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Inledning
Statistik från Naturvårdsverket visar att förbränning av fossila bränslen står för det största bidraget
till växthuseffekten både i Sverige och i övriga världen. Inrikes transporter svarar för nästan en
tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. De ämnen som främst påverkar försurning är
svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak. Utsläppen uppstår bland annat vid förbränning av fossila
bränslen för transporter.
Trafiken behöver minska och fler behöver välja alternativ till bil- och flygresor respektive
lastbilstransporter. Våra vattenvägar utgör ett miljövänligt och hittills outnyttjat alternativ till mer
traditionella transporter.
Ett väsentligt steg på vägen är en omställning till elektriska marina drivlinor, marin laddinfrastruktur
och energilagring. Utvecklingen är intensiv på olika håll runt om världen, inte minst i Norge. I Sverige
har denna utvecklingen precis börjat, tekniken bygger i många delar på den utveckling som sker inom
bilindustrin. Vill vi vara med på tåget är det hög tid att hoppa på.
Med samordnade insatser riktade mot bidragsgivande myndigheter, organisationer och potentiella
finansiärer har vi goda möjligheter att få en flygande start.
Många projekt pågår för att hitta alternativa transportsystem i urbana miljöer, varav fossilfria
vattenburna transporter är en möjlighet. De tekniska utmaningarna är många. Några av dessa är
•
•
•
•
•

Att bära med sig tillräckligt med energi för att nå acceptabel räckvidd.
Teknik för snabbladdning med acceptabla laddtider.
Alternativa energilager.
Lättdrivna skrov med god bärighet.
Nya material och produktionsmetoder.

En kvantitativ bedömning av de miljömässiga vinsterna, främst i termer av koldioxidreduktion, vid
omställning till fossilfri drift är intressant som ett incitament för fortsatt utveckling.
I ett vidare perspektiv har vi även andra frågeställningar:
•
•
•
•
•

Projekt inventering. Vilka projekt vill vi driva, var kan vi göra skillnad?
Aktörsinventering. Vilka är intresserade av att driva utveckling inom området?
Synergieffekter. Kan vi dra nytta av varandra?
Vilka kanaler kan vi hitta för att finna finansiering?
Vilka framtida affärsområden kan kopplas till ovanstående?

Ett intressant teknikområde utgörs av infrastruktur och teknik för snabbladdning av båtar med
fossilfri el. Åtminstone två projekt med denna inriktning har nyligen startats upp.
Teknikområdet är hett, utvecklingen är intensiv och alla försök till en uttömmande beskrivning av
teknikområdet blir snart föråldrad.
Denna rapport gör inte anspråk på att utgöra en heltäckande beskrivning av området ’fossilfria
transporter till havs’ utan ska ses som en ögonblicksbild av ett begränsat teknikområde med bäring
på behov och möjligheter längs den svenska kuststräckan.
Rapporten har tagits fram av Bohuslän Marin Energi och utgör en förstudie för ett större projekt som
vi valt att kalla Blågröna Kustvägar.
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Ordlista
ESS

Energy Storage System

BMS

Battery Management System

LiFePO4
SOC
kWh
CAN

Litium järnfosfat
State Of Charge
Kilowattimmar
Control Area Network

Ah
NOx
PAH
RE
Lastkollektiv

Amperetimmar
Främst NO och NO2
Polyaromatiska kolväten
Range Extender

Drivlina

Batterier med tillhörande mjukvara för
övervakning och styrning
Hård- och mjukvara för att övervaka och
kontollera batteriernas status
Batterityp
Batteriets laddningsstatus
Mått på energimängd
Bussystem i fordon för överföring av signaler
och styrkommandon
Mått på elektrisk batteristorlek
Kväveoxider *)
**)
Hjälpmaskineri för att kunna ta sig iland
En teknisk beskrivning av hur drivlinans last
varierar över tid, vanligen i form av ett
histogram
Båtens framdrivningsmaskineri, motor,
växellåda och propeller

*) NOx är ett samlingsnamn för de oxider av kväve som uppstår vid förbränning vid höga
temperaturer, särskilt i förbränningsmotorer. Främst uppstår kvävemonoxid (NO), som oxideras i luft
till kvävedioxid (NO2). Kvävedioxid reagerar sedan med vattenmolekyler (H2O) i luften och bildar
salpetersyra (HNO3). Det bildas naturligt kväveoxider på jordytan genom mikrobiologiska processer
och uppe i atmosfären genom kosmisk strålning som till exempel röntgenstrålning. Men också
flygplan, konstgödning och kärnvapenexplosioner skapar kväveoxider som verkar skadande på
ozonskiktet. Samtidigt bidrar kväveoxider till att ozon bildas.
**)Polycykliska aromatiska kolväten, även polyaromatiska kolväten eller polyaromater, ofta förkortat
PAH av engelska Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, är en grupp ämnen som finns i stenkol och
petroleum samt bildas vid förbränning av organiskt material. De är aromatiska kolväten med minst
två[2] sammankopplade aromatiska ringar som ofta avger en stark lukt. Exponering för material som
innehåller PAH kan medföra en ökad risk för cancer. Småskalig vedeldning, trafik inklusive
fartygstrafik och rökning är de huvudsakliga källorna till utsläpp av PAH i luft i Sverige. Spill av
eldningsolja, till exempel bunkerolja till fartyg, ger utsläpp av PAH till mark och vatten.1

1

Källa: Wikipedia
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1. Sammanfattning
Utgångspunkten för frågeställningen är om det är möjligt att flytta över godstransporter från väg till
kustnära vattenleder och därmed skapa ett miljömässigt långsiktigt gångbart alternativ. Dessa båtar
och fartyg skulle förses med icke fossila drivlinor och därigenom kraftigt reducera och i vissa fall helt
eliminera utsläpp av koldioxid och miljögifter.
Sjöfartsverket har på regeringens uppdrag genomfört en analys med liknande frågeställning och
kommit fram till att detta är svårt att uppnå, trots att grundförutsättningarna i vissa fall finns.
Överföring till sjöburna transporter har svårt att konkurrera med transporter på väg och järnväg.
Omlastningen av gods är den enskilt största delen av transportkostnaden, i vårt fall skulle omlastning
troligen behövas i båda ändar av vattenleden.
Följaktligen saknas för närvarande incitament för transportbranschen att med nuvarande
marknadsförutsättningar utveckla nya transportupplägg. Transportköparen ser inte behovet och
redaren ser inte affärsmöjligheterna. Med riktade politiska incitament kan detta komma att ändras.
Studiens inriktning har därför gradvis kommit att förskjutas mot att kvantifiera nyttan med att
konvertera fossila drivlinor till elektriska sådana. De segment som har den största potentialen i detta
avseende är fritidsbåtsflottan samt kustfiskeflottan och arbetsbåtar. I urbana miljöer har även
personbefordran via vattenleder en stor potential, många städer ligger vid vatten. Färjor längs
trafikleder är ett annat område med stor potential, utveckling sker i Sverige och på många andra håll,
inte minst i Norge.
Potentialen för besparing av koldioxidutsläpp är stora för kategorierna fritidsbåtar och
kustfiskebåtar. Enligt våra beräkningar baserade på färsk statistik uppgår denna till 285 000 ton
koldioxid per år för fritidsbåtsflottan samt 41 300 ton per år för fiskebåtsflottan.
Eldrift för fritidsbåtar är ett relativt nytt teknikområde även om många utvecklingsprojekt pågår i
landet. Internationellt har ett antal utvecklare av drivlinor baserade på batterier och elmotorer har
etablerats upp i olika länder, Holland, Tyskland, Kina och Korea är några exempel.
På Bodensjön är fossila drivlinor förbjudna. Alternativet är då elektriska drivlinor. Dessa kan vara av
olika slag, rak axel, utombordare, segelbåtspoddar eller ’stern drives’.
Till stor del rider man på den utveckling som sker i bilbranschen vad det gäller batteriteknik,
elmotorteknik, motorstyrningar och batteriövervakning. Det är viktigt att inse att det inte är
elmotorernas effekt som begränsar prestanda utan den mängd energi man kan bära med sig.
Utveckling av infrastruktur för laddning av elbåtar längs kusten är en process som måste löpa
parallellt med skiftet mot elektriska drivlinor. Utan laddmöjligheter inga elbåtar, inga laddstationer
utan elbåtar.
Ström finns att tillgå i princip i varje marina, 230 V AC avsäkrad till 10 A. Att ladda båtar med denna
låga kapacitet är fullt möjligt, med laddtider på upp till 8 timmar som konsekvens. Två fördelar med
detta är att elen är billig och tillgänglig.
Tekniken med snabbladdare är långt framme men den marina infrastrukturen saknas. Med båtar
förberedda för snabbladdning kan laddtiderna reduceras till ca 20 minuter, ungefär den tid det tar att
äta en glass.
Om snabbladdstationerna sedan kompletteras med solceller har vi ett helt redundant kretslopp med
nollutsläpp.
Copyright © Bohuslän Marin Energi ek. för, Claes Bengtström. Innehållet får användas med angivande av källa.
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Inom teknikområdet finns följaktligen en lång rad affärsmöjligheter. Några av dessa kan vara
nybyggnation och retrofit av befintliga båtar, tekniska lösningar för laddning vid kaj, design av
energieffektiva skrov, byggnation av laddinfrastruktur, tillverkning av laddningssystem och
komponenter, teknik för snabbladdning under korta stopp, <5 minuter, som till exempel vid
färjetrafik, alternativa energilagersystem, nya material för lätta skrovstrukturer. Listan kan göras
lång.
Orkar man lyfta blicken mot horisonten så hägrar tekniskt avancerade lösningar som utnyttjande av
sensorer och internetbaserade lösningar för att skapa helt autonoma person- och godstransporter.
Inom tjänsteområde kan nämnas turism och kringtjänster, kurser och utbildning, tekniska och
ekonomiska miljöanalyser, kvalitetssäkring, validering och verifiering, båtservice, mm.
Nya affärsmodeller kan etableras, ´hyr din elbåt från elbåtspoolen då du behöver den. Ring efter den
så kommer den och hämtar dig på plats’.
Som ett resultat av de insikter denna förstudie har givit, har som ett privat initiativ en
demonstrationsanläggning bestående av en marin laddstation byggts vid Hällevik Yacht Club (HYC).
En elbåt har byggts och har HYC som sin hemmahamn. Båten har körts, visats och utvärderats under
sommaren med mycket goda resultat. Som ett projekt baserat på förstudien planeras nu
serietillverkning av elbåten.
Som ett resultat av förstudien har vi formulerat ett antal förslag för framtiden. Dessa är:
•
•
•
•
•

Inrättande av ett forsknings- och utvecklingscenter
En systematisk utbyggnad av marina snabbladdningsstationer längs kusterna påbörjas.
Bildandet av en styrgrupp med representanter för akademi, näringsliv och myndigheter vars
uppgift är att samordna aktiviteterna på ett nationellt och internationellt plan.
Befintligt stöd utökas till att omfatta installationer i större fritidsbåtar och arbetsbåtar, samt
att ekonomiska incitament för byte till elektriska drivlinor i befintliga båtar införs.
Skapandet av en förenklad struktur för finansiering av uppstartsprojekt.
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2. Avgränsningar i denna rapport
I begreppet ’kustnära transporter’ lägger vi följande kategorier:
•
•
•
•
•

Fritidsflottan
Kustfiskeflottan och arbetsbåtar
Fartyg för kustnära transporter
Mindre båtar och färjor för personbefordran
Färjor för biltranporter

I tillägg berörs behovet av infrastruktur med snabbladdningsstationer längs kusterna. Transportfartyg
på internationella leder faller utanför området för denna studie.
Bränsleceller och vätgas för energilagring finns med som en högintressant energilagringsteknik,
speciellt i kombination med sol-el för spjälkning av havsvatten till vätgas och syrgas. Flera olika
projekt med denna inriktning söker för närvarande finansiering och behandlas inte här.
Rapporten behandlar rena el-drivlinor med och utan ´range extender´ samt hybriddrivlinor.
Dieselelektriska framdrivningsmaskinerier ligger utanför våra avgränsningar. Fokus ligger på de
behov som finns längs den svenska kusten med dess industrier och företag. Exempel på sådant behov
är, förutom fritidsbåtar, båtar för kustnära fiske, arbetsbåtar för havsbaserade odlingar av olika slag,
samt båtar för persontransporter inom turist- och transportsektorn. Vi har även tagit i beaktande
positiva effekter för samhälle och bygd i form av kringtjänster och inkomster för invånare.
Fraktfartyg har enbart ytligt berörts då tekniken ligger ett stycke fram i tiden. Ett mycket intressant
område som vi inte behandlar i denna rapport är autonoma havsgående farkoster avsedda för fraktoch personbefordran.
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3. Omvärldsanalys
I arbetet med att sammanställa denna rapport har försök gjorts att finna den nuvarande
spetsteknologin – den marknad som kommit längs med att utveckla fossilfria lösningar för
sjötransporter – som vi kan lära ifrån i vårt arbete på den svenska västkusten.
Speciellt är Skandinavien med Norge i spetsen utan tvekan ledande på detta område. I Kina bedrivs
en intensiv utveckling på området men information därifrån är bristfällig.
Vid besök på den stora båtmässan i Miami 2018 visades endast ett par kommersiella elektriska
framdrivningssystem för fritidsbåtar. Båda var europeiska; tyska Torqueedo och finska Oceanvolt.
Vad vi istället hittade var många amatörbyggare av elektriska framdrivningssystem som
experimenterar med egna hemmabyggda lösningar främst för segelbåtar, men utan resurser att
kommersialisera sina lösningar. Man har således ännu inte nått sin ’tipping point’.
Nedan redovisas några projekt och båtar med alternativa drivlinor, vanligen elektriska avsedda för
batteridrift. Redogörelsen är långt ifrån komplett

NÖKS2 (Närsjöfart i Öresund-Kattegatt-Skagerak)
Detta är ett stort Interreg projekt finansierat med pengar från
European Regional Development Fund och med stöd från norska
oljefonden. Projektet syftar till att effektivisera kustsjöfarten i
regionen Skagerak – Kattegatt – Öresund som förbinder Sverige,
Norge och Danmark.
I projektbeskrivningen säger man bland annat
’Genom att skapa sjöfartsbaserade lösningar för vissa specifika typer
av godsflöden kan väg- och järnvägsnäten avlastas, utan stora
kostsamma investeringar för samhället. På grund av det geografiska
läget är det också speciellt viktigt för näringslivet att fungerande
transportlösningar kan erbjudas som stärker deras konkurrenskraft.’
’ Nya innovationer inom transportsystem krävs för att utveckla alternativet sjövägen i och mellan
våra regioner.’
Huruvida möjligheten till eldrift av dessa specialiserade farkoster är en del av konceptet framgår inte
av hemsidan.

