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«Konsortium Transportutvikling» er i finaleheatet i det nasjonale utviklingsprosjektet som har som formål å utvikle 
fremtidens energieffektive hurtigbåt. Konsortiet består av bedriftene Sivilingeniør Ola Lilloe-Olsen, Stadt Towing 
Tank AS, Mundal Båt, Kumera AS og prosjektleder Transportutvikling AS. 
 
Fremtidens hurtigbåt er et utviklingsprosjekt i tre faser for energieffektiv design av større hurtigbåter. Prosjektet 
er ledet av fylkeskommunene Vestland, Nordland, Trøndelag og Troms og Finnmark.  
 

Prosjektets fase 1 (Basic design) er 
gjennomført, og fire konsept ble valgt ut 
til å gå videre til fase 2 (Verifisert 
design). Fase 2 avsluttes i november 
2022.  De fire leverandørene som ble 
valgt til å gå videre i fase 2 er ESNA, 
LMG Marin, SES-X Marine Technologies 
og Transportutvikling.  
 
 
 
Bildet viser en av Skipsdesigner Ola 
Lilloe-Olsens illustrasjoner av 
prosjektets foilassisterte katamaran. 
 

 

 
 

I forbindelse med KVU Nord-Norge, og på vegne av Statens vegvesen (SVV), har vi foretatt 
innsamling og beskrivelse/presentasjon av oppdaterte transport- og trafikkdata for Nord-Norge. 
 
Samferdselsdepartementet har gitt SVV i oppdrag å lede arbeidet med KVU Nord-Norge. SVV har gitt 
Transportutvikling AS oppdraget med innsamling og beskrivelse/presentasjon av transport- og næringsdata for 
Nord-Norge. Beskrivelsen skal ha et egnet detaljeringsnivå og være relevant for oppdragets formål: 
 

• lange transportstrekninger, - som binder landsdelen sammen/knytter den til resten av landet og utlandet. 
• kartlegge de viktigste utfordringene i transportkorridorer og byområder i Nord-Norge. 
• spesiell beskrivelse av transportkjeden for sjømat og dagligvarer. 

 
Leveransen er i hovedsak basert på direkte kontakt med bedrifter og transportører, noe som er nødvendig for å 
kunne gi et mest mulig riktig bilde av transportarbeidet.  

 

  

KVU NORD-NORGE 

NY ANSATT I TRANSPORTUTVIKLING  
ALBIN BEGYNTE 01.09.22 (S.2) 

NY GODSSTRØMSANALYSE FOR TFFK 
TRANSPORTUTVIKLING UTARBEIDER NY RAPPORT OM 

NÆRINGSTRANSPORTER TIL TROMS OG FINNMARK (S.4) 

    NYHETSBREV  -  OKTOBER 2022 

    

 
 

TRANSPORTUTVIKLING I FINALEHEATET 

FREMTIDENS ENERGIEFFEKTIVE HURTIGBÅT 

http://www.transportutvikling.no/


 

                                                    www.transportutvikling.no                                                  2 

TU NYHETSBREV OKTOBER 2022 

 

Albin Vilhelmsson er fra Malmø, med samboer fra Narvik. De skal bygge hus i Beisfjorden i Narvik 
kommune. Hverken nasjonalitet, samboer eller husbygging var avgjørende da vi ansatte Albin den 
1. september 2022. Vi var ute etter en kunnskapsrik og omgjengelig person som passet inn i et 
operativt selskap som Transportutvikling.  

Albin er Sivilingeniør innen Industriell Teknologi, via en Bachelor som maskiningeniør. Han har bodd 6 år i Narvik, 
og tatt utdannelsen sin via UIT Norges Arktiske Universitet, Narvik. Masteroppgaven var rettet mot utviklingen av 
Digitale Tvillinger (Digital Twins-DT), som svært forenklet er en digital presentasjon av et fysisk system.  En Digital 
tvilling har mange forskjellige anvendelser. Dette kan f.eks. være optimalisering av et transportsystem før det er 
i full operasjon eller verifisering av et eksisterende system. Når en løsning er i drift, kan DT bl.a. brukes for å 
overvåke, styre, planlegge og predikere resultater.  Dette gjør DT til et godt verktøy for transportsystemer og 
løsninger som er vanskelige å overvåke eller der atkomstmulighetene er begrenset.  

