, eller på hvorfor 
utslippet er lavere enn det vi ville forventet ut i fra utkjørte antall kilometer. Hvis 
anslaget står helt eller delvis basert på kjørelengde, vil det si at vi ikke har mottatt 
tilstrekkelig data til å gi en beregning av CO2 -ekvivalenter basert på drivstofforbruk. 
Dette betyr ikke nødvendig vis at vi har fått data fra alle andre, men om vi har fått 
beskjed om at kjøringen foregår på for eksempel biodiesel, er det unødvendig å 
beregne utslipp for disse kilometerne. Der vi ikke har kjennskap til drivstofftype har 
vi antatt B7, altså vanlig diesel.  

4.3 Diskusjon 

Det er i hovedsak to forhold som driver størrelsen på utslippene i CO2 ekvivalenter, 
slik de fremkommer i tabell 1.  

Den ene faktoren er størrelsen på kollektivtrafikknettverket som foregår med buss. 
Her har Hordaland, sammen med Oslo og Akershus de største nettverkene. En 
viktig forskjell mellom disse er at buss er det, volummessig, klart viktigste 
transportmidlet i Hordaland, mens de skinnegående transportmidlene, tog, t-bane og 
trikk, er langt viktigere i Oslo og Akershus. Forskjellen i buss-transporttilbud er altså 
ikke bare en funksjon av befolkningsstørrelse, men det er klart korrelert.  

Den andre faktoren er hvilke drivstoff som benyttes. Her skiller eksempelvis Østfold 
seg klart ut med en veldig høy andel av biodrivstoff (både biogass og biodiesel), som i 
denne sammenheng blir regnet som uten klimapåvirkning, jf. Miljødirektoratets og 
Kyoto protokollens prinsipper (Flugsrud 2017). Mens andre fylker, som Nord-
Trøndelag kjører utelukkende på diesel med normal innblanding av biodiesel (B7).  

Det er rimelig å anta at fylkeskommunal busstrafikk utgjør langt mer enn 40 prosent 
av produksjonen, men om de utgjør 40 prosent av utslippene virker plausibelt, da 
mange av de store busskontraktene går på biodrivstoff (biogass/biodiesel/HVO), 
som med denne måten å regne på ikke gir klimapåvirkning. Mens nesten all trafikk 
som ikke går i fylkeskommunal regi går med mest kostnadseffektive drivstoff, diesel.  

I sum viser tabell 1 at en stor del av busstrafikken i fylkeskommunal regi har lavere 
utslipp enn det en kunne forvente, om en kun la utkjørt distanse til grunn. Skillet 
mellom skoletransport/spesialtransport og hva som blir rapportert inn som 
fylkeskommunal produksjon av kilometer er enkelte steder betydelig (i tilfellet 
Finnmark er avviket på 35% (anbudet er større enn SSB kjøring (hovedforklaring 
definisjon av skoleruter). De kilometertallene for kontraktfestede ruter som vi har, 
gjør at vi kan si at forbruket er i nærheten av det vi forventer og so stort som det 
burde være. Uten omfattende forklaringer i tillegg kommentarene i tabell 1 vil det gi 
et forvirrende inntrykk å sette opp de i det norske klimaregnskapet tellende CO2-ekv 
utslippene per kjøretøykilometer. 
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1 INTRODUKSJON 
Samferdselsdepartementet (SD) ønsker å få kartlagt klimagassutslipp fra rutegående transport i 
fylkeskommunal regi. Klimagassutslippene fra rutegående transport skal fordeles på transportmidlene; 
buss, ferjer og hurtigbåter. Denne rapporten beskriver fylkesfordelte klimagassutslipp fra ferjer og 
hurtigbåter. Beregningene baserer seg på modellering av drivstofforbruk og utslipp av klimagasser hvor 
det benyttes skipsbevegelsesdata fra AIS-systemet (Automatic Identification System) og detaljert 
informasjon om det enkelte fartøy. Mindre rutegående fartøy inngår ikke i beregningene da store deler 
av denne flåten ikke kan identifiseres vi AIS-systemet.  

