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Pågående prosjekt for nullutslippshurtigbåt mellom Trøndelag og Møre
Trøndelag Fylkeskommune har tatt initiativ til et prosjekt hvor de ser på mulighetene til reduksjon i
klimagassutslipp fra kollektivtransport. Hurtigbåten mellom Trondheim og Kristiansund, Kystekspressen er sentral
i prosjektet som har pågått over lengre tid.
Smøla kommune har i samarbeid med Regional og næringsutvikling gått i gang med et Interreg prosjekt som ser
grønn transport i rurale strøk. Hurtigbåt, ferge og buss står sentralt i dette prosjektet. Smøla kommune og
prosjektdeltaker fra Nasjonalt Vindenergisenter har også orientert Samferdselsutvalget og Samferdselsavdelinga
om Smølas muligheter og ambisjoner om å bidra med grønne løsninger for regionens kollektivtransport. Som et
ledd i vår satsing inviterte vi bredt fra både administrasjon og ledelse til vårt hydrogenseminar i november.
Representanter fra Trøndelag fylkeskommune var også invitert, og orienterte om fremdrift i prosjektet. Det viser
seg da at Møre og Romsdal bare har stilt med en observatør, mens prosjektet på Trøndersk side har involvert
aktuelle kommuner langs leia til dialog for å se på fremtidig lade‐ og liggestruktur.
I presentasjoner på konferansen og senere i media, blant annet i teknisk ukeblad, ser vi at det er skissert inn flere
anløpssteder i Trøndelag, mens det på vår side av grensene er det bare Kristiansund som er angitt som anløpssted.
Vi ser med bakgrunn i dette flere utfordringer knyttet til at vi fra vårt fylke ikke har noen sentral rolle i dette
viktige utviklingsprosjektet. Mange sentrale beslutningsunderlag som danner grunnlag for videre utvikling blir
utarbeidet i denne fasen. Vi ber i den sammenheng om et snarlig møte med både regional og samferdsel for å
drøfte problematikken, da dette både angår fremtidige samferdselstilbud på denne strekningen, men også det
næringsutviklingspotensiale som ligger i lokal produksjon av hydrogen til sjøtransport.
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