
Fredvang fremtidshavn

Infrastruktur for klimavennlig 
kystfiske og bærekraftig 
besøksforvaltning 



Hovedmål: 
Utvikling av infrastruktur for Fredvang som fremtidsretta havn for klimavennlig 
kystfiske og  bærekraftig besøksforvaltning.

Delmål/delprosjekt: 
1. Utfylling av areal for oppføring av 

næringsbygg til produksjon, lagring og 
servicerom for fiskeri og annen sjøretta
virksomhet.

2. Betongkai (pir) 30 m for fiskefartøy, 
fraktefartøy og passasjertransport

3. Skisseprosjekt for klimavennlige og fleksible 
næringsbygg i havna.

4. Prosjektering/tilrettelegging for kombinert 
ladestasjon for båter og kjøretøy 



Delprosjekt 1

Utfylling av areal for oppføring av 
næringsbygg til produksjon, lagring og 
servicerom for fiskeri og annen 
sjøretta virksomhet.



Delprosjekt 2 

Betongkai (pir) 30 m for 
fiskefartøy, fraktefartøy og 
passasjertransport



Delprosjekt 3

Skisseprosjekt for klimavennlige og 
fleksible næringsbygg i havna.



Delprosjekt 4

Prosjektering/tilrettelegging 
for kombinert ladestasjon 
for båter og kjøretøy. 



Oppdatert info ift søknaden Fredvang fremtidshavn

Søknaden:
• Strategisk beliggenhet ift fiske og besøksturisme

• Mye forberedende utviklingsarbeid er utført i 
Flakstad (planer, forankring m.m.)

• Klimavennlig kystfiske og bærekraftig turisme 

• Havna utpekt som hub i elektrifisering av kysten

• Satsingsvilje på havneutvikling hos lokale og 
eksterne investorer

• Skyttelbuss mellom havna og turstien til Kvalvika i 
nasjonalparken 

• Satsing på grønn energi > grønn konkurransekraft > 
Lofotrådet grønn vekststrategi vedtatt des.21 med 
visjon om Lofoten som nasjonal pilot på grønn 
omstilling. 

• Oppfølging av mål og strategier i NFK 

Oppdatert:
1. Lofotfisket 2021 bekrefter potensial og behov i Fredvang havn; relativt stort 

volum mottatt.  

2. Flakstad med i FoU-prosjekt Sintef m.fl.; utredning utslippsfrie kystfartøy og 
havneanlegg for hydrogen  Fredvang + Ramberg havn 

3. Fredvang + Ramberg havn med i FoU-prosjekt ZeroKyst mai 2021;  bygging 
ombygging av fartøy til utslippsfri drift + utvikling av småskala H2-produksjon 
og pumpeanlegg i havna

4. Lofoten De Grønne Øyene 2030 > Veikart utslippsfritt kystfiske + reiseliv 
vedtatt juni 2021 > konkrete prosjekt som Fredvang havn etterspørres

5. Klimasatsprosjektet i Flakstad fullføres 2021 m delrapporter fra Sintef, SALT, 
LoVe utvikling og UiT + fagseminar og info som underbygger potensialet bl.a. 
for Fredvang havn

6. Søknad Pilot E prosjekt Enova m. Flakstad, UiT m.fl. for nødvendig 
oppfølging/FoU på komplementære tema i Lofoten

7. Oppfølging av Regional plan for klima og miljø, vedtatt Nordland av fylkesting 
juni 2021 





Flakstad i front på klimasatsing
Flakstad skal være ledende i gjennomføringen av «det grønne 

skiftet» i fiskerinæringen.