Metode for identifisering av flåten som skal inngå i analysen, AIS-modelleringen av drivstofforbruk og 
utslipp av klimagasser, er beskrevet i kapittel 2. Dette kapittelet gir også en beskrivelse av hvordan det 
kan foretas beregninger av drivstofforbruk og utslipp av klimagasser for mindre rutebåter. Kapittel 3 
presenteres resultater, i form av fylkesfordelt klimagassutslipp, fra ferjer og hurtigbåter. Det redegjøres 
også kort om usikkerhet i analyseresultatene. 

 

2 METODE 

2.1 AIS-basert miljøregnskap 
AIS er et internasjonalt hjelpemiddel for å avverge skipskollisjoner og identifisere og overvåke 
skipstrafikken. Skip med AIS transpondere sender ved korte intervaller et signal som forteller om skipets 
identitet og posisjon, samt en rekke andre parametere. Disse signalene plukkes opp av andre skip, 
basestasjoner på land og AIS-satellitter. AIS-data for Norske farvann er administrert av Kystverket og 
gjort tilgjengelig for DNV GL til bla. miljøanalyser. AIS er påbudt for alle passasjerskip i utenriksfart, 
passasjerskip med bruttotonnasje 300 eller mer i innenriksfart og passasjerfartøy med bruttotonnasje 
150 eller mer i innenriksfart når de kan oppnå en hastighet på 20 knop eller mer.  

DNV GL har tilgang til historiske AIS-data for hele norskekysten fra 2013 til i dag. AIS-dataene gir en 
detaljert og høyoppløselig oversikt over operasjonsmønster, utseilte distanser (nautiske mil) og 
selingshastigheter for hvert enkelt fartøy. Informasjonen fra AIS-systemet er sammenstilt med 
fartøysdatabaser for å få detaljert informasjon om det enkelte fartøy, slik som installert effekt på hoved- 
og hjelpemotorer, maskinkonfigurasjoner, skipets designhastighet, tonnasje, etc. Disse dataene danner 
grunnlaget for det AIS-baserte miljøregnskapet, som er benyttet til å beregne drivstofforbruk, 
klimagassutslipp og operasjonelle karakteristikker for både ferjene og hurtigbåtene. AIS-basert 
modellering av drivstofforbruk på fremdriftsmaskineri, som gjøres etter «Cubic Rule»-tilnærmingen, 
utnytter kjennskap til skipets designfart, observert hastighet fra AIS-systemet og motorinstallasjon. 
Dette gjør at vi relativt nøyaktig beregner belastning for hovedmotor og derav skipets drivstofforbruk. 

Metoden er etablert i samarbeid med Kystverket, hvor resultatene også er aggregerte på en rekke typer 
og størrelseskategorier skip og presentert i havbase.no.  En mer utfyllende beskrivelse av modellen er 
gitt i Mjelde et al (2014). Modellen bak DNV GLs AIS-baserte miljøregnskap er illustrert i Figur 2-1. 

 



 
 

DNV GL  –  Rapportnr. 2018-0073, Rev. 1  –  www.dnvgl.com  Page 2
 

 

Figur 2-1 DNV GL rammeverk for AIS-basert miljøregnskap for skipsfart (Mjelde et al 2014).   

 

2.2 Fylkeskommunale ferjer og hurtigbåter 
Det er foretatt en AIS-analyse av alle passasjerskip som opererer innenfor norsk økonomisk sone (NØS) 
i 2016 i den hensikt å identifisere unike hurtigbåter og ferjer som skal inngå i analysen.  

Hurtigbåter som opererer i norske farvann er i skipsregisteret kategorisert som passasjerskip, og vil 
typisk være mindre enn 700 bruttotonn. Det ble fra AIS-analysen identifisert ca. 250 unike fartøyer med 
denne avgrensningen. Hurtigbåtene er typisk over 24 meter, mellom 100 og 700 bruttotonn, kan ha 
sikkerhetssertifikat (HSC) eller operasjonstillatelse (HSCP) for hurtiggående fartøy1 og alle har 
operasjonstid i Norske farvann i 2016. Av disse ble det ved hjelp av rederienes flåteoversikt2,3, 
rutebeskrivelser fra fylkeskommunene, skipsdatabaser og fartøysliste mottatt av TØI identifisert 82 
unike hurtigbåter som inngår i analysen. For hvert av disse fartøyene er det beregnet drivstofforbruk og 
utslipp av klimagasser i 2016 med bruk av det AIS-baserte miljøregnskapet. I tillegg er hvert enkelt 
fartøy tilordnet en fylkeskommune (administrasjon for innkjøp av hurtigbåttjenester) ut fra visuelt 
observert geografisk operasjonsmønster (linjeplot), se Figur 3-2. Merk at den enkelte hurtigbåt ofte 
opererer i ruter innenfor flere fylkeskommuner, og i slike tilfeller vil alt drivstofforbruk og utslipp av 
klimagasser være samlet under en fylkeskommune. 