SeaBubble sea taxi
Detta är ett franskt projekt som syftar till att tillhandahålla en
transportstruktur i storstäder med anslutning till vatten. Ett
första pilotprojekt genomförs i Paris 2018.
Farkosterna är avsedda för 5 personer, är 100% eldrivna och
autonoma, dvs ingen förare behövs. Laddning sker vid kaj under
de korta stopp under avstigning och påstigning samt under
väntetider.
Laddningsströmmen kommer från fossilfria energikällor, solenergi, vind- och strömningsenergi.
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Man hävdar att försök kommer att på gå i städer i Europa, fjärran östern och i USA under 2018. Paris
och San Fransisco är två av dessa städer.

Västtrafik eldrivna färjor
Västtrafik har beställt en ny eldriven älvskyttel som
sätts in i trafik vid tidtabellskiftet i december 2018,
om allt går enligt plan. Då kommer den att trafikera
sträckan mellan Stenpiren och Lindholmspiren,
tillsammans med sina systerfartyg Älveli och Älvfrida.
Med den nya färjan kan Västtrafik köra en färja var
femte minut i rusningstrafik istället för var sjunde som
idag.
Då skytteln bara ligger still någon minut på varje sida älven hinner den inte ladda när den går i trafik,
därför behöver den drivas på annat drivmedel när batterierna tar slut. Färjan kan köra i cirka fyra
timmar på en laddning. När batteriet tagit slut kan det laddas under drift eller med el vid kaj.
Den nya älvskytteln minskar utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar med en tredjedel.
Batterierna laddas med förnybar el från vindkraft och vattenkraft. De två existerande färjorna Älveli
och Älvfrida är också förberedda för eldrift.
Nyckelfakta
•
•
•
•

33 meter lång
9 meter bred
Plats för 298 passagerare och 80 cyklar
Likadana ändar så att den aldrig behöver vända för att kunna lägga till

’Ampere’ färja över Sognefjorden
Färjan trafikerar rutten mellan Lavik och Oppedal över Sognefjorden. Färjan är helt elektrisk driven
och således utan fossilt hjälpmaskineri. Den laddas under stoppen på båda sidor av fjorden.
Tekniksprånget gjordes möjligt genom att ett av
kraven som ställdes av Vegdirektoratet vid
upphandling av koncessionen var att färjan skulle
ge nollutsläpp. Detta kan ses som ett uttryck för
en målmedveten satsning från norska
myndigheter att bli ledande inom området
fossilfri framdrivning av fartyg.
Man tror att ca 50 färjerutter i Norge kan ersättas med nollutsläpps färjor på samma sätt.
Nyckelfakta
•
•
•
•
•
•
•

Världens första nollutsläpps färja
Kapacitet 120 bilar och 360 passagerare
Längd 80 meter, bredd 21 m
Framdrift 2 stycken Rolls-Royce azipull
Två elmotorer på 450 kW
Siemens kontroll och styrsystem
Corvus batterier vikt 10 ton
Copyright © Bohuslän Marin Energi ek. för, Claes Bengtström. Innehållet får användas med angivande av källa.

12
•
•
•
•
•
•
•
•

2 x 520 kWh batterikapacitet litium-jon batterier
Snabbladdare i båda färjelägena är försedda med batteri-buffertlager på 410 kWh
Cavotec vakuum förtöjningssystem
Idrifttagning 2015
Hastighet 10–12 knop
Överfart 20 minuter
34 anlöp varje dygn. 10 minuter laddtid, 30 sekunder uppkoppling.
’Bränslekostnad’ för en överfart ca NOK 50

Tellus
Sverige och Finland har laddhybridfärjor under utveckling.
Svenska ”Tellus kommer att användas på Gullmarsleden i Bohuslän fr.o.m. sommaren 2019. Det är
oklart hur laddning kommer att ske eftersom laddstationer vid färjelägena inte kommer att finnas på
plats i inledningsskedet. Därför får man anta att batterierna laddas med diesel ombord, vilket gör att
miljöeffekten går förlorad. Ytterligare 4 färjor är planerade för trafik på ostkusten.

Elektra
Finland å sin sida har vid Åbolandet sedan sommaren 2017 en färja av laddhybridtyp men den laddas
vid färjelägena och är avsedd att gå med el 100% av tiden. Åboföretaget Delta Marin planerade
konceptet, polska Stogda skötte arbetsplaneringen. Varvet Crist S.A. ansvarade för fartygsbygget,
Siemens i Trondheim utvecklade den nya tekniken och batterierna tillverkades av PBS.
Laddningssystemet levererades av Cavotec.
Elektra är baserad på erfarenheter från
den norska färjan Ampere, batteriernas
kapacitet är 1 megawattimme. Dessutom
har man installerat tre dieselgeneratorer
som i nödsituation, på grund av ishinder
eller långvarigt strömavbrott på land, kan
bidra till fortsatt drift.

MF Folgefonn
Är en norsk 85 meter lång diesel färja byggd 1998, som Wärtsilä 2017 konverterade till dieselelektrisk
hybriddrift och samtidigt installerade sitt automatiska trådlösa induktionsladdningssystem för
utprovning. Det framgångsrika projektet representerar ett anmärkningsvärt genombrott i
utvecklingen av plug-in elektriskt drivna fartyg, som
vi sannolikt kommer att se mycket mer av i
framtiden.
Principen för induktionsladdning beskrivs mer i
detalj i avsnittet Laddningsteknik i kapitel 19.
Precis som ”Ampere” ovan, använder man inte
konventionell förtöjning med rep runt pollare vid lastning och lossning, utan båda systemen har en
robotarm med en vacuumplatta som tar tag i färjan och håller den på plats under
laddning/lastning/lossning. Inkopplingen av den induktiva laddningen går så mycket fortare att man
får 20% mer tid för laddning än vid den fysiska inkoppling som ”Ampere” använder.
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Tesla of the Canals
Ett koncept under utveckling för godstransporter är
denna hel-elektriska pråm som är tänkt att trafikera
kanalerna runt Antwerpen, Amsterdam och Rotterdam
från sommaren 2018. På sikt är avsikten att dessa ska
vara helt autonoma dvs utan besättning. Ägare till
projektet är det holländska företaget Port-Liner.
Nyckelfakta
•
•
•
•

Längd 53 m, bredd 6,7 m
Lastförmåga 24 stycken 20ft containers, upp till 425 ton
15 timmars gångtid per laddning
Batterierna laddas med fossilfri el

Större pråmar finns med i projektet, de första fem av dessa är planerade för andra hälften av 2018.
Totalt räknar man då med att kunna reducera CO2 utsläppen med 18 000 ton per år.
•
•
•

Längd 110 m
Lastförmåga 270 20ft containers
35 timmars gångtid per laddning

Projektet är delvis finansierat via EU som bidragit med €7 miljoner.

Fishing vessel “Karoline”
Enligt Corvus Energy Powers, tillverkare av litium-polymer batterier,
är detta världens första elektriska kommersiella fiskebåt. Båten
byggs av det norska varvet Selfa Arctic AS och är försedd med ett
framdrivningsmaskineri från Siemens, BlueDrive PlusC. Maskineriet
är även försedd med en generator på 50 kW för laddning av
batterier.
Batterierna är dimensionerade för att räcka ’en hel dag med fiske’.
Båttypen är tänkt att gå i serieproduktion.
Nyckelfakta
•
•
•
•
•
•

Längd 11 meter
Energilager 195kWh
Batterier 30 stycken Corvus AT6500 lithium polymer, typgodkända av Lloyds, DNV and ABS
Framdrivning Siemens BlueDrive PlusC electric hybrid propulsion system
Uthållighet på batterier enbart 10 timmar
Idrifttagen 2015

Q-30 daycruiser
Fritidssektorn får representeras av Q-30, en finsk design från varvet Q-Yachts. Man använder en finsk
drivlina, Oceanvolt. Båten är avsedd för fyra personer och är frikostigt utrustad från början. Det
pågår ett flertal likande projekt inom området, dessa syftar till att ta fram båtar för fritidsbruk med
elektriska maskinerier.
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Nyckelfakta
•
•
•
•
•
•

LOA 9,3 m, bredd 2,2 m.
Deplacement 1500 kg.
Marchfart 9 knop, maxfart 15 knop.
Range 42 sjömil i marchfart, 22 i maxfart
12 V 20 Ah litiumbatterier
20 kW motor
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4. Kortfattad teknisk sammanställning
Teknikområdet ´elektrisk framdrivning för marina tillämpningar´ innefattar olika koncept med
varierande för- och nackdelar. Nedan följer, på en mycket grundläggande nivå, en kortfattad
sammanställning av dessa.

Ovan visa några exempel på elektriska drivlinor för fritidsbåtar och mindre arbetsbåtar från världens
störst båttillbehörsmässa METS i Amsterdam. Från övre raden vänster: Lynch Marine, Transfluid
dieselhybridmaskin, Oceanvolt, BellMarine, E-tech, Waterworld, Torqueedo, Torquedo batteri 355 V,
25 kWh.

Drivlinor som inkluderar elektrisk framdrivning.
Dieselelektriska maskinerier
En motor, vanligen en dieselmotor, driver en generator som i sin tur driver en elmotor. En fördel är
att förbränningsmotorn, oberoende av propellervarvtalet, hela tiden kan jobba i den arbetspunkt där
verkningsgraden är som högst vilket medför lägre bränsleförbrukning.
Systemet är vanligt i stora kryssningsfartyg där motorn
utgörs av en gasturbin. Bland annat Rolls Royce (fd
KAMEVA) har utvecklat sådana system med effekter runt
20 MW per elmotor. Fördelen är att vibrationsnivåerna
från framdrivningsmaskineriet är i det närmaste
obefintliga.
Konceptet är inte att betrakta som en elektrisk drivlina i egentlig bemärkelse eftersom bränslet
fortfarande är fossilt.
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Seriehybriddrivlinor
Seriehybriddrivlinan påminner om den
dieselelektriska genom att den mekaniska
förbindelsen mellan motor och propeller är bruten
och ersatt med ett kraftelektriskt system. En
batteribank är också ansluten till den gemensamma
kraftbussen. Man kan stoppa motorn och driva
båten enbart med el från batteribanken. En ur
miljösynpunkt attaktiv strategi för en seriedrivlina blir då att ladda båten vid kaj, förhoppningsvis
med fossilfri el. Därefter kör man slut på batterierna för att slutligen gå över till
förbränningsmotordrift. Åter vid kaj laddas batterierna.

Parallellhybriddrivlinor
I en parallellhybridlina är axlarna mekaniskt förbundna via en differentialväxel, en s.k. power split.
Konceptet tillåter att förbränningsmotorn och elmotorn kan köras var för sig eller tillsammans.
Propellern kan också kopplas bort vid laddning av batterierna.
Ett exempel på denna typ av lösning är Volvo
Penta som i tillägg till sitt IPS system kommer att
erbjuda hybridlösningar för framdrift i hamnar
och i känsliga miljöer. Ett sådant system kommer
att vara tillgängligt på marknaden år 2020. 1)

Eldrivlinor och drivlinor med ’range
extender´
En hel-elektrisk drivlina är detsamma som seriehybriddrivlinan ovan men utan förbränningsmotorn
och generatorn. En sådan drivlina blir väldigt enkel ur teknisk synpunkt och därmed lätt att
underhålla vilket sparar kostnader. Räckviddsbegränsningen ligger helt och hållet i hur mycket energi
man kan bära med sig i batterierna.
För att kompensera för den begränsade räckvidden kan man komplettera drivlinan med en så kallad
’Range Extender’. Man får då i princip en seriehybriddrivlina, med den skillnaden att
förbränningsmotorns uppgift är att i ladda batterierna under drift, precis så mycket som behövs för
att ’nå målet’. Man får då komma ihåg att man med en förbränningsmotor faktiskt laddar med fossilt
bränsle, fast med avsevärt sämre verkningsgrad, det vill säga ett ekonomiskt och miljömässigt dåligt
alternativ.