• Klimavennlig kystfiske; variert flåte, 4 
fiskerihavner + 2 havner m 
turisme/havbruk 

• Grønn energi > FoU og teknologiutvikling 

• Lokale produkter > fisk, landbruk, 
kystkultur 

• Miljøvennlig kollektivtransport > skyssbåt, 
skyttelbuss og stamruter

• Klimavennlige bygg > massivtre + 

• Fokus på natur og bærekraft > 
arealnøytralitet 

• Lofotodden nasjonalpark

• Nasjonal turiststi 

• Oppfølging av nasjonale og regionale mål



Klimavennlig kystfiske – hvorfor og hvordan? 
• Regjeringen vil redusere klimagassutslipp med 50 % innen 2030 for å 

oppfylle Paris-avtalen. 

• Regional plan for klima og miljø vedtatt Nordland FT juni 2021: 
Kommunene skal utnytte mulighetene ift klimaendringer. 

• Kommunesatsing Flakstad: Omstilling og kompetanseløft gjennom 
strategisk utvikling og lokal deltakelse i FoU-prosjekt. 

• Halvparten av utslippene i Lofoten er fra sjøfart (kollektivtransport, 
godstransport, fiske, akvakultur) 

• Flakstad kommune typisk - kystfiske er hovednæring under press. 
Turisttrafikken = belastning og mulighet ift infrastruktur. 

• Arealpress + klimakrav mot fiskeriene. Stort potensial for klimavennlig 
kystfiske om det tilrettelegges

• Grønn konkurransekraft for de som er god på klimatilpasning – jf. 
regional plan klima og miljø NFK



Hvordan redusere klimautslipp 
i fiskeflåten? 



Forprosjekt i Flakstad 2018: Analyse av faktiske data viser 
stort potensial for klimagevinst i fiskeflåten. 



Oppfølging i hovedprosjekt 2018-2021 

Klimasatsing i kystfiskehavner 

 
Prosjektbeskrivelse søknad hovedprosjekt  15.2. 2018 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Flakstad kommune  

Næring og utvikling 

 

 

Hovedmål
Utvikle kunnskap og løsninger i kystfiskefartøy og deres 
hjemmehavner som bidrar til reduksjon i utslipp av 
klimagasser og omstilling til lavutslipps-samfunnet.

Delprosjekt

1. Dokumentasjon av kystfiskefartøy ift klimaspor

2. Dokumentasjon av fiskemottak og logistikk 

3. Planlegge en praktisk modell for ladestasjon i fiskerihavna

4. Vurdere betydning av miljø/bærekraft i markedet 

5. Verdikjeder og samhandling

6. Hvordan fiskerne tar imot ny teknologi 

7. Kunnskapsdeling Støttet av 
Miljødirektoratet 



Viktig å dokumentere: 
Hva er det faktiske klimasporet i ulike ledd fra kystfiskebåten til 
butikken?



Innvilget hovedprosjekt fra Miljødirektoratets 
klimasats-program.  Omfatter 7 delprosjekt: 

1. Dokumentasjon av kystfiskefartøy ift klimaspor

2. Dokumentasjon av fiskemottak og logistikk 

3. Planlegge en praktisk modell for ladestasjon i fiskerihavna

4. Vurdere betydning av miljø/bærekraft i markedet 

5. Verdikjeder og samhandling

6. Hvordan fiskerne tar imot ny teknologi 

7. Kunnskapsdeling 



Hvordan dokumentere energibruk og 

klimautslipp fra fiske ?
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De små og effektive sjarkene 
er fortsatt viktig for leveranse, 
bosetting og verdiskaping.
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Energimåling fiskebåter 

• 4 fiskefartøy

• Ulik størrelse og drift

• Teknisk krevende å logge 
energidata

• Energibruk motor, dekksutstyr 
og andre brukere

• Plan B

• Dieselforbruk (regnskapsdata, 
volumtall, kostnader)

• Timeteller motor/utstyr

• AIS + andre data

• Referansefartøy





Fartøy på blåkveitefiske juni 2020





Typiske målepunkt for energibruk på fiskeribedriften

Hvordan måle klimaspor på landsida ?



Klimaspor fra råvare til ferdig produkt.



