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Batteridrevet Nesoddenferje  
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Er det gjennomførbart og er det en god idé? 
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Batteries for energy storage can either be used in all-battery 
ferries or hybrid ships. 
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The toyota prius is 
a hybrid car 

The nissan leaf is 
an all-electric 
vehicle 
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Batteridrevne og hybride skip kommer nå, fordi batteriene har 
blitt så mye bedre og fordi olja har blitt så dyr. 
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• Tesla leder an 

• Litium-ion batterier i dag lever 
lenger, tåler hardere bruk, har 
mere energi og mere effekt 
enn før. 

• Det foregår en VOLDSOM 
forskning på og utvikling av 
litium-ion batterier, og de 
kommer til å være ENDA bedre 
om ti år enn de er i dag. 
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Hvorfor vil vi ha batterier på skip? For det første har skip store 
utslipp og har store drivstoffkostnader. 

CO2 ≈ 75,000 
NOx ≈ 2,000,000  
PM ≈ 2,500,000 

CO2 ≈ 6,000 
NOx ≈ 70,000  
PM ≈ 100,000 

CO2 ≈ 400 
NOx ≈ 7,000  
PM ≈ 12,000 

CO2-utslipp fra ett stort 
containerskip ≈ 75.000 
biler 

Bjørn-Johan Vartdal 
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Vi bør redusere lokale utslipp i Oslofjorden. Hvert år dør 60 000 
mennesker verden over av luftveisforurensing fra skip. 
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• Luften i norske byer er nå så ille at Norge bryter sine internasjonale 
forpliktelser 

• Studier trengs for å evaluere miljøvennlige sjøtransportløsninger, f. eks. I 
Oslofjorden 

Narve Mjøs 
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Og vi må ikke glemme klimaet, drivstofforbruk fra skip fører til 2% 
av verdens CO2 utslipp 

 Å frakte varer og folk med skip er 
bra for miljøet, hvis vi sammenligner 
med fly og biler. Det brukes mye 
mindre drivstoff per kilo frakt med 
skip. 

 Derimot, er det mye større “lokale” 
utslipp, NOx, SOx og partikler. 

 

 Hvor bra et batteridrevet skip er for 
klimaet kommer helt an på hvordan 
strømmen er laget. Er den laget av 
kullkraft gir det mere CO2 utslipp 
enn om skipet gikk på egen diesel. 

 Derimot vil det alltid være bedre for 
befolkninga rundt der skipet går i 
trafikk.  
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Batterier gjør mye mere nytte for seg om bord i skip enn i biler. 

 http://www.tu.no/i
ndustri/2013/12/0
4/batteri-pa-skip-
sparer-miljoet-for-
10-ganger-sa-
mye-co2-som-
batteri-i-biler 

 

7 

http://www.tu.no/industri/2013/12/04/batteri-pa-skip-sparer-miljoet-for-10-ganger-sa-mye-co2-som-batteri-i-biler
http://www.tu.no/industri/2013/12/04/batteri-pa-skip-sparer-miljoet-for-10-ganger-sa-mye-co2-som-batteri-i-biler
http://www.tu.no/industri/2013/12/04/batteri-pa-skip-sparer-miljoet-for-10-ganger-sa-mye-co2-som-batteri-i-biler
http://www.tu.no/industri/2013/12/04/batteri-pa-skip-sparer-miljoet-for-10-ganger-sa-mye-co2-som-batteri-i-biler
http://www.tu.no/industri/2013/12/04/batteri-pa-skip-sparer-miljoet-for-10-ganger-sa-mye-co2-som-batteri-i-biler
http://www.tu.no/industri/2013/12/04/batteri-pa-skip-sparer-miljoet-for-10-ganger-sa-mye-co2-som-batteri-i-biler
http://www.tu.no/industri/2013/12/04/batteri-pa-skip-sparer-miljoet-for-10-ganger-sa-mye-co2-som-batteri-i-biler
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For hybrid ships, the CO2 emissions caused by producing the 
batteries is negligible compared to the reduced emissions 
during operation 
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Hybrid ships will significantly reduce emissions, even though some additional energy 
and emissions are caused due to the production of the batteries. 

 

For pure battery ships, the emission savings is dependent upon how the electricity is 
generated. In Norway, the savings are very substantial, in other countries somewhat 
less. 
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Example battery recycling plant- Umicore Belgium 
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Egil Mollestad, ZEM 
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Maritim batteridrift - Hva skjer? 
 Noen prosjekter 

– Eidesvik: Viking Lady, hybrid forsyningsskip, ombygg i Norge 2013  

– Østensjø: Edda Ferd, hybrid forsyningssip, nybygg Astilleros i Spania 2013 

– Østensjø: stort hybrid offshore installasjonsfartøy, nybygg Kleven i Norge 2016 

– SVITZER: 4 batteri hybrid taubåter, nybygg av ASL Marine i Singapore 

– KOTUG: RT Adriaan, hybrid taubåt i Rotterdam, ombygg 2012 

– Foss: Carolyn Dorothy, hybrid taubåt for LA, nybygg Foss’ Rainier Shipyard i USA, 2009 