Hybriddrivlinor.
Gränsen mellan hybriddrivlinor och eldrivlinor med
’range extender’ är flytande. I båda fallen handlar
det om elektriska drivlinor med en
förbränningsmotor som kopplas in vid behov. I fallet
med hybriddrivlinan är funktionssättet att
normalfallet är framdrift med el vid låga farter
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medan förbränningsmotorn används vid snabbare transporter och för att ladda batterierna.2
Ett typiskt exempel är fiskebåtar som tar sig till fångstplatsen med förbränningsmotorn för att där
koppla om till eldrift då hastigheten är låg då man vittjar redskap eller trålar. Då man förtöjt vi kaj
under natten laddar man batterierna med landström.
Ett exempel på en sådan drivlina visas här. 3

Batterier
Mycket av tekniken på batteriområdet kommer från bilindustrin. Detta gäller batterityper, laddningsoch övervakningselektronik mm. Batterierna är ofta av litiumjontyp med systemspänning runt 400 V
eller högre.
Tekniken runt batterier definieras som ”disruptive” eftersom den har potential att väsentligt
förändra en rad olika industrisektorer, inte minst transportsektorn – inklusive sjöfart. Fartyg med
energilagring i stora litiumjonbatterier och optimerad effektstyrning kan bidra till att minska både
bränsleförbrukning och utsläpp. Batterilösningar kan också leda till minskat underhåll och
förbättrade operativ prestanda.
En nackdel med denna batterityp är det avancerade övervakningssystem som krävs. Batterierna är
bland annat känsliga för temperaturer utanför det specificerade området. För höga temperaturer
kräver kylning med havsvatten, för låga temperaturer kräver värmning varvid effekten blir att en del
av energiinnehållet går åt till att hålla batterierna varma.
Ett maritimt batteri kan vara upp till flera hundra gånger större än ett traditionellt elbilbatteri. Högt
energiinnehåll kombinerat med extrema laddnings- och nya driftsförutsättningar kan ge nya
utmaningar med avseende på säkerhet, integration och livslängd. För att undvika olyckor och
överraskningar som kan ha betydande säkerhets- och kostnadsimplikationer - och eventuellt stoppa
utvecklingen av dessa tekniker - är det viktigt att de batterirelaterade systemen verifieras och
valideras enligt "bästa praxis". Batterisäkerhet har blivit en viktig fråga och kan potentiellt bli en
viktig konkurrensfaktor för alla inblandade.4
Utmaningar som måste övervinnas för att batteridrift skall bli allmänt accepterat är desamma som de
vi möter inom bilindustrin:
•
•
•

•

Räckviddsångest. Kommer batterierna räcka för att ta mig till målet och tillbaka?
Priset. Kan jag räkna hem, alternativt acceptera, en högre initialkostnad.
Laddtider. Hur får vi tillräckligt snabbt, tillräckligt mycket energi i batterierna? Oftast är man
hänvisad till en-fas landström vid marinor och liknande vilka är lågt avsäkrade, typiskt 10 A,
medförande långa laddtider
Bristande laddinfrastruktur. Är jag beredd att planera mitt båtåkande beroende på
tillgången till laddstationer. Problemet accentueras genom bristen på
snabbladdningsinfrastruktur runt kusten.

En teknisk utmaning består i är att utveckla batterier med högre kapacitet, till ett lågt pris. Ett
litiumjonbatterier kan uppnå specifikt energiinnehåll runt 0,23 kWh/kg. Nackdelen med batteritypen

2

Källa: Båtliv (no) 5 2018

3

Källa: ’ Elektrifisering av kystfiskeflåten – Slik kan 3000 båter halvere sine utslipp’

4

Källa: DNV GL Handbook for Maritime and Offshore Battery Systems
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är, priset och innehållet av sällsynta jordartsmetaller. Detta är incitament att hitta andra batterityper,
varav en intressant teknisk lösning är polymerer. Utvecklingen fortgår i hög takt.
Bly-syra AGM batterier är också fortfarande ett alternativ, med fördelar som pris, okomplicerad
konstruktionen och enkelt handhavande. Undervattensfarkoster drivs oftast med blysyrabatterier på
grund av lägre risk än andra batterityper. Nackdel, lågt specifika energiinnehållet kWh/kg. Några
typiska värden framgår av figuren nedan.5

Låg spänning eller hög spänning – för och nackdelar?
Inom bilindustrin arbetar man i många fall med höga spänningar, mellan 300 och 600 V. Skälen är att
man packar mer energi i ett kompaktare paket, samt att man inte behöver lika stora ledningsareor
och därmed sparar både kostnad och vikt.
Till nackdelarna med denna strategi är att installation och underhåll måste utföras av en behörig
fackman, samt att driftsmässiga och säkerhetstekniska lösningar måste utvecklas och anpassas för de
förhållanden som råder till havs med avseende på fuktighet, salt, slagvatten mm.
Olika tillverkare har valt olika koncept. Torqueedo är en ledande tillverkare av drivlinor med hög
arbetsspänning som bygger på användande av litiumjonbatterier. Dessa arbetar med systemspänning
runt 400 V eller högre.
Delar av ovanstående problem kan undvikas om man sänker systemspänningen under gränsen som
regleras i högspänningsdirektivet (2014/35/EG), 50 V för likspänning. Bland annat tillverkaren
Oceanvolt har valt denna vägen att gå.

Strategier och utmaningar
Batteritekniken för drift av båtar är fortfarande i vissa delar omogen. En konsekvens av detta är att
man noggrant måste definiera behovet och bygga den tekniska lösningen runt detta. Mängden
energi man kan bära med sig i form av batterier är begränsad, vilket ställer helt andra krav på
skrovets framdrivningsmotstånd samt infrastruktur i form av laddstationer.
Att snabbladda stora batterier kräver en mycket hög laddningsström och nätet på land måste vara
dimensionerat med detta i åtanke. Å andra sidan ligger många arbetsbåtar vid kaj under delar av
dygnet då tid till laddning av batterierna ges. När det gäller båtar är batterivikten av mindre
betydelse då man av stabilitetsskäl ändå behöver ballast i kölen. Speciellt med tanke på den lägre
vikten av framdrivningsmaskineriet.
Sedan ett par år har Wärtsilä på en färja i Norge visat att den fysiska inkopplingen vid
laddningsmomentet kan ersättas med trådlös energiöverföring med hjälp av induktionsteknik. Denna
teknik som först utvecklades för små energimängder som exempelvis stek-hällar men har nu tagit
klivet hela vägen till laddning av färjor.

5

Källa: Wikipedia
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Lastcykeln (en teknisk term är lastkollektivet som bättre beskriver innebörden) ser helt annorlunda ut
för en båt än en bil. En båtmotor går långa stunder vid en konstant hastighet och ett konstant
effektuttag. En bilmotor utsätts för mycket varierande belastning vid omkörning, inbromsning eller
färd i en brant nedförsbacke då motorn fungerar som generator och kan mata in ström i batterierna.
För bilen är luftmotståndet stort vid hög fart, medan en deplacerande båt oftast har ett försumbart
luftmotstånd men ett högt vatten- och vågbildningsmotstånd. Deplacerande båtar (dvs båtar som
inte planar) har ett kvadratiskt eller, vid högre hastigheter, kubiskt effekt-hastighets förhållande.
Litteratursökning har resulterat i ett antal typiska lastkollektiv vid olika tillämpningar. Nedan följer ett
försök att kategorisera dessa ur ett funktionsperspektiv.
•

•
•
•

•

•

Persontransporter i urbana miljöer. Många större städer ligger vid vatten eller runt
vattendrag. Dessa miljöer lämpar sig väl för persontransporter per båt som en del av
kollektivtrafiken. Korta avstånd, täta stopp som medger tid för laddning och relativt små
energimängder som behöver överföras är goda. Farkosterna rör sig med relativt hög
hastighet för att snabba upp transportflödet. Utmaningen ligger i teknik för snabb
laddning där induktiv överföring av energi kan här vara ett alternativ.
Färjetrafik för fordon. Stora energimängder behöver överföras på kort tid vid stopp
varför ny teknik behöver utvecklas.
Arbetsbåtar och fiskebåtar. Varierande effektuttag vid arbete/fiske omväxlat med höga
energiuttag vid transport är kännetecknande.
Segelbåtar för fritidsbruk. Dessa karaktäriseras av måttliga hastigheter vilket gynnar
effektkriteriet enligt ovan. Begränsning i räckvidd kvarstår dock varför en vanlig variant
är hybriddrift med en mindre dieselmotor på några tiotal kW.
Frakttransporter över längre sträckor. Här ligger de stora konceptuella och tekniska
utmaningarna. Hastighetskravet är inte dominerande, däremot räckvidd. Av skäl som
diskuterats ovan är mängden batterier som kan bäras med begränsat vilket talar för
alternativa sätt att lagra energi. Ett annat alternativ är att placera ut laddningsstationer
till havs där batterier kan laddas. Om dessa i sin tur förses med el från exempelvis vind,
sol eller vågkraft är också miljöcykelkriteriet uppfyllt.
Fritidsbåtar. Driftsfallet karaktäriseras av relativt korta resor med mer eller mindre
konstant effektuttag.

Laddningsteknik
Inkopplingen mellan nät och båtbatterier kan ske helt konventionellt via en på land placerad
laddningsstolpe, eller från en till havsplacerad laddningskälla, driven av solel, vågkraft eller vindkraft.
Sedan ett par år har Wärtsilä på en färja i Norge visat att den fysiska inkopplingen vid
laddningsmomentet kan ersättas med trådlös energiöverföring baserad på induktionsteknik. Teknik
som först utvecklades för mycket små energimängder t.ex. för tandborstar har nu skalats upp så den
kan användas till laddning av exempelvis färjor.
Wärtsiläs teknologi beskrivs i
detalj på deras websida6 men
följande figur visar principen.

6

https://www.wartsila.com/products/marine-oil-gas/power-systems/shore-connections/wireless-charging
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Det är intressant att notera att ”precisionen” i
uppkoppling inte är speciellt kritisk, ett gap
mellan spolarna på upp till en halvmeter är
inget problem vid energiöverföringen. Wärtsilä
fortsätter nu marknadsföringen av denna
teknik som man bedömer speciellt lämpad för
just färjetrafik där många korta ”stop-and-go”
gör att uppkopplingstiden vid varje landbesök
är kritiskt.

Bränsleceller
Bränsleceller är ett system som direkt och kontinuerligt omvandlar kemisk energi till elektrisk energi.
Det kan liknas vid ett batteri som kontinuerligt kan tankas. Det vanligaste bränslet är vätgas som
elektrokemiskt bryts ned och oftast utnyttjar en så kallad reformator som omvandlar kolvätebaserat
bränsle, som till exempel metanol, till väte och koldioxid.
Bränslecellens grundprinciper utvecklades på tidigt 1800-tal, men det var NASA och
rymdprogrammet som drev fram de praktiskt användbara system som finns idag.
Effektiviteten kan i teorin nå över 80 procent, men är i praktiken endast omkring 50–60 procent.
Utsläppen från en kontinuerligt arbetande bränslecell är ”rena” och består oftast bara av rent vatten
om cellen till exempel förses med väte.
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5. Behovet av eldrivna fritids- och arbetsbåtar samt mindre
fraktfartyg och färjor.
Att utnyttja våra vattenvägar för transport av gods är ingen ny tanke. Människan har utnyttjat
vattenvägar så länge vi har funnits till. Det fullständigt dominerande transportsättet har varit
vattenvägar till dess att bilen och sedan flyget etablerades för ca 100 år sedan. Om vi tar Bohuslän
som exempel så ser man av gamla foton att kusten var full av bryggor och segelskutor som skötte "all
transport av folk och gods" . Till detta kom fisket som var småskaligt.
Alltså var det dominerande med fossilfri framdrift fram till för drygt 100 år sedan.
Problemen uppstod då lastbilstrafiken slog igenom för långväga transporter på 60-talet. Idag fraktas
årligen 337 miljoner ton gods på våra vägar.
2014 uppgick inrikestransporterna till 428 miljoner ton. Under perioden 2012–2014 var
godsmängden i stort sett oförändrad. I inrikestrafiken dominerade de tunga lastbilarna, med 88
procent av den fraktade godsmängden 2014. Järnvägen stod för 9 procent och sjöfarten för 3
procent. Det långväga godset transporteras till stor del mellan de tre storstadslänen och består
nästan uteslutande av samlastat gods och livsmedel. Med inrikes sjöfart transporteras i huvudsak
flytande bränslen samt stål-, gruv- och jordbruksprodukter.
En rimlig siffra på bränsleförbrukningen hos en tung lastbil är 3,5 liter per mil. En liter dieselbränsle
genererar 2,6 kg koldioxid under förbränning, vilket medför ett totalt koldioxidutsläpp på ca 3
miljoner ton årligen. Även en måttlig minskning av vägburna transporter ger en märkbar sänkning av
koldioxidutsläppen.
Jfr statistik från trafikverket, PM 2016-12-23,
figuren. Figuren visar utsläpp av växthusgaser
fördelat på olika fordonsslag, räknat i miljoner ton
växthusgaser per år. För år 2015 innebar detta 3,3
miljoner ton växthusgaser, vilket är den
bruttomängd koldioxid som vi vill minska.7

Kustnära sjötransporter
I en utredning från sjöfartsverket beskrivs förutsättningarna och potentialen för att föra över gods
från land- till sjötransport och potentialen att i använda vattenvägar för kollektivtrafiken runt
storstäderna.
Utredningen visar att det finns förutsättningar för att föra över gods från land till sjö. Det finns
tänkbara godsflöden, ledig kapacitet i hamnar och farleder samt lämpligt tonnage. Det finns också
tydliga politiska ambitioner att genom ökad sjöfart avlasta väg- och järnvägssystemen.
Sjöfart har svårt att konkurrera med transporter på väg och järnväg, under nuvarande
marknadsförutsättningar. Incitament saknas för branschen att utveckla nya transportupplägg.
Transportköparen ser inte behovet och redaren ser inte affärsmöjligheterna.