Det er i dag omtrent 140 ferjesamband i Norge, hvorav 17 er riksveisamband (staten er innkjøper) og 
resten er fylkesveisamband (fylkeskommunen er innkjøper). DNV GL har gjennom prosjekter med 
Statens vegvesen etablert en oversikt over aller ferjene som opererer i riks- og fylkesveinettet. Denne 
flåteoversikten er sammen med det AIS-baserte miljøregnskapet, ferjedatabanken, Statens vegvesen F-

                                               
1 Sertifikater fra Sjøfartsdirektoratets skipsregister. 
2 https://www.norled.no/om-norled/kontakt-Norled/kontakt-hurtigbater. 
3 https://no.wikipedia.org/wiki/Torghatten_Nord 
http://www.torghatten-nord.no/fleets.aspx. 
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risk prosjekt, benyttet til å beregne drivstofforbruk og utslipp av klimagasser fra de fylkeskommunale 
sambandene for 2016. Det er i størrelsesorden 180 ferjer (inklusive reserveferjer) som inngår i analysen 
for fylkeskommunale samband, se Figur 3-1. 

For ferjer er det gjennomført en validering av det AIS-modellerte drivstofforbruket ved å sammenligne 
resultatene med innrapportert forbruk for mer enn 50 ferjer. Resultatene viser at det er en relativt god 
overenstemmelse mellom modellert og rapportert drivstofforbruk for enkeltskip, med en feilmargin opp 
mot 15%. For fergeflåten modellert i denne studien forventes det kanselleringseffekter (forbruk for 
enkelt skip ligger både over og under det virkelig forbruket), og en noe lavere samlet avvik. For andre 
lastbærende skipstyper finner man at avviket mer enn halveres ved gjennomføring av flåteanalyser4.  

En validering av AIS modellert drivstofforbruk for hurtigbåter er gjennomført ved sammenligning av AIS 
beregninger og rapporterte data for drivstofforbruk for 7 fartøyer. Det er for hurtigbåtene observert et 
større avvik mellom modellert og rapportert i drivstofforbruk for det enkelte fartøy, typisk mellom 5% og 
30%. For flåten av hurtigbåter som inngår i dette prosjektet forventes det imidlertid at samlet usikkerhet 
er lavere på grunn av kanseleringseffekter. For de 7 hurtigbåtene som ble undersøkt, var det samlede 
avviket på 5%. Det er for hurtigbåtene behov for ytterligere innsamling av skipsspesifikke data for 
drivstofforbruk, utseilte distanser og ruteproduksjon for å bedre kunne validere de AIS baserte 
beregningene.   

 

2.3 Skisse til metode for beregninger av mindre rutebåter 
Mindre rutebåter inngår ikke i denne analysen. Vi gir imidlertid en kort beskrivelse hvordan 
drivstofforbruk og utslipp kan beregnes. Utgangspunktet er at disse båtene ikke har AIS–transponder, og 
en forenklet alternative metode må derfor anvendes. 

Klimagassutslippet (K) beregnes fra drivstofforbruk (D), multiplisert med en utslippsfaktor (U). 

 
K = D * U 
 
Vi antar at båtene i all hovedsak anvender diesel, slik at U = 3,206 kg CO2/ kg drivstoff. 

Drivstofforbruket kan beregnes ved hjelp av aktivitetsbaserte metoder, eller baseres på innrapporterte 
forbrukstall (innkjøp av drivstoff). Det henvises til for eksempel Endresen et al (2003; 2007) og Rambøll 
(2017) for en mer utfyllende beskrivelse av aktivitetsbaserte metoder. Metoden kombinerer 
skipstekniksteknisk informasjon og operasjonelle data til å estimere totalt drivstofforbruk og utslipp for 
det enkelte skip. Teknisk informasjon om fartøyet, som motorstørrelse, motortype og servicefart, finnes i 
skipstekniske databaser. Rutetabeller kan benyttes til å angi operasjonelle data slik som 
seilingshastighet og operasjons timer per år.  