Dataprogram utviklet av Sintef for klimasatsprosjektet gir bedriftene 
oversikt på volum, art, redskap, energibruk m.m. de siste 6 år.



Delprosjekt 5: Verdiskaping  

SALT Lofoten engasjert til utredning av 5 arbeidspakker: 

1. Kartlegging av driftsprofil til kystfiskeflåten i Flakstad

2. I hvor stor grad innhenter fiskerinæringen incentivmidler for 
elektrifisering, og hvordan er alderssammensetningen i flåten og 
mulig generasjonsskifte med tanke på innfasing av ny teknologi?

3. Oversikt over muligheter og barrierer for elektrifisering for fiskerne

4. Hvordan vil elektrifisering i kystfisket påvirke lokale/regionale 
aktører i verdikjeden rundt havna?

5. Hvordan påvirker elektrifisering av fiskerinæringen andre næringer?



Fiskernes tanker om elektrifisering 
for reduserte utslipp, kostnader og 

bedre arbeidsmiljø:



ZeroKyst – et prosjekt med 
omforent plan for utslippsfri 
drift av fiske- og nyttefartøyer 



INTRODUKSJON

• Utslippsfri framdrift av mindre fartøy

• Bruk av hybride drivlinje med batteri og 
brenselceller

• Hybrid drivlinje utvikles som 
industriprodukt

• Demonstrasjon av  konkrete løsninger med 
hybrid drivlinje.

• Utvikling av forsyningsløsning av el- og 
hydrogen for operative mindre fartøy

• Utvikling av regional infrastruktur for 
drivstofforsyning

• Bruke konsortium for å utvikle verdikjede

• Ansvarlige hovedaktører leder  
delprosjekter

• Prosjektansvarlig: Selfa Arctic 

Hymatech, Sintef, 
Siemens m.fl. 

Øra AS

Selfa Arctic
Flakstad kommune, 
Lofotkraft, Ballstad slip 







ZeroKyst-søknad mai 2021 >  avklaring sept-21.  
Selfa Arctic, Sintef, Siemens, PLUG AS, H2Marine AS m.fl. 
Kommunepartner: Flakstad kommune
Bedriftspartnere Lofoten: Lofotkraft og Ballstad slip AS



Hvordan bygge fleksibel infrastruktur med 
grønt energisystem i havna? 

• Kombinert ladeløsning 
teknologisk mulig? 

• Kan infrastruktur i havna også 
utnyttes til elektrifisering av 
kollektivtransport og andre 
energibehov?

• Hva med fleksibilitet og 
økonomi? 



Fiskerihavn i Flakstad

• Landstraum til fartøy

• Ladestasjon elbil og 
elbuss

• Batterilager (om behov)

• Butikk, service, kontor

• Skule

• Næringsliv (fiskemottak 
og fryselager)



Strategisk arbeid ift klimatilpasning i Flakstad 

• Forankring i vedtatte planer og mål i Flakstad kommune

• Gjennomføring av hovedprosjektet Klimasatsing i kystfiskehavner 

• Samarbeid/innleie av eksterne fagmiljø i delprosjektene

• Bidra aktivt i Klimanettverk Lofoten + regionale fagmyndigheter

• Utvikling/forankring regionalt i Lofoten 2030 De grønne øyene

• Ta ansvar ift Grønn vekststrategi for Lofoten – utslippsfritt kystfiske 

• Delta i nye samarbeidsprosjekt og nettverk 

• Oppfølging i konkrete havneprosjekt Ramberg og Fredvang



Grønn energi-uke i Lofoten 
19-22. oktober 2020

Et viktig skritt på vegen mot 
visjonen Lofoten 2030: 
De grønne øyene



Visjon for Fredvang fiskerihavn i møte med marked, grønn teknologi, 
nasjonalpark, turisme og moderne stedsutvikling. 

Fremtid for små fiskevær i det grønne skiftet ? 