7

Källa: Trafikverket, PM 2016-12-23
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Transportpriset är den viktigaste faktorn vid val av transportupplägg. Sjötransporter innebär i de
flesta fall omlastning av godset, i den ena eller båda ändarna av transportkedjan. De fallstudier som
har genomförts visar att omlastningsmomentet är mycket kostnadsdrivande. De hamnrelaterade
kostnaderna för trailer- och containertransporter med sjöfart ligger på mellan 36–62 procent av den
totala transportkostnaden, medan de offentliga avgifterna (lots- och farledsavgifter) utgör 3–10
procent.
Offentliga avgifter utgör en mindre del av den totala transportkostnaden men har sett till
vinstmarginalen en stor betydelse för verksamheterna.
Hamnarnas prissättning är kopplad till hamnmarknadens inslag av geografiska monopol och till de
höga kostnader i anläggning, utrustning och personal som finns i hamnarna. Personalkostnaden, som
utgör en stor del av hanteringskostnaden, är styrd av kollektivavtal som är svåra att ändra.
Möjligheterna att föra över gods från land till sjö påverkas bland annat av följande:
•
•
•
•
•
•
•

•

Tydlig politisk strategi och styrning med mål att flytta transporter från land till sjö, saknas
Brisande samordning och samverkan mellan myndigheter, departement och näringsliv.
Möjligheterna är begränsade att inom ramen för Sjöfartsverkets lots- och farledsavgifter
skapa effektiva styrmedel.
Tröskeln för marknadsinträde är hög för nya aktörer.
Utbudet av kostnadseffektiva och värdeskapande sjöfartsupplägg är begränsat, främst för
inrikes transporter. Var finns potentialen för att föra över gods från land till sjö?
Potentialen för kostnadseffektiv inlandssjöfart är måttlig, bl.a. beroende på korta avstånd
och begränsat antal avsändare och mottagare med tillgång till hamn.
Med rätt förutsättningar kan dock transporter på sjövägar hjälpa till att avlasta
väginfrastrukturen speciellt vid större byggprojekt runt och i storstäderna, till exempel i
Mälardalen.
Potentialen för ökad kustsjöfart mellan svenska hamnar är måttlig. Antalet avsändare och
mottagare som efterfrågar de storskaliga inrikes transporter som sjöfart erbjuder, är
begränsat och återfinns bara i ett fåtal branscher som oftast redan idag använder
sjötransporter.
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•

•

Den stora potentialen ligger i närsjöfartslösningar baserade på slingor som knyter ihop
svenska inlands- och kusthamnar med andra europeiska hamnar. Transportavstånden är
långa eller medellånga, det totala transportarbetet är högt och de positiva effekterna vid
överflyttning blir därmed påtagliga.
Potentialen för persontransporter på vatten handlar främst om att tillföra kapacitet och
tillgänglighet, eller göra staden och transportsystemet mindre sårbart. Detta genom att
utgöra en genväg, ett alternativ, en avlastning eller ett komplement.8

Godstransporter till havs har svårt att konkurrera med transporter på väg och järnväg. Under
rådande förutsättningar saknas incitament att utveckla nya transportupplägg. Potentialen för
kustsjöfart är måttlig. Antalet avsändare och mottagare som återfinns inom ett mindre antal
branscher redan idag använder sjötransporter.

Fiskeflottan
Färsk statistik från Hav och Vattenmyndigheten visar
att majoriteten av fiskefartyg i Sverige ligger mellan 6
och 12 meter i längd, se diagrammet nedan. Dessa
inkluderar både diesel och bensindrivna båtar. VI har
uteslutit fiskebåtar med utombordare då dessa faller
utom ramarna för denna studien.
Vår målgrupp för retrofit av maskineriet ligger i
intervallet 6 – 15 meter där det totalt finns drygt 700
båtar. Många av dessa är gamla och lämpar sig inte för
ett utbyte av maskineriet eller kan av andra skäl
uteslutas som lämpliga kandidater. Vi har antagit att dessa på sikt kommer att ersättas med
nybyggen.
En motsvarande fördelning med avseende
maskinstyrka ger följande fördelning.

Medeleffekten på samtliga båtar med
dieselmaskineri ligger runt 100 kW. 9
Ett exempel på ett lastkollektiv under en dagstur
för en mindre fiskebåt med elhybrid maskineri,
kan se ut som i figuren ovan.

8 Källa: Analys av utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige. Sjöfartsverket dnr 16–00767.
Björn Garberg. December 2016.
9

Källa: Statistik från Havs och Vattenmyndigheten, med benäget bistånd av Karin Kataria , bearbetad enligt
rapportförfattarens önskemål.
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Den nuvarande tekniska nivån på energilager i form av batterier medger oftast att energi för hela
fisketuren inte kan bäras med. Istället ser man detta som ett komplement till fossildrift. En generisk
driftsprofil för en 8 tons fiskebåt kan se ut som följer: man kör med dieselmotorn till fångstplatsen
där man kopplar över till eldrift. På vägen hem kör man eldrift eller blanddrift till dess att batterierna
är slut. Därefter går man över på dieseldrift på nytt. Väl iland används dieselmotorn under lossning
av fångsten, att driva kranar vid ombordtagning av proviant, bränsle mm, samt annan
ombordutrustning.
Möjlig förbättringspotential utgörs av eldrift under
lossning av fångsten, samt ren dieseldrift under
hemfärden. Att ladda batterierna med el genererad av
fossila bränslen skapar ju inte några klimatmässiga
fördelar.

Några argument som förs fram för en elektrifiering av kustfiskeflottan är:
•
•
•
•

Förnyelse av kustfiskeflottan och moderna fartyg. Ökad effektivitet och bättre
arbetsmiljö.
Förbättrad lönsamhet. Reducerade driftskostnader och minskat underhåll.
Halvering av utsläpp. Reduktion av klimatutsläpp och lokala utsläpp som dieseloljespill
och liknande. Detta bidrar till at tuppfylla Sveriges åtagande enligt FN’s miljökonvention.
En unik möjlighet att bygga kompetens inom området. Omställning till miljömässigt
fiske kommer att generera indirekta arbetstillfällen inom varvsindustrin samt
kringtjänster som mekaniska verkstäder, turism, ingenjörstjänster mm. På sikt kan detta
bli en svensk exportprodukt.10

Räkneexempel. Potentiell koldioxidbesparing vid en elektrifiering av kustfiskeflottan.
Statistik från Hav och Vattenmyndigheten (2018-02-14, med benäget bistånd av Karin Kataria, HoV),
framtagen enligt rapportförfattarens önskemål, visar följande:
•
•
•
•

716 fiskebåtar verksamma runt Sveriges kuster idag.
Medeleffekt 103 kW
Totalt installerad nominell motoreffekt i 716 fiskebåtar är 73 525 kW.
Medeldeplacement i intervallet 6-15 m är 7,7 ton.

Förbrännings- och motordata:
•
•
•

10

Verkningsgraden för dieselmotorer är generellt cirka 40%.
Energiinnehåll för dieselolja 9,95 kWh per liter.
Koldioxid emission 2,36 kg/ liter dieselolja

Källa: Elektrifisiering av kystfiskeflåten – Slik kan 3000 båter halvere sine utslipp
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Som underlag för vår bästa bedömning har vi bland annat utgått från data från en kustfiskebåt
avsedd för musselodlingar. Båten har följande karaktäristiska data:
•
•
•

Båten är av katamaran typ mått ca 10*5 m, deplacement ca 5 ton.
Maskineriet består av två dieselmotorer på 175kW, en i vartdera skrovet.
För transport mellan odlingarna färdas man med marschfart ca 15 knop. Stillaliggande
vid musselodlingen driver en hjälpmotor hydraulpumpen för att manövrera kranen, samt
generator för el ombord.
Bränsleförbrukning vid marschfart ligger runt 60 liter per timma.
Vid stillaliggande arbete 10 liter per timma.

•
•

Med dessa utgångsdata kan vi beräkna energiåtgången vid marchfart respektive tomgång:
Marschfart 15 knop ger en bränsleförbrukning på 60 liter per timma vilket är detsamma som 60
[liter dieselolja]*9,95 [kWh/liter] = 597 kWh. Motsvarande räkningar vid stillaliggande ger 99,5
kWh. Dessa värden motsvarar 142 respektive 24 kg koldioxid per timme respektive.
I statistiken från Hav och Vattenmyndigheten avser effektangivelsen motorns märkeffekt vilken
sällan utnyttjas fullt ut. Effekten vid marschfart ligger under denna.
I exemplet ovan är motorernas toppeffekt är 350 kW vilket under 1 timme ger 350 kWh. Med hänsyn
till verkningsgraden 40% motsvarar detta förbrukad energimängd på 875 kWh vilket är detsamma
som 88 liter dieselolja per timme. Relationen mellan motorernas märkeffekt och effekten vid
marschfart blir då 60/88 = 0,68. Detta gäller även för den specifika energiförbrukningen. Talet 0,68
förefaller vara ett rimligt värde varför vi använder det i de kommande räkningarna.
Med ovanstående enkla räkningar som stöd, samt att effekten vid marschfart ligger en faktor 0,68
under motorernas märkeffekt, ansätter vi att den totala effekten vid marschfart för Sveriges 716
fiskebåtar uppgår till 73 525*0,68 = 50 000 kW.
Motsvarande räkningar för tomgångseffekten ger 50 000 kW *10/60=8 300 kW.
Vi har vidare gjort följande antaganden vid beräkningen:
•
•

Lågt räknat 600 timmar driftstid per år och båt.
Fördelning marschfart/tomgång vid fiske ansätts till 50/50.

Energimängden som förbrukas under 1 år blir då 600 timmar*50 000 kW*0,5 + 600 timmar *8 560
kW*0,5 = 17 500 000 kWh vilket motsvarar ca 41 300 ton koldioxid.
En uppskattning av utsläppsreduktionen av koldioxid vid elektrifiering av
hela kustfiskeflottan uppgår till ca 41 300 ton koldioxid per år.

Fritidsflottan
Tillgänglig statistik från ’Båtlivsundersökningen 2015’ över fördelning av båttyper i Sverige anges i
tabellen nedan.
Antal båtar

Antal

Andel [%]

Kanadensare, kajak avsedd för paddling
Jolle, eka, roddbåt utan motor
Helt öppen båt med motor under 10 hk
Släpjolle, som komplement till huvudbåt
Totalt liten båt

74 800
176 300
131 400
1 100
383 600

9,9
23,3
17,4
0,1
50,7
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Motorbåt utan övernattningsmöjlighet,
m. motor på ≥10 hk, inkl. RIB
Segelbåt, segeljolle, segelkanot e.d.,
helt utan övernattningsmöjlighet
Segelbåt med möjlighet till enbart
tillfällig övernattning
Totalt dagtursbåt
Ruffad motorbåt avsedd för övernattning
Ruffad segelbåt, motorseglare
avsedd för övernattning
Annan, ej definierad
Totalt

216 900

28,7

19 200

2,5

21 400
257 500
86 500

2,8
34,0
11,4

26 700
2 100
756 500

3,5
0,2
100

Av 756 500 båtar av varierande slag är 461 500 sådana att byte till elektrisk
drivlina skulle vara meningsfull. Dessa är motorbåtar mer än 10 hk, ruffade
motor och segelbåtar samt öppen båt med motor mindre än 10 hk.11
Marknaden domineras av bensinmotorer, vilka utgör närmare 80 % av
motorerna. Drygt var tionde motor är en dieselmotor. Övriga motortyper av
ovanliga.
Drygt 40 % av motorerna har en motoreffekt inom intervallet 31–100 hk.
Det finns över 1500 fritidsbåtshamnar i Sverige varav drygt 410 är
klassificerade gästhamnar. Totalt räknar man med att det finns ca 550
hamnar i Sverige som tar emot gästande båtar. Resten är fritidsbåtshamnar
med säsongsplatser. Riksföreningen Gästhamnar Sverige håller i klassificeringen av gästhamnarna
längs den svenska kusten, i sjöarna och kanalerna. Föreningen med sina drygt 400 medlemmar
ansvarar också för insamling och sammanställning av gästhamnsstatistiken. Under 2016 bodde
knappt 1,3 miljoner personer i föreningens gästhamnar i Sverige, vilket motsvarar 2015 års siffror
med en marginell nedgång 2016.
Genomsnitt antal personer ombord är 2,6 per båt, antal båtar uppgick 2016 till 499 569 och antal
gästnätter till 1 298 878. Av dessa var 370 699 gästnätter i utlandsflaggade båtar.
I hela Sverige är antalet båtar försedda med motor ca 464 000 st. Av dessa är nästan hälften (49
procent) 4-taktsmotorer eller en 2-taktsmotor av ny typ med direktinsprutning. Antalet tvåtakt
utombordsmotorer av traditionell typ är 16 procent. 12
Det finns anledning att tro att andelen tvåtaktsmotorer minskat betydligt sedan 2010 och ersatts
med modernare motorer med bränsleinsprutning och avgasrening.