Om detaljerte aktivitetsdata ikke er tilgjengelig, kan man benytte en flåtebasert tilnærming til å estimere 
forbruket. Flåten deles opp i skipsegmenter av omtrent samme type tekniske og operasjonelle 
karakteristikk. For hvert skipssegment tilordnes gjennomsnittlig motorutnyttelse, spesifikt forbruk og 
driftstimer per operasjonsmodi (transitt, havn, etc.). Ved å multiplisere med antall skip i segmentet 
finner man drivstofforbruket totalt (og per mode). Aggregeres drivstofforbruket over segmentene som 
inngår, vil totalforbruk forekomme for den aktuelle flåten.    

                                               
4 DNV GL 2017, Comparison between measured and modelled fuel consumption for ships, intern memo. 
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3 RESULTATER 

3.1 Utslipp av klimagasser fra ferjer 
På oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet (SVV) har DNV GL etablert en oversikt over utslipp fra 
alle ferjene som opererer i riks- og fylkesvegnettet. Resultatene fra dette arbeidet er benyttet som 
grunnlag for resultatene presentert i denne ferjeanalysen. 

Det var i 2016 ingen fylkeskommunale ferjesamband som benytter biodrivstoff eller strøm fra land i til 
selve ruteproduksjonen. Strøm fra land er imidlertid benyttet av ferjene når de har opphold ved kai, 
typisk i 30 minutter eller mer i den hensikt å redusere drivstofforbruk og lokale utslipp. I 2016 benytter 
de fylkeskommunale ferjene hovedsakelig marin gassolje (MGO) og en mindre andel LNG som drivstoff. 
For hver av ferjene som inngår i analysen er det tilordnet type drivstoff ut fra DNV GL’s fartøyregister.  

Til beregning av CO2 utslipp er det for MGO benyttet en utslippsfaktor5 på 3,206 tonn CO2/tonn MGO og 
for LNG er det benyttet en utslippsfaktor på 2,75 tonn CO2/tonn LNG. Motorene som benytter LNG har 
imidlertid et metanutslipp som gir et bidrag til klimagassutslippene. Utslippsfaktor for de fartøyene som 
benytter LNG er derfor korrigert til 2,82 tonn CO2 ekv./tonn LNG, basert på erfaringsdata.  

Det totale klimagassutslippet fra ferjer som opererer i fylkeskommunale regi er beregnet til ca. 332 000 
tonn CO2 ekv./år. Utslippet fordeler seg på 90 samband og 12 fylkeskommuner som vist i Tabell 3-1. På 
fylkesnivå dominerer Møre og Romsdal, med omtrent en tredjedel av utslippene. Hordaland og Norland 
har til sammen i overkant av en tredjedel av utslippene, mens det resterende fordeles på de øvrige 
fylkene. Det vil være stor forskjell i drivstofforbruk og utslipp mellom de ulike sambandene, hvor de 
største sambandene kan ha et utslipp over 12 000 tonn CO2 ekv./år, mens de minste sambandene ligger 
godt under 1000 tonn CO2 ekv./år. Grunnlaget for dette er bla. krav til ruteproduksjon (antall turer og 
utseilte distanser), seilingshastigheter, antall og størrelsene på ferjene. Disse faktorene er hensyntatt i 
beregningene.  

Tabell 3-1   Klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) fra ferjer i 2016. Kilde DNV GL. 
Sted Antall samband Utslipp CO2 ekv. 

[tonn/år] 
Finnmark 4 13 500 
Troms 11 15 000 
Nordland 16 57 200 
Nord-Trøndelag 6 4 200 
Sør-Trøndelag 4 23 500 
Møre og Romsdal 22 117 000 
Sogn og Fjordane 5 13 900 
Hordaland 16 64 900 
Rogaland 2 21 400 
Vest-Agder 2 800 
Buskerud  1 500 
Oppland  1 100 
Total  90 332 000 

 

Figur 3-1 viser hvordan ferjetrafikk langs hele norskekysten er fordelt (både fylkesveiferjer og 
riksvegferjer). Figuren viser hvor det er høy tetthet av trafikk og områder hvor ferjene forflytter seg 
mellom ulike samband. I et AIS-basert miljøregnskap vil forflytninger mellom ulike samband, og til 
verkstedopphold også inngå i estimatene for klimagassutslipp. 

