
Hjertøya:

Elektrifisering av 
lokal båttrafikk og 
utfartsområde



Konvensjonell strømforsyning fra land 

- Høyspent med nettstasjon har ‘ubegrenset kapasitet – men dyr løsning
- Krever bygg med trafo (nettstasjon) på øya

- Lavspent 230V har lite kapasitet i forhold til kostnader, men
- Mindre tekniske installasjoner

Konspetutredning El-Hjertøya 

- Berede grunnen for helelektrisk løsning basert på lokal og fornybar 
produksjon av energi

- Tilkomst skal ivaretas av helelektrisk, kollektiv sjøtransport
- Utrede ny og innovativ teknologi for lokal og fornybar energiproduksjon
- Samspill mellom elektriske transporttilbud og øyas elektriske 

installasjoner
- Teknologien skal være aktuell som alternativ til konvensjonell 

strømforsyning på lignende områder
- Prosjektet er ENOVA støttet



Organisering i 6 arbeidspakker (AP 1 tom 6)



Friluftsparadiset
Hjertøya – hva er 
på gang?

Viktig at all utvikling spiller på lag 
med historien til Hjertøya

o Hjertøyruta - løsning med GassROR
midler i bunn sommeren 2021

o Forprosjekt Elektrifisering Hjertøya 

o Forvaltningsplanen 

o Statlig Sikring – midler en mulighet 
til servicebygg, wc mm

o Hva ønsker vi å utvikle på 
Hjertøya?



Klar tilbakemelding fra
interessentene på
Hjertøya: 

• Romsdalsmuseet

• Hjertøyas 
Venner

• Friluftsrådet

• Seilerhytta

• Aktører
Hjertøyruta

• Moldejazz

• Teatert Vårt

• Visit Nordvest

• Molde og 
Romsdal Havn

• Moldeholmenes
venner

alle ønsker seg: 
1. elektrisitet og vann!
2. WC - servicebygg 
3. forutsigbar transport
4. …og gjerne flere tilbud!



Hva ønsker vi å bruke el til?
• Servicebygg med WC og dusj?

• Flytende badstuer – badestamper - hele året?

• Bedre grillområder?

• Serveringsmuligheter - restaurant?

• Scene for teater og konseret? Lyd og lys?

• Skjellsand og oksygen til bassenget?

• Sjøtaxi og badebåt til andre badestrender?



Økt bruk av både
befolkningen og 
reiselivet sikrer
bærekraften i tilbudene
på Hjertøya

Vi ønsker å stimmulere
til bedre opplevelser, 
lokalt engasjement, 
næringsutvikling, bruk av 
lokal design og kunst