11

Källa: Båtlivsundersökningen 2015. Transportstyrelsen.

12

Källa: Fakta om båtlivet i Sverige 2017
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Fördelning av motortyper

Andel [%]

Dieselmotor
Bensinmotor
Elmotor
Dieselelektrisk motor
Annan typ av framdrivningsmotor
Ospecificerad

11
79
0
1
1
7

Hälften av alla båtar, strax under 50 %, har ett värde som understiger 20 000 SEK. Knappt fyra av tio
båtar har ett värde mellan 20 000 och 600 000 SEK och båtar med ett värde över 600 000 SEK utgör
1,4 procent.13
Räkneexempel. Potentiell minskning av mängden koldioxidutsläpp vid elektrifiering av
fritidsflottan.
Med dessa ingångsdata som grund gör vi följande ansatser:
•
•
•
•
•
•

Under sommarmånaderna juni till augusti utgör fritidsbåtssegmentet i Sverige 461 500.
25 timmar gångtid per säsong för bensinmotorer, 20 timmar för dieselmotorer
Effektnivåer på inombords dieslar, vanligen installerade i segelbåtar, i intervallet 20 till 50
kW, 12% eller 11 000.
Effektnivåer på inombords dieslar motorbåtar i intervallet 50 till 150 kW, 3 % eller 2 800.
Effektnivåer på inombords bensinmotorer i intervallet 150 till 500 kW, 10 % eller 9 200.
Effektnivåer på utombords bensinmotorer i intervallet 40 till 250 kW, 35 % eller 32 000.

Energiinehåll och koldioxidemission för bensin och diesel14
Energiinnehåll [kWh/m3]

Bränsle

Motorbensin utan etanol
Diesel MK3 EU-diesel EN590
Motortyp

Koldioxidemission [ton CO2/m3]

9100
9950

2,36
2,66

Andel [%]

Antal

Medeleffekt [hk]

79
11
90

216 900
86 500
461 500

75*)
30*)

Medel effekt
[kW]

Drifttimmar
per säsong

(Faktor 1,341)

Bensin
Diesel
Summa
Motortyp

Bensin
Diesel
Summa
*)

25*)
20*)

56
22

Verknings
grad [%]

Förbrukad bränsleenergi [kWh]

Bränslemängd
[m3]

Utsläpp koldioxid
[ton]

30
40

1000*106
95*106
1095*106

110 000
9 500

260000
25270
285 000

Enligt vår bästa bedömning

13

Källa: Båtlivsundersökningen 2015. Transportstyrelsen.

14

Källa: Svenska Petroleum och Drivmedel Institutet, faktadatabas
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En konservativ beräkning av utsläppsreduktion av koldioxid vid
elektrifiering av fritidsflottan ligger i storleksordningen 285 000 ton per år.
Det ska noteras att ovanstående uppskattningar är förknippade med stora osäkerheter.
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6.

Laddstationer och laddinfrastruktur

Det är uppenbart att utveckling av marina elektriska drivlinor och utbyggd laddinfrastruktur måste gå
hand i hand. Utan båtar ingen laddinfrastruktur, utan laddinfrastruktur inga båtar.
En mycket spännande vision är autonoma snabbladdningsstationer som förses med el från solceller,
vindkraftverk eller vågenergibojar.
Visionen är att placera ett nätverk av autonoma laddstationer långt ute i havsbandet, där de antingen
ligger permanent eller kan bogseras in till en närbelägen marina under tider på året då behovet till
havs är mindre och då bidra till energiförsörjningen lokalt på land.
Denna vision möjliggör effektiv användning av eldrivna fritidsbåtar utefter hela Bohuskusten.
Koldioxidavtrycket som genereras av fritidsflottan minskar, liksom utsläpp av kväveoxidföreningar
och polyaromatiska kolväten (eller polyaromater, ofta förkortat PAH).
På sikt kan även arbetsbåtar, fiskebåtar och fraktfartyg dra nytta av en sådan etablering.

Laddning från elnätet med ’hushållsström’, normalladdning
Behovet av laddning kan se olika ut, beroende på förutsättningarna. Laddning över natten, mer än ca
8 timmar, kan till största delen göras med 10 A AC (’hushållsel’) vid sin egen brygga. Strömmen
omvandlas till likström i en omvandlare som är en del av installationen i båten. Denna fungerar på i
princip samma sätt som en laddare för bilbatterier som man köper på exempelvis Biltema.
Två argument för denna typ av laddning är då att ’bränslet’ finns i närmsta stickkontakt, kanske i
närheten av den egna bryggan, samt att elen kostar ungefär en tiondel av priset för bensin eller
diesel.
En laddstation av denna typ har under sommaren 2018 installerats och tagits i drift vid Hällevik Yacht
Club i Hällevikstrand. Laddstationen har försett en prototypbåt med el. Denna har provkörts under
sommarmånaderna, med goda resultat.

Semisnabbladdning
Båtladdaren drivs med 400 V 3-fas växelspänning avsäkrad med 16 eller 32 Ampere. En förutsättnng
är naturligtvis att båtens omformare är avsedd för dessa spänningar. Laddtiderna varierar mellan 1-3
timmar. 15

Snabbladdning
Behovet av snabbladdning, med laddtider på 30 minuter eller mindre, uppkommer vid kortare
dagsturer och behöver placeras ut vid småbåts marinor och populära besöksmål runt västkusten.
Sådana laddstationer klarar att ladda elbåtens batterier under tiden det tar att köpa en glass eller att
handla mat i den närbelägna affären.
I denna typ av laddare kopplar man förbi den i båten inbyggda laddaren och laddar istället
batterierna direkt med likström. Denna laddningsstrategi kräver ett buffertbatteri då elnätet sällan är
dimensionerat för dessa höga strömmar. Principen blir då att ladda buffertbatteriet från nätet då
laddaren inte används för att sedan kunna leverera höga strömmar vid laddning. Elnätet belastas
således minimalt.

15

Källa: Emobility.se
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Laddstationer som drivs med solel
Ett mycket spännande alternativ är till nätanslutna snabbladdstationer är autonoma sådana som
förses med el från solceller. En sådan installation består av pontoner eller andra flytande strukturer,
är försedda med solceller integrerat med energilager samt utrustning för laddning båtbatterier.
Tekniska utmaningar är bland annat förankringssystem, utrustning för säker bogsering, installation
samt övervakning och styrning.
En sådan laddstation kan placeras ut långt ut i havsbandet, för att, när behovet avtar, bogseras in till
en närbelägen marina och bidra till energiförsörjningen där.

Laddstationer för färjor i linjetrafik
Lastförhållandena för färjor i linjetrafik är speciella i den meningen att turavgångarna är täta och
uppehållen vid kaj är korta. Tiden för laddning är därmed kort, vilket i sin tur kräver stora
laddströmmar.
Tekniska problem att lösa blir då bland annat att minimera tiden för förtöjning, att tillhandahålla
tillräckligt stora laddströmmar samt att hantera den elektriska anslutningen snabbt och säkert.
I exemplet med den norska färjan ’Ampere’ har man löst detta på
följande sätt: förtöjningen görs med en vacuumklocka i form av en
rektangulär ’sugkopp’ vilken är monterad på en hydraulisk arm. Denna
möter färjan vid anlöp och fäster vid färjans skrovsida. Färjan positioneras
så att en elektrisk kontakt kan sänkas ner i en motsvarande kontakt på
färjan varvid laddningen kan påbörjas.
Strömmen tas från ett batteri som kan lämna de höga strömmar som krävs. Batteriet behövs
eftersom det elektriska nätet på land inte kan leverera dessa höga strömmar. När färjan inte ligger
vid kaj laddas batterierna från elnätet.
Bilderna här brevid visar förtöjningsarmen med den rektangulära
vacuumklockan, samt färjans anlöp där man skymtar tornet med batterier och
elkontakten hängande från tornets topp.

Laddinfrastruktur längs våra kuster
Ett pärlband av laddningsstationer möjliggör effektiv användning av eldrivna
fritidsbåtar utefter hela bohuskusten. Koldioxidavtrycket som genereras av
fritidsflottan minskar, utsläpp av kväveoxidföreningar och polyaromatiska
kolväten likaså.
På sikt kan även arbetsbåtar, fiskebåtar och fraktfartyg dra nytta av en sådan etablering. Omställning
från fossildrivna transporter längs E6 kan ersättas med transporter till havs, drivna med solel.

En demonstrationsanläggning på Orust
Ett resultat av denna förstudie är att vi skapat en demonstrationsanläggning för
laddning av elbåtar. Denna kan vidareutvecklas till en storskalig resurs för
forskning och utveckling, med de positiva bieffekter detta medför i form av
arbetstillfällen inom servicefunktioner, tillverkning och ecoturism.
En marin semisnabbladdare har monterats på en av av pontonbryggorna vid
Hällevik Yacht Club där en båt med eldrivlina och range extender har sin
hemmahamn.
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De erfarenheter och kunskaper en sådan verksamhet givit är nödvändiga för en
framtida, storskalig etablering av en laddinfrastruktur längs våra kuster. Orust
hamnar på kartan som en ledande aktör inom denna typ av grön energiväxling,
både nationellt och internationellt.
Denna verksamhet har inte bekostats av medel från Jordbruksverket utan är
ett privat initiativ.

Laddning från offshore vind och vågkraft
Visionen att använda andra förnyelsebara energikällor som vind och vågkraft kan tyckas mer avlägset
i tiden, men som verkliga offshore-alternativ har de säkert bättre potential än solel under stora delar
av året.
Precis som för solel kommer vind och våg att ställa krav på stor energilagring om det skall vara
meningsfullt. Ett bottenfast eller flytande vindkraftverk kan utan stora modifieringar av den yttre
geometrin säkert härbärgera flera ton batterier och annan nödvändig laddningsinfrastruktur och
samma sak gäller även vågkraftverk. Skillnaden de båda emellan är vattendjup.
För ett vindkraftverk bör vattendjupet vara så litet som möjligt för enkel och
billig botteninstallation, medan vågkraften både från effektivitetssynpunkt
och praktiskt djupgående passar bättre vid djup på 25 meter och mer.
Det finns intressanta bolag på svenska västkusten både inom vind- och
vågkraft som skulle ha intresse av att föra denna diskussion vidare.
En utveckling av laddningsvisionen som här presenterats skulle på sikt skapat en värdefull resurs att
bedriva forskning och utveckling, med de positiva bieffekter detta medför i form av arbetstillfällen
inom servicefunktioner, tillverkning och ekoturism.
Detta är insikter och kunskaper som är nödvändiga för en framtida,
storskalig etablering. Orust hamnar på kartan som en ledande aktör inom
denna typ av grön energiväxling, både nationellt och internationellt.

Laddning av batterier kan göras med vanlig enfas 230V 10 A ’hushållsel’. Den främsta nackdelen är
långa laddtider. Snabbladdare är ett attraktivt (och dyrare) alternativ vilket medger laddtider på
under 30 minuter. Om dessa förses med exempelvis solceller ha vi ett laddsystem som är helt skilt
från elnätet och med 100 % förnybar energi.
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7. Tillståndstånd och certifiering
Flytande laddstationer
Generellt gäller att befintliga marinor undantagna från strandskyddet varför det inte krävs tillstånd
att förtöja flytande laddstationer här. Om etableringen innebär verksamhet under vatten, som till
exempel att gjuta fundament under vattnet, ska ansökan om vattenverksamhet göras till
länsstyrelsen.
Vill man etablera sig inom strandskyddsområdet gör man en ansökan till kommunen som kan bevilja
tillstånd om särskilda skäl föreligger, exempelvis om man kan påvisa ett stort samhälleligt intresse.
Man kan även ansöka om tidsbegränsat tillstånd eller på behovet av forskning. Besked om
strandskyddets utsträckning kan man få från handläggare på kommunen. Alla givna dispenser
överprövas per automatik av länsstyrelsen.
Stora vattenområden utanför våra kuster är antingen naturreservat eller natura 2000 områden. Vill
man etablera sig inom dessa är det länsstyrelsen som beviljar dispens. Länsstyrelsens beslut kan
överklagas till Mark och Miljödomstolen. Om den juridiska situationen är oklar kan det gå vidare till
högsta instans som i detta fallet är Mark och Miljö överdomstolen. Dess beslut är prejudicerande och
kan inte överklagas.
Tillstånd för flytande solceller ska ansökas om hos kommunen. Bedömningen görs utifrån sins
emellan motstridiga intressen som befintlig rekreationsverksamhet, skuggning av havsbottnar, båtliv
mm. Man bedömer även hur solcellerna på verkar växt- och djurliv. Om anläggning hamnar nära
farleder ska transportstyrelsen ge tillstånd samt besluta om utmärkning.
Landfasta laddstationer som exempelvis placeras på piren är i princip tillåtet att bygga men det
rekommenderas att kolla med kommunen först. Det behövs inget bygglov för solceller om det är
utanför detaljplan, däremot så behöver man tillstånd från markägaren. Om området är planlagt, så
får man titta vad som sägs i detaljplanen.16