                                               
5 Resolution MEPC.245(66) - International Maritime Organization – utslippsfaktorer. 
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Figur 3-1   Drivstofforbruk for ferjer langs norskekysten (viser både riks- og 
fylkesvegsamband), basert på AIS-data for 2016. Kilde DNV GL. 

 
Det bemerkes at resultatene som fremkommer for 2016 er ventet å kunne endres betydelig i årene som 
kommer på bakgrunn av pågående utskiftinger i fergeflåten. Statens vegvesen Vegdirektoratet (SVV) 
har i en årrekke arbeidet målrettet med innfasing av mer miljøvennlige ferjer (LNG ferjer fra 2000 og 
første helelektrisk ferje i riksvegnettet fra 2015). I tillegg har SVV et nært samarbeid med flere 
fylkeskommuner mhp. utlysning av nye anbudskontrakter. I forbindelse med budsjettforliket i 2015 ble 
det gitt følgende føringer; «Stortinget ber regjeringen sørge for at alle kommende ferjeanbud har krav til 
null- og lavutslippsteknologi når teknologien tilsier dette». Disse driverne har resultert i en massiv 
endring i miljøfokus for alle anbudsutlysningene til nye ferjekontrakter. Både Statens vegvesen og 
fylkeskommunale anbud benytter nå energi og miljøeffektivitet som tildelingskriterier i nye kontrakter, 
hvor null- og lavutslippsløsninger gir høy score. Fylkeskommunene benytter i tillegg 
virkemiddelapparatet aktivt, som Enova og NOx-fondet, for å oppnå mest mulig miljøeffektive 
ferjeanbud. Resultatet av dette er en kraftig dreining mot nullutslippsløsninger, med elektrifisering av 
ferjeflåten og bruk av biodrivstoff. Den positive miljøutviklingen i ferjesektoren er reflektert med bygging 
av en rekke nye batteridrevne ferjer som har kontraktfestet at hele eller vesentlig deler av 
ruteproduksjonen skal leveres av med strøm fra land, dvs. 90% eller mer. 
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3.2 Utslipp av klimagasser fra hurtigbåter 
Gjennombruddet for hurtigbåter kom på 70-tallet, og ga ofte mer enn en halvering av reisetiden mellom 
ulike trafikknutepunkter (Rederienes Landsforening, 2012). Hurtigbåter er primært beregnet for 
passasjertransport, men flere er også blitt bygd for transport av en viss mengde last. Det har vært en 
betydelig teknologiutvikling, med bruk av lettere konstruksjoner, bedre fremdriftssystemer og mere 
effektive motorer. Denne utviklingen har ført til redusert drivstofforbruk (Rederienes Landsforening, 
2012).  Et fåtalls studier har kartlagt hurtigbåtflåtens drivstofforbruk og utslipp, som beskrevet i neste 
kapittel. Disse studiene har ikke benyttet AIS-baserte metoder. 

Det var i 2016 ingen fylkeskommunale hurtigbåter som benyttet LNG, biodrivstoff eller strøm fra land i 
til selve ruteproduksjonen. I 2016 benyttet hurtigbåtene marin gassolje (MGO) som drivstoff. Til 
beregning av CO2 utslipp er det for MGO benyttet en utslippsfaktor6 på 3,206 tonn CO2/tonn. 

Det totale klimagassutslippet for hurtigbåter er beregnet til ca. 149 500 tonn CO2/år. I analysen inngår 
82 hurtigbåter, som kunne identifiseres og analyseres ved bruk av AIS7 data.   

Tabell 3-2 viser utseilte distanser, drivstofforbruk og utslipp på fylkesnivå, hvor Hordaland dominerer, 
tett fulgt av Norland og Sogn og Fjordane. Disse tre fylkene står for 57% av det totale utslippet fra 
hurtigbåter. Avgjørende for den fylkesvise fordelingen av utslippene vil bla. være utseilte distanser, 
typiske seilingshastigheter, størrelsen på hurtigbåtene, etc. Disse faktorene er hensyntatt i beregningene. 
Merk at utslippet fra ferjene i 2016 er mer enn dobbelt så store som utslippet fra de kartlagte 
hurtigbåtene.  

