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Skaffe kunnskap/grunnlag om potensiale for 
fornybar energiproduksjon (fra sol, vind, bølge 
& tidevann) som kan dekke: 
Konstruksjonens eget energibehov
Veganleggets totale behov
 Levering av energi til el-nettet

Ferjefri E39-Delprosjekt Energi



Relaterende PhD-prosjekter
1. E39 as a renewable European electricity hub
2. Safe and ice-free Road using renewable thermal energy 

sources 
3. Next generation of ice-free Roads
4. Smart oppvarming av brudekker (NTNU)

5. Vegutforming for å redusere utslipp (NTNU)
6. Bruk av steinressurser lokalt (NTNU)
7. Constructed storm water systems extended to provide 

biodiversity neutral roads
8. Graphene Reinforced Composite for Asphalt Pavements
9. Graphene Enhanced Cementitious Materials  
10.The role of microbiological biofilm communities for 

degradation of sprayed concrete in subsea tunnels
11.Saving weigh by laser welded sandwich steel elements
12.Light-weight Steel Bridge (innovative welding treatment)
13.Infrastructure performance viewer



Relaterende aktiviteter 

● Elingo (Elektrisk infrastruktur for godstrafikken)
● RogFast Pluss-prosjekt
● NordFou-prosjekt (testsite for Ice-Free roads)
● Power-Roads

Søknader til Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME), 
kunngjøres 26. mai:
● Mobility Zero Emission Energy Systems (MOZEES). Utvikling 

av robuste energibærere innen hydrogen og elektrisitet
● Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and 

Energy. Utvikling av gode, biologisk genererte energibærere
● Centre for Geothermal Energy Solutions (GeoS).



Mål for vegsektoren:

● Etter 2025 skal nye privatbiler, bybusser og lette varebiler være 
nullutslippskjøretøy 

● Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye 
langdistansebusser, 50 prosent av nye lastebiler være 
nullutslippskjøretøy 

● Innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentra være 
tilnærmet utslippsfri i tråd med EUs ambisjon 

● Offentlige etater skal i størst mulig grad benytte biodrivstoff, 
lav- og nullutslippsteknologi i egne og innleide kjøretøy og 
fartøy 

● I 2050 skal transporten være tilnærmet utslippsfri/ klimanøytral 
● Nye ferjer og hurtigbåter skal bruke biodrivstoff, lav- eller 

nullutslippsteknologi 

Klimastrategien i NTP: 
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Energi og klima
Nytt FoU område
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Ambisjonsnivå
Bidrag til å nå nasjonale klimamål!
● Redusere veganlegget totale energi behov via:

– Energihøsting for eget bruk eller levering til el-nettet 
– Innovative tiltak for energieffektivisering 

● Redusere klimautslipp fra veginfrastruktur
– Innovative materiale for å redusere materialbruk
– Innovative konstruksjoner for å forlenge levetiden
– Redusere materialbruk & materialtransport
– Redusere utslipp ved drift & vedlikehold

● Redusere klimautslipp fra vegtrafikk
– Redusere utslipp via veg-utforming
– Elektrifisering av veginfrastruktur
– Tilpasse korridoren for fossilfri vegtrafik

● Bidrag til miljø- og klimanøytral veginfrastruktur
– ITS-løsninger for fremtidens kjøretøy 
– Forberede infrastrukturen for fremtidens kjøretøy
– Biodiversity & støynøytral



Bidrag til å nå mer Bærekraftig, 
Klimanøytral og fremtidsrettet E39 

Delprosjektet skal
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