Stora anläggningar till havs
Tillståndsprocessen för en större marin laddsstation (> 20 båtar) till havs, med permanenta
förankringar och landkabelanslutning är komplicerad. Följande aktiviteter är troligen nödvändiga:
•
•
•
•
•

Tillstånd enligt 11 kap Miljöbalken (Mark- och Miljödomstolen)
Rådighet över vattenområdet (Kammarkollegiet m.fl.
Nätkoncession enligt ellagen (Energimarknadsinspektionen)
Ledningsrätt för läggning av kabel
Eventuellt bygglov enligt Plan- och Bygglagen (Orust kommun)

För att erhålla tillstånd enligt 11 kap Miljöbalken ska ett antal aktiviteter genomföras. När en
komplett projektbeskrivning författats hålls tidigt samråd med Länsstyrelsen (som handlägger
tillståndsärendet), tillsynsmyndigheten och berörda enskilda. Länsstyrelsen fattar beslut om att
verksamheten medför betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) ska upprättas och bifogas ansökan som prövas av Mark- och Miljödomstolen. Dessutom ska
ett utökat samråd genomföras. Synpunkter inhämtas från bl.a. Försvarsmakten, fiskerinäringen,
Fiskeriverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Hav- och Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket,
Energimyndigheten, Kustbevakningen, Orust kommun, Bohusläns museum, berörda enskilda och

16
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allmänhet. Synpunkter och uppkomna frågor bemöts och besvaras i den samrådsredogörelse som
bifogas ansökan tillsammans med MKB, en teknisk beskrivning av anläggningen och rådighetstillstånd
(erhålls av Kammarkollegiet, Orust kommun, enskilda markägare). Eventuella arrendeavtal mm
upprättas. Huvudförhandling hålls i Mark- och Miljödomstolen där beslut om tillstånd meddelas i
dom.
Rådighet över vattenområde beviljas av Kammarkollegiet (allmänt vatten) samt kommunen och
privata markägare i förekommande fall. Rådigheten ger verksamhetsutövaren rätt att disponera
vattenområdet ifråga.
Energimarknadsinspektionen prövar frågor om nätkoncession. Förfarandet följer till stora delar
bestämmelserna om tillstånd enligt Miljöbalken (se ovan). Om det i målet eller ärendet om tillstånd
enligt Miljöbalken finns en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver de direkta och indirekta
effekter på människors hälsa och miljön som linjen kan medföra, behöver det inte finnas någon
särskild miljökonsekvensbeskrivning i koncessionsärendet.
Orust kommun fattar beslut om detaljplan ska upprättas och beviljar eventuellt bygglov enligt PBL.

Starkströmsdirektivet
Förordningar 1997:857, 1957:601 och 1993:1068, harmoniserade med EU-direktivet, är tillämpbara
endast för elektrisk installation i fritidsbåtar vilka är avsedda att direkt matas med högre spänning än
50 V från landbaserat matningssystem.17

CE märkning med inriktning på elektriska drivlinor
Transportstyrelsen utfärdar certifikat för svenska fartyg på inrikes eller internationell resa. Genom
avtal med fem internationellt stora klassificeringssällskap (American Bureau of Shipping, Bureau
Veritas, DNV-GL, Lloyd's Register och RINA) ges dessa rätten att inom vissa områden utfärda
certifikat på uppdrag av Transportstyrelsen.
CE märkningen görs med avsende på båtens tänkta arbetsområde enligt nedanstående
kategorisering:
• A – ocean
• B – utanför öppen kust och utomskärs
• C – kustfarvatten och inomskärs
• D – skyddade farvatten
Några standarder som är väsentliga är följande. Listan är inte komplett.

ISO 16315
Kraven på elsystem för framdrivning finns i EN ISO 16315 Båtar – Elektriska drivsystem (Small craft –
Electric propulsion systems). Eftersom batteribanker för framdrivning av båtar i allmänhet har
avsevärd storlek lägger standarden mycket vikt vid skydd mot överbelastning, brandsäkerhet,
ventilation, varningssystem och skydd mot elchock. Det ska finnas nödstopp, frånskiljare som
fungerar vid höga strömmar och möjlighet att koppla bort kontroller och delar av systemet om det
blir fel i något av dem så att endast det elementära behöver användas för att man inte ska bli utan
framdrivning (’limp home mode’).
Standarden omfattar alla strömarter och spänningar upp till 1000 V AC och 1500 V DC samt hybrider
med förbränningsmotor som driver en generator samt flera olika systemkonfigurationer. Separation
17
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mellan AC och DC inom framdrivningssystemet behandlas liksom hur övrig elinstallation i båten ska
vara utförd när den har kraftkällan gemensam med framdrivningen så att inget av systemen kan
störa det andra.
Standarden betonar vikten av att systemkonstruktören och installatören är kompetenta inom alla de
områden som är aktuella i denna typ av installation. Systemet ska testas enligt ett omfattande
program och dess uppbyggnad dokumenteras.

ISO 10133
I standarden ISO 10133 Båtar – Elektriska system – Klenspänningsinstallationer (< 50 V) för likström
(Small craft – Electrical systems – Extra-low-voltage d.c. installations) definieras kraven på
komponenter och anordningar för likströmssystem. Denna standard är avsedd att skydda båtföraren
och båten mot explosioner och brand.
Båttillverkaren ska kontrollera kraven direkt i standarden. Kraven i standarden 10133 garanterar inte
att elsystemet fungerar, utan avser endast att minimera riskerna. Båttillverkaren ska med hjälp av
test säkerställa att det system han har konstruerat fungerar. Kraven i standarden gäller båtar med
likströmssystem vars spänning är 50 V eller lägre. 18

ISO 13297 AC 230V
Denna internationella standard täcker kraven på design och installation av enfas AC system med
lägre spänning än 250 V ombord på båtar och fartyg mindre än 24 m. Den täcker inte 3-fas system.

ISO 25197-507
Täcker elektrisk manöverdon på små farkoster upp till 24 meters längd.

EN 60092-507
Elinstallationer i fartyg – små fartyg med en längd av max 50 m och 500 bruttoton.

18
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Batterisystem
Ett batterisystem är mycket mer än bara själva batteripaketet. Systemet består bl.a. av följande:
•
•
•
•
•
•

Batteripaket inklusive fundament/rack
Batteriladdare (converter)
Batteriövervakningssystem (BMS)
Kablage
Integreringslösningar mot fartygets befintliga system
Landanslutning (för direktladdning).

Bland annat följande ska beaktas:
•
•
•
•
•
•

19

Utrymme med avseende på ventilation
Brand-, värme- och gasdetektering
Brandsläckning
Temperaturkontroll av både batterier och batteriutrymme
Anslutning till övriga system via eltavla (switchboard)
Tillträde, utrymning och integritet. 19

Källa: Transportstyrelsen. Riktlinjer för batteridrift och eldrivna fartyg.
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8. Möjligheter och utmaningar.
Vårt betraktelsesätt är att utmaningar och affärsmöjligheter är i princip samma sak. Med detta
synsätt som utgångspunkt har vi identifierat ett antal potentiella områden för vidare utveckling.

Utmaningar
Den enskilt största begränsande faktorn som för en vidare utveckling av elektriska drivlinor är
avsaknaden av infrastruktur för laddning. Detta i kombination med begränsad energimängd som
båten kan bära med sig utgör ett hinder för acceptans för konceptet.
Dessa två utvecklingsaktiviteter måste därför ske parallellt. Laddstationer i marinor och på strategiskt
viktiga platser längs kusterna måste etableras. Det är viktigt här att komma håg att vi inte talar om
enfas, 10 A, 230 V växelspänning, ’hushållsel’, utom om avancerade laddstationer med inbyggda
batterilager. Sådana laddstationer kan göras helt autonoma om man kombinerar dom med
produktion av fossilfri fri el från solceller och andra fossilfria källor.
I sammanhanget är det värt att påpeka att bra betallösningar behöver utvecklas vidare.
Marina laddstationer måste konstrueras och byggas mot de speciella miljökrav som är förknippade
med den korrosiva miljö. Här finns även oklarheter som rör personsäkerhet vilka behöver redas ut
ytterligare.
Att konstruera och sälja fritidsbåtar ställer speciella krav och hänsynstaganden. I tillägg till de
tekniska utmaningarna krävs ett nytt mindset hos båtköparen, ett paradigmskifte när det gäller
miljömedvetandet vid utövande av båtlivet. Medvetenheten om miljökonsekvenserna vid fortsatt
användning av fossila drivlinor är ett bra steg på vägen. Men det räcker inte. För att kunna sälja båtar
med eldrift behöver dessa vara roliga att köra, ’sexiga’, de ska tilltala ’köpreflexen’. Då är vi inne på
planande båtar vilka ställer helt andra krav på prestanda, avancerad design och nya byggmetoder.
Konstruktionsmetoder för byggnation av energieffektiva båtskrov måste till, liksom nya byggmetoder
och nya starka och lätta material. Utmaningen här består i att kunna genomföra detta utan att det
får en avgörande påverkan på prisbilden.
Mer effektiva batterier i termer av högre energitäthet (lättare batterier) och lägre pris, både som
energibärare i båtar och i laddstationer. Batterikostnaden utgör mellan en tredjedel och hälften av
priset för båten.
Den medförda energimängden i en mindre eldriven fritidsbåt ligger typiskt runt 25 kWh, vilket med
hänsyn taget till verkningsgradsförluster i runda slängar motsvarar energiinnehållet i 10 liter diesel
eller bensin20. Avgörande för mängden energi man kan bär med sig är vikt och pris för batteripacken.
Tekniken med batterier med hög systemspänning i kombination med den besvärliga marina miljön
ställer nya krav på säkerhetssystemen ombord. Detta medför att nya regelverk till viss del behöver
modifieras då de nuvarande inte är anpassade mot den nya tekniken.
En stor möjlighet är retrofit av maskinerier i befintliga kustfiskebåtar och arbetsbåtar, dvs utbyte av
fossila framdrivningsmaskinerier till elektriska sådana. Ett sådant ombyggnadsprogram måste gå
hand i hand med politiskt initierade incitament och ekonomiska subventioner. I detta fall är
ekonomin helt avgörande, en lönsamhetskalkyl måste komma ut på plus för att detta ska vara
intressant för industrin.

20

Källa. Gröna bilister drivmedelsfakta 2015.
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Ett sätt idag att hantera räckviddsångest är att förse båten med en ’nödlösning’ i form av en range
extender. Denna är en fossildriven motor som driver en generator vilka laddar batterierna under drift
då dessa är vid sin undre kapacitetsgräns. En range extender behöver göras både lätt och billig.
Önskvärt är naturligtvis att bygga system och mjukvara på ett sådant sätt att den alls inte behövs.

Nya affärsområden
Det paradigmskifte vi står inför kommer att generera en rad nya affärsområden och teknikområden
med anknytning till branschen.
•

•

•

•

•

Service och underhåll. Kringtjänster kommer att utvecklas på liknande sätt som inom oljeoch gasutvinning till havs. Laddningsstationer i yttre kustbandet kommer att behöva service
och underhåll. Metoder och procedurer för detta provas och utvärderas. Farkoster och fartyg
behöver utvecklas som lämpar sig för dessa behov. Dessa bieffekter skapar i sig en helt ny
marknad och nya möjligheter till intäkter.
Tillverkning. Behov inom tillverkning, logistik och infrastruktur uppstår. Hotell och
restauranger kommer att behövas. Kommunikationer behöver utökas och dagligvaruhandeln
kommer att öka sin omsättning. Dessa och andra kringtjänster skapar skatteintäkter och
arbetstillfällen både lokalt och regionalt.
Demoanläggning. System för utveckling av fossilfria marina framdrivningsmaskinerier är till
stor del omogna. Avsaknad av ’track record’ medför att det är svårt att locka investerare. En
demoanläggning medger att systemvalidering kan genomföras i ett tidigt skede och därmed
att finansiering kan säkerställas.
Forskning och utveckling. Inom FoU på högskolor och universitet fyller en demoanläggning
ett behov. Genom denna får forskare och företag att på nära håll få tillgång till en resurs där
idéer kan testas och utveckling bedrivas.
Turism. Grön turism, t.ex. sälsafari eller hummerfiske, är ytterligare möjligheter som kan
generera sysselsättning.

En sammanfattning av ovanstående i punktform kan se ut enligt nedan. Listan är långt ifrån komplett.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurser och utbildning inom dimensionering, övervakning och handhavande
Tekniska, ekonomiska och miljöanalyser av energisystem
Energilager dimensionering och optimeringsanalyser
Säkerhetsaspekter och klassningsregler
Tekniska övervakningssystem i hamnar och fartyg
Utnyttjande av sensorer och internetbaserade tekniska lösningar
Riskanalyser med okonventionella energilagringssystem
Kvalitetssäkring, validering och verifiering
Provningsplanering, styrning och utförande
Tekniska lösningar för laddning vid kaj
Turism
Nybyggnation och retrofit av befintliga båtar
Fritidssektorn
Skrovdesign för mindre fritidsbåtar och arbetsbåtar
Infrastruktur med tillgång tillverkstäder, transportinfrastruktur, hamnar och marinor
Byggnation av laddinfrastruktur
Tillverkning av laddningssystem och komponenter
Snabbladdning under korta stopp, <10 minuter, som till exempel vid färjetrafik
Helt autonom drift
Copyright © Bohuslän Marin Energi ek. för, Claes Bengtström. Innehållet får användas med angivande av källa.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lättdrivna och starka skrov
Alternativa energilagersystem
Batteriutveckling
Systembyggande fossilfri el – energilagring – laddning – logistik
Ny material för byggnation av lätta skrovstrukturer. Exempel på sådan är kolfiberlaminat och
cellulosafiber laminat.
Nya affärsmodeller baserat på delningsekonomi.
Uthyrning av båtar.
Utveckling av appar för tillgång till båtar och transportservice.
Demoanläggning för förevisning, forskning och utveckling.