Tabell 3-2   Klimagassutslipp (CO2) fra hurtigbåter i 2016. Kilde DNV GL. 
Sted Utseilt distanse 

[nautiske mil/år] 
Drivstofforbruk 

[tonn/år] 
Utslipp CO2 

 [tonn/år] 
Finnmark 191 800 1 300 4 130 
Troms 366 200 5 420 17 190 
Norland 469 800 8 650 27 420 
Nord-Trøndelag 59 400 790 2 510 
Sør-Trøndelag 245 800 3 820 12 110 
Møre og Romsdal 124 000 2 130 6 740 
Sogn og Fjordane 442 200 8 470 26 860 
Hordaland 505 600 9 640 30 570 
Rogaland 524 100 5 760 18 240 
Akershus * 77 800 1 160 3 680 
SUM 300 6700 47 140 149 450 

* Utslippet fra hurtigbåter i Oslo og Akershus er registrert under Akershus fylkeskommune. Kollektivtjenestene er 

administrert gjennom et felles administrasjonsselskap for Akershus fylkeskommune og Oslo kommune.  

Figur 3-2 viser hvordan hurtigbåtene opererer langs hele norskekysten. I figuren er hvert enkelt fartøy 
vist med egen fargekode, for å kunne identifisere operasjonsmønster (geografisk tilhørighet). Figuren 
viser også at det er fartøyer som har store forflytninger (eksempelvis rundt Sørlandet), hvilket kan være 
fartøyer som skal forflyttes til andre ruter, skal til verkstedopphold, etc. I et AIS-basert miljøregnskap vil 
slike fartøysforflytninger også inngå i estimatene for klimagassutslipp. 

                                               
6 Resolution MEPC.245(66) - International Maritime Organization – utslippsfaktorer. 
7 Krav til AIS om bord på fartøy er regulert av Sjøfartsdirektoratet. Det kreves AIS-transponder for alle passasjerskip med bruttotonnasje 300 

eller mer i innenriksfart og passasjerfartøy med bruttotonnasje 150 eller mer i innenriksfart når de kan oppnå en hastighet på 20 knop eller 
mer. 
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Figur 3-2   Linjeplot for alle hurtigbåter, basert på AIS-data for 2016. Kilde DNV GL 
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3.3 Sammenligning med andre studier/kilder 
Drivstofforbruk og klimagassutslipp har tidligere blitt rapportert for hurtigbåter. For 2015 har Selfa (2016) 
estimert et forbruk på 86 500 tonn drivstoff ved bruk av en aktivitetsbasert metode (ikke AIS-basert). 
TØI (2009) rapporterer et forbruk på 58 000 tonn drivstoff i 2004. Resultatene viser relativt store 
forskjeller i beregnet drivstofforbruk og utslipp. Dette kan forklares med bla. ulike referanseår som 
inngår i analysene, metodevalg og inngangsdata. Våre beregninger ligger vesentlig lavere enn Selfa 
(2016), og nærmere nivået til TØI (2009). Selfa (2016) har også rapportert forbruk på fylkesnivå. En 
sammenligning av fylkesvis fordeling av utslippene viser en brukbar overenstemmelse med våre 
beregninger (Tabell 3-2), bortsett fra Hordaland fylkeskommune som avviker med å ha en større andel 
av det totale utslippet. Det er ikke undersøk nærmere årsakene til avviket.  

Det bemerkes at det totale forbruket (og klimagassutslippet) for flåten av hurtigbåter vil være noe 
høyere enn beregnet i dette AIS-baserte studiet. Dette skyldes at det er en rekke mindre rutebåter / 
hurtiggående passasjerfartøy ikke fører AIS, og dermed ikke inngår i det AIS-basert miljøregnskapet. I 
metodekapittelet er det skissert hvordan forbruk og utslipp kan estimeres for denne flåten som ikke fører 
AIS. Det anbefales at fremtidige studier inkluderer også disse fartøyene.  
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