Albin var i full gang fra dag en. Etter å ha gått 
gjennom Transportutviklings ISO-håndbøker, og 
deltatt på en ekstern revisjon fra DNV like etter, er 
han i full gang med å vurdere gunstigst mulig 
lokalisering av hydrogenfyllestatsjoner i Nord-
Norge og logistikken rundt fyllepunktene. 

Albin er en allsidig person. Når han ikke jobber med 
logistikk i Transportutvikling, klatrer han i fjell og 
på vegger, lager mat og styrer et borettslag. 
 
  
Albin vil være en viktig ressurs for 
Transportutvikling innenfor bl.a. teknologiske 
problemstillinger og bærekraftige 
transportløsninger.  Gjennom Albins kunnskap om 
DT kan vi levere nye tjenester til både offentlige og 
private kunder, gjerne i samarbeid med andre. 
 
Utviklingen av en batteribytteterminal for 
Fremtidens hurtigbåt (se side 1), vil være en 
aktuell anvendelse for DT-simuleringer. 
 
  
 
 
 
Bildet er fra avslutningen av masterstudiet ved 
UIT. 
 

 
 

  

ALBIN – MER KOMPETANSE INN I TRANSPORTUTVIKLING 

Albin Vilhelmsson 
Rådgiver i Transportutvikling AS 

E-post: albin.vilhelmsson@transportutvikling.no 
Mobil: +47 47 95 66 30 
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For Norges Geologiske Undersøkelse bistår vi med anskaffelse, teknisk maritim rådgivning og 
byggetilsyn knyttet til organisasjonens nye hybride forskningsfartøy. Fartøyet er under bygging hos 
Kewatec (Finland), og planlegges levert i 2023. 

I NGUs pressemelding står det: 
 

"Anskaffelse av nytt forskningsfartøy krever spisskompetanse. NGU 
har benyttet rådgivingsselskapet Transportutvikling AS som 
rådgiver og prosessleder i anskaffelsesprosessen.   
   
-Transportutvikling har unik spisskompetanse og har hatt en 
nøkkelrolle i å lose oss gjennom til dels ukjent farvann i denne 
anskaffelsen. I tillegg har vi hatt tett og god dialog med vår eier 
Nærings- og fiskeridepartementet. I sum har dette samarbeidet 
ført til en effektiv prosess som nå gjør at vi får et nytt fartøy levert 
innen rimelig tid, forteller May Britt Myhr." 

 
Byggetilsynet utføres av Transportutvikling AS ved seniorrådgiver 
Oddvar Rundereim. 
 
 

«Geologen» i sluttfasen, Kewatec verft i Finland (Foto: 
Transportutvikling, september 2022) 

 
 
 

Miljødirektoratet har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å utrede klimakrav i offentlige 
innkjøp av sjøtransporttjenester med sikte på innføring i 2023. Oslo Economics er tildelt 
utredningsoppdraget. Transportutvikling AS vil bistå Oslo Economics med maritim kompetanse og 
kunnskap om sjøtransportmarkedet. 
 

Reduserte utslipp fra transportsektoren er avgjørende for at Norge skal nå sine klimamål. Og fornyelse 
av skipsfarten er en viktig faktor i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Gjennom sin innkjøpsmakt kan 
det offentlige bidra til å fremme klimavennlige produkter og tjenester fra næringslivet.  
 

Overordnet innebærer oppdraget å utarbeide et 
kunnskapsgrunnlag om hvordan klimahensyn i 
offentlige anskaffelser kan påvirke utslipp fra 
sjøtransport knyttet til disse anskaffelsene. 
 
Oppdraget skal leveres i løpet av oktober 2022.  
 
 
 
 
Typisk kystbulker. «Liv Marie» laster asfalt 
 i Eikefjord (Foto: Transportutvikling, sept. 22) 
 

FORSKNINGSFARTØYET «GEOLOGEN» UNDER BYGGING 

SAMARBEID MED  
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Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) foretar jevnlig kartlegginger/vurderinger av 
næringstransportene i regionen.  Disse kartleggingene gir oppdatert informasjon og detaljerte 
historiske data, - og er et viktig kunnskapsgrunnlag for fylket.   