Exempel på genomförda teknikutvecklingsprojekt
Vi har i det följande tagit fram fakta för några utvecklingsprojekt med anknytning till teknikområdet.
Gemensamt för dessa är kustnära verksamhet inom fritid, fiske och odling. Vi har även gjort en
kvantitativ bedömning av miljöeffekter och inverkan på samhälle.
•
•
•
•

Tillverkning, idrifttagning och drift av en mindre arbetsbåt eller fiskebåt, ca 10 m längd.
Byggnation av en laddningsstation vid en kajanläggning eller marina.
Byggnation av laddinfrastruktur bestående av 10 snabbladdstationer längs Bohuskusten.
Retrofit av befintliga båtar inom kustfiske.

Asiustech
Ett utvecklingsprojekt drevs under namnet AsiusTech runt 2010 vilket utmynnade i en elhybridbåt
baserat på modellen Westfjord 26. Båten hade följande tekniska data:
Längd
Bredd
Deplacement
Motoreffekt el
Motoreffekt diesel
Marchfart eldrift
Maxfart eldrift
Marchfart dieseldrift
Maxfart dieseldrift
Drifttid
Batterier
Laddningstid
Generator

8m
2,85 m
2300 kg
2*4,5 Kw
125 hk
3-4 knop
6 knop
12 knop
15 knop
3-5 timmar i fartområdet 2,5 till 4 knop
Litiumjon 2*2,5 kWh, 24 V
3-4 timmar
120 A

Övriga projektpartners var Alelion (batterier), Odelco (batteriladdare och övervakning), OZ Marine
AB, numera GreenStar (eldrivlina) samt Carlanders Båtvarv AB (båt samt modifiering). AsiusTech
ansvarade för projektering, systemövervakning samt projektledning.
Båten visades på Båtmässan 2011 men trots ett stort intresse landade man inga beställningar.
Projektet är numera avslutat och båten konverterad till ren dieseldrift.
Erfarenheten från detta projekt visade vid denna tid bland annat på svårigheten att få acceptans för
elhybridkonceptet hos den båtköpande allmänheten. Argument man behöver bemöta är kort
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räckvidd, låg fart samt dåligt utbyggd infrastruktur för laddning av batterier. Bättre är att börja i den
andra änden och ta fram en elhybrid eller en ren el-drivlina för arbetsbåtar.
Det som driver kostnaden är storleken på batterierna varför man ur ekonomisk synpunkt vill ha så
små batterier som möjligt. Detta slår då igenom på räckvidd och motoreffekt. Utvecklingen av
batterier följer behovet inom automotive och är intensiv. Man räknar med en halvering av kostnaden
vart femte år. Inom några år kommer därför priskalkylen se helt annorlunda ut.
Målet är att kostnadsmässigt ligga i paritet med konventionell dieseldrift, det är än så länge väldigt
få personer som är villiga att ta en merkostnad av enbart miljöskäl.
Ett framtida utvecklingsprojekt bör inriktas mot följande tekniska svårigheter:
•

•
•

Få ner kostnaden till i nivå med konventionell dieseldrift. Framför allt handlar detta om
priskalkylen dvs pris-energiförhållandet. Utvecklingen här är på väg åt rätt håll men är
inget vi kan påverka.
Utveckling av elmotorer med små förluster, målet bör vara att nå 85 % - 90%.
Utveckla lättdrivna skrov i plast eller aluminium. Fart-effekt kurvan är kvadratisk i de
farter vi är intresserade av, upp till ca 12 knop, därefter kubisk.

En lämplig kravspecifikation för en arbetsbåt skulle kunna vara: 10 knop marschfart, 12 knop maxfart.
Räckvidd 2,5 timmar vid full laddning och vid marschfart.21

Investeringskalkyl för utbyte av maskineriet i en mindre fiskebåt
Förutsättningar:
Arbetsbåt eller fiskebåt längd ca 10 m.
Motoreffekt 300 kW
Dieselolja SEK 12 per liter exklusive moms.
Kostnad el SEK 1 per kWh
Efter övergång till solel enbart avskrivningskostnad 10 år ca SEK 0,15 per kWh. Ev skatt oräknad.
Tilläggskostnad köp av el.
Minskade underhållskostnader på dieselmaskineri (range extender).
Elektriska komponenter har få rörliga delar vilket medför litet slitage.

Genomsnitt
Efter övergång
till solel

Minskad kostnad
för diesel
SEK 81 920
SEK 81 920

Köp av el
SEK 87 000
SEK 13 050

Minskade
underhållskostnader
SEK 53 300
SEK 53 300

Summa
besparing
SEK 48 220
SEK 122 170

Crescent Allure 20 Electric
En deplacerande snipa från västkusten byggd av Crescent Boats och testad av Det Norske Veritas.
Man framhåller fördelar med eldrift som tyst gång, låga servicekostnader, inga oljebyten eller
vinterkonservering. En full laddning av batterierna medför en kostnad på ca 8 kr. Båten blir
lättmanövrerad då man har fult vridmoment redan på låg fart.

21

Källa: Intervju med Håkan Dahlbom, Synective Labs.
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Toppfart: ca 5 knop (driftstid ca 2,5 h)
Marschfart: ca 4 knop (driftstid ca 6 h)
Trollingfart: ca 3 knop (driftstid ca 8 h)
Laddtid: ca 7 timmar
Längd: 6,09 m Bredd: 2,46 m
Vikt: ca 990 kg
Max belastning: 6 personer/650 kg
Elmotor: Mastervolt
Batteribank: AGM 200 Ah/48 V

Scanfjord
Arbetsbåt för musselodling, Scanfjord. Vattnen i Bohuslän utnyttjas bland annat för odlingar av
musslor.
Ett exempel är Scanfjord med säte i Mollösund. Totalt äger man odlingar lokaliserade runt Orust på
20-tal platser, bl.a. annat i Björnsundsfjorden, Havstensfjorden och Stigfjorden samt på Mollöns
insida. Periodvis bedrivs en intensiv verksamhet på dessa då odlingsrep, bojar och ankare ska sättas
ut samt då musslorna ska skördas.
Verksamheten bedrivs till stor del från en arbetsbåt av katamarantyp med ett stort arbetsdäck, ca
10*5 m, deplacement ca 5 ton. På båten finns en fem-tons kran för arbeten med ankare och
odlingsrep. För framdrift drivs båten av två dieselmotorer på 175kW, en i vartdera skrovet. Som
upplagsplats för utrustning använder man en betongponton 5*25 m.
Katamaranskrovet är relativt lättdrivet och därmed lämpat för konvertering till eldrift. För transport
mellan odlingarna färdas man med marschfart ca 15 knop. Stillaliggande vid musselodlingen driver en
hjälpmotor hydraulpumpen för att manövrera kranen, samt generator för el ombord.
Bränsleförbrukning vid marschfart ligger runt 60 liter per timma. Vid stillaliggande arbete 10 liter per
timma. Koldioxidavtrycket uppgår generellt ungefär till ca 2,6 kg CO2 per liter dieselolja.
Åtgärderna skulle omfatta byte till elektriskt framdrivningsmaskineri, energilager av antingen litium
jon batterier samt en laddstation vid kaj. Med dessa åtgärder kan man reducera utsläppen av
koldioxid med ca 100 ton per år.
Besparingarna utgörs av minskad bränslekostnad och minskade underhållskostnader. På årsbasis rör
det sig om knappt 50 000 kronor, efter övergång till solel drygt 120 000 kronor.22

Anslutning till nätet av marina snabbladdstationer
Tekniken för laddningsstationer är ingen ’rocket science’ utan byggs med standardkomponenter. En
stor kostnad är att skapa mjukvaran för att styra omformaren efter effektbehovet.
Konceptet för en marin snabbladdarstation inkluderar ett buffertlager på kajen eller i pontonen.
Detta kan då laddas med lägre kapacitet då båten inte ligger vid kaj och belastningen på elnätet blir
mindre. En oväntad positiv sidoeffekt är att energilagret på kajen kan användas till att kapa
effekttoppar och därmed minska debiteringen via effekttariffen. Denna tariff baseras på det
maximala effektuttaget under debiteringsperioden.

22

Källa: Anders Granhed, CEO Scanfjord AB
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Om dessutom solceller kopplas till buffertlagret kan överskottsel säljas tillbaka till elleverantören.
Tumregel solceller: 140 m2 ger 22 kW.
En rimlig ansats på storleken på energilagret i en arbetsbåt som ligger vid kaj på nätterna är runt 100
kWh. Buffertlagret behöver då vara av samma storleksordning eller något större. Om vi antar en
önskvärd laddtid som inte överstiger 6 timmar blir den nödvändiga strömmen, 3-fas, ca 25 A.
En eventuellt andra laddstation för fritidsbåtar i hamnen i Mollösund följer en helt annan lastprofil.
Med följande antaganden, 40 kWh energilager i fritidsbåten, laddtid per båt max 30 min, 12 timmar
per dygn under högsäsong, blir motsvarande siffra cirka 60 A.
Hällevik Yacht Club i Hällevikstrand är en möjlig placering för en marin laddningsstation. Den utgör en
strategisk placering nära det stora turiststråket sommartid. Elnätet ut till Hällevikstrand är robust och
man kan relativt lätt koppla på en ledning ner till marinan från transformatorn bakom
restaurangbyggnaden.
En annan möjlig placering är hamnen i Mollösund eller Lervikshamnen vid Mollösunds infart. Elnätet
mot Mollösund är svagare ut till Lervik, ledningarna vid Boxvik är underdimensionerade men kommer
att bytas ut på sikt.
En modifiering av elnätet ut mot Mollösund baseras på effektbehovet för energilagret. En kalkyl över
effektbehovet för energilagret i båten behövs för att kunna bedöma ledningsareor, omformare och
transformatorkapacitet.23

23

Källa: samtal med Mikael Larsson, Västra Orust Energitjänst.
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10.

Ett hållbart samhällsbygge

Att kvantifiera möjligheten till arbetstillfällen är svårt men vi tar ett närliggande exempel för att
illustrera möjligheterna.
Företaget ’Blackwing’ i Eslöv tillverkar ultralätta flygplan i kolfiber med en avancerad design som ger
planet unika prestanda. Man startade sin verksamhet 2011 och har ca 10 anställda. Priset för ett
flygplan ligger ca 25% högre en för jämförbara plan byggda med konventionell teknik, att man kan ta
ut ett högre pris en konkurrenterna förklaras av unika materialval och avancerade byggmetoder.
Man räknar med att snart kunna anställa ytterligare 40 personer, främst inom produktion.
Problemen och möjligheterna är ungefär desamma som att bygga energieffektiva båtskrov: lätt och
robust design, avancerade byggmetoder vilka ger konkurrensfördelar, kompetensbyggande inom nya
tekniker och material, möjligheter till nya typer av arbeten inom båtbyggeri.
Skapandet av arbetstillfällen och därmed följande skatteintäkter är väsentlig anledning att omfamna
den nya tekniken med alternativa framdrivningsmaskiner och energilager för marint bruk. Det är
svårt att kvantifiera jobbskapande men nedan följer ett försök att peka på några möjligheter, samt
vilka kompetensområden som behöver utvecklas ytterligare.
Utveckling av båtskrov där nya material och framtagningsmetoder måste tas fram. Längs svenska
västkusten finns stor kompetens inom båtbyggeri, inte minst på Orust. En ny typ av lättdrivna skrov
behöver designas och byggas.
En 3-årig gymnasieutbildning i båtbyggeri finns på Henån, denna omfattar även komvuxutbildning för
äldre elever. Antalet elever är mellan 10 och 20 varav ca 30% utgörs av utlandsfödda. Inriktningen är
främst mot finsnickeri och byggnation av mindre båtar och jollar.
En inriktning mot utbildning av båtbyggnation med nya, avancerade material är en möjlig framtida
utveckling med stor potential.
Utbildningsresurserna finns alltså till stora delar på plats, med möjlighet att utvecklas ytterligare. Inte
minst med tanke på inflödet av utlandsfödda är detta välkommet då det ger en möjlighet för denna
grupp att skaffa en gedigen hantverksutbildning och därmed bidra till samhällsbygget. 24
Systemspänningen för ett modernt elektriskt framdrivningsmaskineri ligger i området 100 – 600 V.
Underhåll och service kräver därför specialistkompetens. Utbildning av servicetekniker är därför en
annan möjlighet.
Effekter:
•
•
•
•

24

Den befintliga kompetensen inom båtbyggeri tas tillvara och utvecklas.
Båtbyggeri som verksamhetsgren utvecklas med delvis ny inriktning, lättviktsskrov med
nya metoder
Underhålls- reparations- och servicefunktioner etableras
Utbildning inom båtbyggeri etableras. Vi har möjlighet att skapa en position i framkant av
teknikutvecklingen.