– Foss: Campbell Foss, hybrid taubåt for LA, ombygg Foss’ Rainier Shipyard i USA, 2012 

– NORLED: Finnøy, hybrid ferge, ombygg 2013 i Norge 

– NORLED: Folgefonn, hybrid/ren batteri ferge 2014 i Norge 

– Skotske regjering: hybrid ferge i Skottland, nybygg av Ferguson i Glasgow 

– Scandlines: 4 batteri hybrid ferger, ombygg 2013 

– University of Victoria: Tsekola II, hybrid forskningsskip, ombygg i Canada 

– NORLED: Ren batteri ferge, nybygg av Fjellstrand i Norge 2015 
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Narve Mjøs 
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Norge leder an, og vi har en mulighet til å 
bli verdensledende i utvikling av  batterier 

til skip, batteriferjer, hybridskip og 
batteripakkeproduksjon. 

Kan Oslofjorden bli et utstillingsvindu for 
batteriferjer? 

Narve Mjøs 
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Dette er den gamle ferja over Sognefjorden, Lavik-Oppedal 
sambandet. 
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Den nye Norled ferja frakter 120 biler 360 personer og går kun på 
batteri. 

 Om bord er det 1 MWt med litium-ion batterier 

 På hver kai er det 0,5 MWt med batteri som lades fra strømnettet når skipet 
seiler, og brukes til å lade skipets batterier når det er i land 

 Overfarten tar 20 minutter og lasting med lading tar ti minutter. 

 To avganger i timen på det meste.  

15 
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Batteriferger er billige i drift, men det er en investering som må til 
for å kunne bruke de. 

 Reder: Det rederiet som får kontrakten må bygge tre eller kanskje flere nye skip. 

 Strømnettet: Det må kanskje bygges strømtilførsel til kai for å kunne dekke 
fergenes behov. 

 Kai: Selve kaia må kanskje bygges om, for eksempel for å få automatisk festing 
av ferga for mere effektiv lading. 

16 



DNV GL © 2014 01.08.2014 

Hvilke krav som stilles til strømnettet i Oslo og på nesodden 
avhenger av hvilken metode som velges for lading. 

 Direkte lading: Skipet lades med den effekten det trenger hver gang det ligger til 
kai. 

 Ladebank på begge sider: Det kan settes en batteribank på kaia som lades av 
landstrøm mens ferja seiler, og som så kan brukes til å lade ferja når den er til 
kai. 

 Dagens Nesodden ferje til Aker brygge seiler på 23 minutter og ligger ved kai i sju 
minutter. 

 Hvert skip er da 46 minutter på sjøen og sju minutter på hver kai i timen, det 
betyr at hver kai har skip til lading i 21 minutter per time. Da kan potensielt 
strømmen fra nettet deles på tre om man bruker batterier på land. 

17 
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Det er to forskjellige samband det er snakk om, Aker brygge – 
Nesodden og Lysaker-Nesodden. 

 Nesodden – Aker brygge har opp til tre avganger i timen.  

 Nesodden – Lysaker. Hurtigbåt, med kort landligge. Dette krever en annen type 
batterier enn de som er ombord i Lavik-Oppedal ferga. Disse batteriene finnes, 
men koster mer. 

 Oslo – Slemmestad er uaktuelt å seile på bare batteri med mindre det skal gå 
veldig sakte. 

 

 

 Det er flere muligheter: 

 Rein batteriferge. 

 Hybridferge, diesel + batteri 

 Hybridferge, gass + batteri 

 Ladbar hybridferge, diesel, landstrøm, batteri 

 Ladbar hybridferge, gass, landstrøm, batteri 

18 
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Avtroppende regjerings strategier og handlingsplaner 
Mer gods på sjø – Regjeringens strategi for økt nærskipsfart 
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Videre sies det: 
"Regjeringen vil stimulerer til økt innovasjon og 
raskere innføring og bruk av miljøvennlige 
teknologier gjennom kjøp av transporttjenester." 

Narve Mjøs 
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For Lavik-Oppedal sambandet var det formen på vegvesenet sin 
utlysning som var avgjørende for at batteriløsninga ble valgt. 

Vekting av miljøet 

 Vegvesenet lagde en teknologinøytral 
nøkkel for å regne ut en karakter på 
hvert anbud. 

 På Lavik-Oppedal blei miljøet vektlagt 
med 40% og økonomi med 60%. 

Forbedringspotensialet på Nesodden 

 Hovedfergene mellom Oslo og 
Nesodden går i dag på gass, noe som 
gjør at de har svært lite utslipp av 
helseskadelige gasser. 

 Derimot har de like store klimautslipp 
som ei vanlig ferge. 

 Hurtigbåtene slipper ut mengder med 
NOx og andre helseskadelige stoffer, 
og det er her den største 
miljøgevinsten med et batteridrevet 
samband vil komme. 

20 
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SAFER, SMARTER, GREENER 

www.dnvgl.com 

Vil dere vite mer, eller få Veritas (DNV GL) til å 
utrede ferjesambandet, ta kontakt med Narve 
Mjøs, narve.mjos@dnvgl.com, tlf: 922 00 900 
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