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SSPA Sweden AB.

• Mer än 75 års erfarenhet sedan starten 1940. 

• Sedan 1983 helägt av Chalmers Stiftelse. 

• 100 anställda, omsättning ca 105 M SEK varav ca 20% 
internationellt finansierad forskning.

• Kontor i Göteborg och Stockholm.

• Kunder inom varv, rederier, hamnar, offentliga aktörer etc. 

– Trafikverket, Sjöfartsverket, FMV, KBV, Göteborgs hamn, 
Stockholms hamnar, Göteborgs stad, Samsung HI, Hyundai, 
Stena, Aker Arctic etc.

• Provningsanläggning: Släpränna, vågbassäng, 
kavitationstunnel och simulator.

Oberoende konsultbolag och forskningsorganisation som levererar 
maritima lösningar med fokus på hållbarhet, innovation och långsiktighet.  
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Projektet Biogasdriven Färjeled

• Färjerederiet ska bli fossilfria!

– Batterier, Metanol, Biogas, Biodiesel etc. 

– Flera lösningar kommer behövas

• Förstudie kring alternativet Biogas

– Utreda förutsättningar, möjligheter och hinder 
för att konvertera befintliga färjor till biogasdrift.

– Fordonsgas: Adoptera landbaserad teknik -
bussprincipen
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Case - Hönöleden
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Sveriges största färjeled
• Enda förbindelsen till Öckerö kommun – 13 000 invånare
• Sträcka 2500 meter, ca 12 min.
• 27 000 turer per år
• 3 200 000 transporterade personbilar per år
• Förbrukar ca 1640 m3 diesel per år (16 GWh)
• Drivs nu med Biodiesel (HVO) 



Förstudie
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Drivlina

Gas ombord

Bunkring



Drivlina

Befintlig drivlina:

• Två symmetriska maskinrum
– Två huvudmaskiner Scania D16 360 kW

– En generator Scania

Alternativ till dieselmekanisk drift

• Gas-mekaniskt 
– Byta ut huvudmaskinerna mot gasdrivna motorer

– Gasdrivna buss- eller lastbilsmotorer?

– Maringodkända?

• Gas-elektriskt
– Elmotorer och gasdrivna generatorer

– Reducerad installerad effekt med batterier –
gashybrid?

• Ombyggnation av system
– Ventilation, brandskydd, larm och detektering
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Förvara och distribuera gas ombord 

• Behov: Ca 1,5 ton gas per dygn

• Kryogen LBG

– Tankkapacitet ombord 20 m3

– Bunkring drygt en gång i veckan med lastbil som körs ombord

– Två färjor tömmer en tankbil

• Komprimerad CBG

– Tankkapacitet ombord 14,5 m3 (300 bar)

– Bunkring varannan natt med en fast infrastruktur –
”bussprincipen” 
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1. Last fordon och passagerare
2. Besättning och utrustning
3. Regelverk – Ventilation 
4. Regelverk – Kollision
5. Regelverk - Grundstötning

Förvara gas ombord –
Operationella begränsningar

-> Utmanande!

Funktionsbaserat regelverk – 2017:26
Möjliggör alternativa lösningar med 
ekvivalent säkerhet.



Bunkring
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• Nattförtöjning på Hönö.

– I dagsläget bunkring en gång i månaden.

• Adoptera lösning från bussar.

– Leverans av LBG till en anläggning på kaj.

– Förångning och fast rörsystem till färjelägena

– Komprimerad gas till färjan (250-300 bar). 

• Bunkra varannan natt jämfört med varje månad.

– 3-4 ton gas motsvarar två dygnsförbrukningar. 

– 6 timmars bunkring á 600 kg/tim ger 3600 kg. 



Miljöprestanda 
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Slutsatser (so far) och fortsatt arbete
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• Konvertering till gas-elektrisk drivlina

– Flera maringodkända motorer på marknaden

– Hur mycket av maskinrummet behöver byggas om?

– Väl lämpat för komplettering med batteri (hybrid)

• CBG-flaskor stuvade i oanvänd pass-gång
– Kräver riskanalyser för att säkerställa ”ekvivalent” lösning.

– Funktionsbaserat regelverk en förutsättning!

• LBG till kaj och CBG till färja
– Anläggning på kajen

– Bunkring varannan natt enligt bussprincipen

– Tillgång på LBG?

• Kostnader

– Investeringskostnader för ombyggnation av färja?

– Driftskostnader (Bränsle, underhåll)? • Stort intresse!
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Tack!
Frågor?

Viktor Daun
Naval Architect
viktor.daun@sspa.se
+46 (0)730 729176