Källa: Samtal med Niklas Olsson, båtbyggarskolan.
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•

Ingenjörskompetens kommer att behövas för utveckling av skrov och elektriska
framdrivningsmaskinerier. Det finns goda möjligheter att denna typ av uppgifter kan
utföras lokalt med den teknik som internet erbjuder.

Idag är täckningen av sjömackar längs bohuskusten bristfällig. I flera fall erbjuds enbart
diesel som bränsle. Se figuren till höger.
Ett incitament för att byta till elbåt är då, förutom miljökonsekvenserna, att
tillgängligheten till el för batteriladdning är betydligt bättre. Räckviddsbegräsningen för
denna typ av båtar kompenseras ju till någon del med konventionella laddare ’hushållsel’
(enfas 230 V, 10 A säkring) vilka kräver flera timmar laddtid. Denna finns i stort sätt vid
varje marina.
Laddinfrastruktur i form av snabbladdare med anslutet batterilager, med kanske 20
minuters laddtid eller mindre, behöver byggas ut. Om dessa sen förses med solceller har
vi ett 100% förnybart kretslopp.Det är viktigt att ha skillnaden klar för sig mellan
landbaserad laddstolpe och en marin snabbladdningsstation.
Autonoma laddstationer som inte behöver anslutning till elnätet i land kan utvecklas med
tillgång till el från exempelvis solceller vilka kan placeras antingen på pontonen eller
flytande på vattnet. Sådana laddstationer kan placeras godtyckligt längs kusten, även
långt ut i havsbandet.
Effekter.
•

•

•
•

Tillverkning av marina laddstationer. Exempel på arbetstillfällen de som
skapas är hos tillverkare av pontoner samt tekniskt avancerade
hårdvarulösningar. Båda dessa finns redan på plats längs västkusten. På
andra håll finns tillverkare av sofistikerade, flexibla solceller som lämpar
sig för marint bruk.
Vidareutveckling och anpassning av konceptet är nödvändigt, inte minst
inom mjukvaruutveckling och systemintegration. Här finns uppenbara
arbetstillfällen för ingenjörer och akademi, inte minst examensarbeten på
de högre tekniska utbildningarna.
Bemanning, service och underhåll är uppenbara tjänster som kommer att
behövas.
Utbildning inom båtbyggeri med nya, avancerade material.

Utveckling, design och tillverkning av marina drivlinor.
Effekter:
• Längs kusterna och inom de västsvenska tätorterna finns många
mekaniska industrier och verkstäder som får en ökad beläggning.
• Kompetenta Ingenjörsföretag specialiserade på beräkningar och
konstruktion finns inom fyrbodalsområdet och inom tätorterna, inte minst
i Trollhättanområdet.
UtvecklingscenterUtveckling av fossilfria marina framdrivningsmaskinerier är
fortfarande i sin linda, avsaknad av ’track record’ medför att det är svårt att locka
investerare. Ett democenter med konferensfaciliteter och hotellnätter är ett behov
och en möjlighet som uppkommer naturligt.
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Flera platser längs kusten med väl utvecklad infrastruktur i form av
kommunikationer, sängplatser och restauranger existerar redan idag. Dessa är
belägna i anslutning till de stor farlederna och är mycket lämpliga för etablering av
denna typ av verksamhet.
Effekter
• Servicefunktioner som dagligvaruhandel, restaurangverksamhet och kommunikationer
kommer att behöva utvecklas, även utanför de befintliga tätorterna.

Att kvantifiera antalet arbetstillfällen som ett resultat av detta nya verksamhetsområde är i
dagsläget inte möjligt. Vi kan dock se ett betydande antal inom följande yrkeskategorier:
Skeppsbyggeri och skeppsdesign.
Specialister inom service, underhåll och reparationer av högspännings batterisystem > 50 V.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mjukvaruutveckling.
Konferens, restaurang och hotell.
Försäljning av båtar och drivlinor.
Forskning, utveckling och examensarbeten.
Laddstationer och laddteknik.
Batteritillverkning.
Konsulttjänster inom beräkning och design.
Verkstadsindustri.
Utbildning och kursverksamhet.

’Green Coastal Shipping Program’ i Norge
I Norge har man sjösatt ett massivt program för utveckling av hybridbåtar och elbåtar för kustnära
sjötransporter, Green Coastal Shipping Program (GCSP). Programmet finansieras gemensamt av
branchens aktörer och norska staten. Målsättningen är att uppnå
•
•
•
•

Ekonomiskt lönsam minskning av CO2-utsläpp
Gröna arbetstillfällen
Ökad konkurrenskraft
Ledande position inom området internationellt

Programmet GCSP är långsiktigt och kommer att sträcka sig över 30 år.
Samtidigt får man komma ihåg att förutsättningarna ser helt annorlunda ut i Norge med dess djupa
fjordar. Kusttransporter har en helt annan ekonomisk slagkraft jämfört med i Sverige där
vägtransporter fortfarande är det mest ekonomiskt lönsamma alternativet.
Projektet är strukturerat på följande sätt:
Fas 1. Studera potentialen
•
•
•
•

Uppskatta potentialen
Ekonomiska analyser
Socio ekonomiska aspekter
Kostnads/ nytto-analys för ett grönt skifte.
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Fas 2. Affärsmöjligheter
•
•
•

Utveckla och utvärdera affären för alla spelare i värdekedjan
Definiera regelverk, finansiella incitament och inköps policy’s
Skapa samsyn mellan nyckelspelare hur hinder och utmaningar kan tacklas

Fas 3. Planera för genomförande.
•
•

Definiera realistiska mål för minskad utsläpp av CO2, SOx, NOx och PM, samt för socioeconomiska effekter såsom arbetstillfällen , fritidsaktiviteter, produktion och export.
Ta fram en genomförandeplan.

Fas 4. Genomförande

• Implementera och utvärdera GCSP.25
En gemensam målbild
Ett första steg för att skapa något liknande i Sverige är att formulera en gemensam målbild. Det
kommer att krävas commitment från industrins aktörer, staten, akademi och myndigheter då de
program och direktiv som behövs ännu inte finns på plats.
Ett första utkast till en sådan målbild kan vara:
•
•
•
•

25

Nå nationella och globala klimatmål.
Minska utsläpp av koldioxid, Nox och partiklar till luft och vatten.
Skapa arbetstillfällen och innovativa, konkurrenskraftiga teknologier och
servicefunktioner.
På sikt skapa en ny exportindustri

Källa: Hybrid is the future. DNV-GL
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11.

Förslag inför framtiden

Vi ser behovet av ett nationellt program för övergång till gröna kusttransporter, på ungefär samma
sätt som i Norge. Programmet bör innehålla ekonomiska incitament för övergång till eldrift på
samma sätt som inom bilindustrin; jämför med bonus malus-systemet.26
På grund av annorlunda förutsättningar i infrastruktur, jämfört med Norge, bör ett sådant program
inriktas mot elektrifiering av fritidsbåtsflottan och fiskeflottan. De potentiella miljövinsterna är stora
inom detta segment.
Fokus för ett sådant program bör vara utveckling av teknik anpassat till svenska förutsättningar. Här
ser vi en uppgift för myndigheter och intresseorganisationer där man idag bedriver verksamhet utan
en övergripande strategi och med förhållandevis höga kostnader i förhållande till de erhållna
resultaten.
Programmet bör även innefatta nya affärsmodeller för utveckling av nya kringtjänster.
Några konkreta förslag från vår sida:
På lokal nivå:
•

Intresset för eldrivna båtar ökar. Ett flertal aktiviteter pågår för utveckling och byggnation av
eldrivna fritids- och arbetsbåtar på den svenska västkusten. Vi föreslår inrättande av ett
forsknings- och utvecklingscenter för att samordna generiska utvecklingsinsatser. Detta ger
möjlighet till systemvalidering av nya koncept på ett tidigt stadium och därmed bidra till
finansiering i ett tidigt skede. Utveckling och forskning har en naturlig plats. Flera lämpliga
platser längs kusten existerar redan idag.

På regional nivå:
•

•

Utvecklingen mot fossilfria marina drivlinor kan inte stoppas. Ett logistiskt hinder är avsaknad
av laddmöjligheter i kombination med kort räckvidd. Vi föreslår att en systematisk
utbyggnad av marina snabbladdningsstationer längs kusterna påbörjas.
Vi föreslår bildandet av en styrgrupp med representanter för akademi, näringsliv och
myndigheter vars uppgift är att samordna aktiviteterna på ett nationellt och internationellt
plan.

På politisk nivå:
•

•

26

Bidrag till köp av små, elektriska utombordsmotorer föreslogs av den förra regeringen.
Förslaget går ut på att vid köp av elektriska utombordsmotorer med effekt 5 hästkrafter eller
mer skall en 25 procentig statlig subvention erhållas. Eldrivna utombordare har generellt ett
högre inköpspris än motsvarande traditionella utombordare med samma prestanda.
Satsningen är ett steg i rätt riktning men långt ifrån tillräckligt. Vi föreslår att stödet utökas
till att omfatta installationer i större fritidsbåtar och arbetsbåtar och att ekonomiska
incitament för byte till elektriska drivlinor i befintliga båtar införs.
Vi föreslår skapandet av en förenklad struktur för finansiering av uppstartsprojekt.
Fördelning av EU pengar sker via en rad myndigheter och organisationer.
Administrationsbördan för att ansöka om och få tillgång till dessa medel är sådan att många
små och medelstora företag hellre avstår eller söker finansiering på annat håll. Mycket av
den energi som går åt till att sprida kunskap och skriva ansökningar kan bättre användas till

https://www.transportstyrelsen.se/bonusmalus
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att göra verkstad.
Konsekvensen av ovanstående är att den stora kakan av EU medel går till stora företag där
man kan avsätta resurser för att skriva ansökningar och hantera de administrativa bördorna.
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48

Referenser
Några leverantörer av helelektriska drivlinor samt hybriddrivlinor som vi stött på under arbetet med
rapporten har listats nedan.
Bellmarine (mastervolt?)
Nederländerna
www.bellmarine.nl
Drivemaster Ultimate eller Drivemaster Ultimate Modular. Rak axel upp till 50 kW. Flera motorer kan
seriekopplas.48 V eller 144 V. Controller, reglage, NMEA display, laddare Mastervolt och kontaktdon
för laddningsström. Snyggt bygge.
Torqueedo Tyskland
www.torqueedo.com
Marknadsledare. Deep Blue. 40 eller 80 hk equivalent. Utnyttjar batteri från BMV i3 och BMV i8. 355
V systemspänning. 55 kW eller 25 kW max kontinuerlig effekt. Controllers, instrument, reglage,
segelbåtsdrev, utombordare.
E-tech Polen
www.etechdrives.com
Poddar eller rak axel. 48 V/ 60 V/ 80 V. 20 kW. Motor och drev tillverkas i Tyskland. Klumpiga svetsar.
Kan fås som hybriddrev.
Oceanvolt
Finland
www.oceanvolt.com
Enbart 48 V system. Modulärt tänk, grundmodulen består av en 20 kW motor. En eller två 10 kW
motorer kan hängas på denna, samma axel, i serie. Reglage, controllers, instrument mm. Batterier.
Mycket robust bygge.
The electric drive (waterworld) Nederländerna
www.theelectricdrive.com
Enbart 48 V system. Har inte kommit lika långt som tex Oceanvolt. Upp till 30 kW denna släpps
sommaren 2018.
Aquamot Tyskland
www.aquamot.com
Blysyrabatterier? ’ Aquamot Longlife Silicon AGM Deep-Cycle battery is a VRLA battery for several
applications with high continuous currents’. Laddare. Motorpoddar, inombordsmotor,
utombordsmotor. Lite information verkar vara bättre på batterier än på motorer. Max 4,3 kW.
Lynch Marine U.K.
www.lynchmotors.co.uk
48 V 16 kW eller 72 V 26 kW. Drivlinan består av pannkaksmotorer av egen tillverkning med remdrift
till utgående axeln. Måttlig kvalitet på reglage och instrument. Ett imponerande track record.
Transfluid Italien
www.transfluid.eu
Hydraulisk koppling mellan växellåda och en dieselmotor. Koppling är försedd med en elmotor som
kan kopplas in vid behov samtidigt som dieselmotorn kopplas ur, alltså en hybrid. Denna funkar även
som en generator då batterierna ska laddas. Kompakt paket, snyggt bygge. Finns även som ren
elmotordrift dvs utan dieselmotorn. Då heter den EPS Marine. Kärnkompetensen ligger
uppenbarligen på hydrauliska kopplingar. Men varför behöver man ett backslag på en elmotor?
Största elmotorn 75 kW. Verkar mycket. Säkert dyr.
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WhisperPower Holland?
https://www.whisperpower.com/10/19/hybrid/hybrid-power-&-propulsion.html
Inombordare rak axel.
Electroprop USA
www.electroprop.com
96 V 21 kW
Aquawatt Österrike
http://www.aquawatt.at
Utombordare, inombordare, Litiumjon batterier, AGM. 6/ 30/ 40 kW. 48 V/ 100 V/ 144 V.
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