På oppdrag fra Fylkeskommunen kartlegger vi nå næringstransportene i 2021 innenfor sjømat, dagligvarer, 
mineraler, avfall, landbruk og petroleum. Innhentet informasjon er i hovedsak basert på intervjuer med 
markedsaktørene. Denne kvalitetssikres mot tilgjengelig sekundærinformasjon. Vi skal bl.a.:   

 
• Oppdatere tall fra tidligere utarbeidede nærings- og 

godstransportundersøkelser for Troms og Finnmark. 
• Oppdaterte tall skal sammenlignes med «historiske 

data» fra tidligere år. 
• Vurdere veibelastning og transportmiddelfordeling. 
• Fordele transportarbeid på de ulike næringene. 
• Utarbeide fire veibelastningskart; - totalkart, totalkart ex 

sjømat, sjømat og havbruk. 
• Foreta verdisetting av viktige transportkorridorer. 

 

Gievdneguoika (E45/rv.92 i Finnmark)  
 

 

NY GODSSTRØMSANALYSE TIL TROMS OG FINNMARK 

KORT OM TRANSPORTUTVIKLING AS 
 

VI ER ET OPERASJONELT KONSULENT- OG RÅDGIVINGSSELSKAP INNENFOR PRIMÆROMRÅDENE TRANSPORT OG LOGISTIKK. VÅRE RÅDGIVERE HAR LANG 

ERFARING FRA NÆRINGSLIVET OG SOLID FAGLIG BAKGRUNN. DETTE SKAL SIKRE DEG SOM KUNDE ET GODT PRODUKT.  VI ER SERTIFISERT ETTER ISO 

9001:2015. 
 

VÅRE KUNDER FINNES INNENFOR PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR, BÅDE PÅ NASJONALT OG INTERNASJONALT NIVÅ. VÅRT MARKEDSMESSIGE HOVEDFOKUS ER 

RETTET MOT NORDOMRÅDENE. 
 

VI ER ENGASJERT I ALT FRA PLANLEGGINGSSTADIET TIL OG MED IMPLEMENTERING OG DRIFT AV LØSNINGER. VI FINNER ANVENDBARE OG MILJØVENNLIGE  

LØSNINGER FOR TERMINALER, HAVNER OG FOR TRANSPORTER PÅ VEI, SJØ OG BANE. VI UTVIKLER LOGISTIKKJEDER OG INTERMODALE LØSNINGER, HERUNDER 

INTERNASJONALE TRANSPORTKORRIDORER. 
  

VI HAR NASJONALE/INTERNASJONALE SAMARBEIDSPARTNERE INNEN INGENIØRFIRMA, SKIPSDESIGNERE, KONSULENTER MED FLERE. I SAMARBEID MED DISSE 

TILBYR VI KOMPLETTE LØSNINGER INNENFOR DE FLESTE TRANSPORT- OG LOGISTIKKRELATERTE PROBLEMSTILLINGER. TRANSPORTUTVIKLING AS HAR I SIN  

STRATEGI  DEFINERT 3 PRIMÆRE FORRETNINGSOMRÅDER: 

 
 

 

 

KONSULENTTJENESTENE HAR VÆRT, OG ER, GRUNNLAGET FOR TRANSPORTUTVIKLINGS VIRKSOMHET.  VÅRE MEDARBEIDERE HAR I MANGE ÅR LEVERT 

KONSULENTTJENESTER SOM F.EKS.: 

 

• UTVIKLING OG FORBEDRING AV TRANSPORTLØSNINGER 
• RUTEPLANLEGGING 
• UTVIKLING AV TRANSPORTKNUTEPUNKT 

• HAVNE- OG TERMINALPLANLEGGING 
• MARKEDSUNDERSØKELSER OG ANALYSER 
• ØKONOMISKE VURDERINGER OG FINANSIELLE LØSNINGER 
• UTARBEIDELSE AV TRANSPORT- OG SAMFERDSELSPLANER 
• ORGANISERING OG LEDELSE AV FAGSEMINARER/KONFERANSER 
• PROSJEKT- OG PROSESSLEDELSE 

 

I NÆR SYNERGI MED KONSULENTAKTIVITETEN UTFØRER VI OGSÅ MER OPERASJONELT RETTEDE AKTIVITETER SOM F.EKS. BYGGETILSYN FOR FARTØY OG 

UTVIKLING AV TERMINALHÅNDBØKER FOR HAVNER.   VI UTFØRER OGSÅ FOU TJENESTER I SAMARBEID MED UNIVERSITETER, HØYSKOLER OG ANDRE FOU 

INSTITUSJONER. 

Konsulenttjenester Operative tjenester FoU-tjenester 
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