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• startad 2014 som en avknoppning till Orust Kretsloppsakademi   

   (ideell förening) 

• Konstruera, tillverka och sälja energieffektiva, modulbyggda,  

   skalbara, miljövänliga fartyg för transporter i skärgård och stad. 
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Bättre flyt i trafiken…… 

 

• Var tredje Svensk bor i storstadsregionerna, så ca 4 miljoner 
människor berörs av trängsel och kollektivtrafik. 

• Trafikförseningar vid arbetspendling orsakar stora 
samhällskostnader. 

• Många städer, kustsamhällen och öar ”avgränsas” men kan knytas 
samman via vatten. 



Infrastruktur på vatten 

• ”Vattenvägen” är i stort sett gratis. 

• Minimal miljöpåverkan jämfört med alternativ som väg och 
järnväg 

• Låg underhållskostnad 

• Trafikstockning och sena ankomster minimeras 

 



Infrastruktur 



Knyt samman land via vatten 

 

Med nya energieffektiva eldrivna båtar kan vi: 

• Skapa fler ”genvägar” i skärgårds och stadsmiljö där vatten idag är 
en avgränsning. 

• Minska buller och lokala utsläpp till både luft och  vatten. 

• Sänka kostnaden för drift och underhåll 

• Modulbygga skrov och överbyggnad för anpassning av layouten 
till säsongsbehovet 

 

 



Energieffektivt skrov för planande båtar 
Teknik från Sten Örneblad, Dynalift 

 

 

 

 

Projektets uppstart 
Den patenterade energieffektiva skrovformen minimerar 
svallvågorna från skrovet och ger mycket bra egenskaper      
vid hög fart och/eller hård sjö.  
Skrovet är utvärderat vid Chalmers universitet i Göteborg. 



Energieffektivt skrov 
 

 

 

 

 



Färjans fartintervall 

Energieffektiviteten mot andra skrovformer startar vid ca 20 knop. 
Energieffektiviteten vi låga hastigheter, 0 -15 knop är inte lika bra då 
skrovet är optimerat mot högre hastighet 



Kunders behov 

 Initialt var Dynalift skrovet den bästa utgångspunkten för att    
 skapa en snabbgående elektrifierad färja,  tillverkad i kolfiber för    
 att minimera vikt och effektåtgång. 
 

Möte med olika potentiella kunder på väst och östkusten visade   
behov av 5-6kop i marsfart och 12- 15 knop i toppfart. 
 

Energiberäkningar på batterilager för 25knop visade att eldrift    
var möjligt men krävde ett mycket stort energilager. 
 

Beslut att gå vidare med ett nytt skrov av deplacementtyp. 



Skrovet och propellern viktigast 

 

Dimensioneringen av den elektriska drivlinan har ett mycket stort 
samband med hur skrovet och propellern utformas  och arbetet 
med att utveckla en så totaleffektivt färja som möjligt startar där. 
 

Orus e-boats AB tog kontakt men Mannerfelt Design Team AB, 
prisbelönt båtdesigner i Stockholm för att få hjälp med denna 
utformning. 
 



 
Energieffektiv skrov av deplacementtyp  

 
• Skalbart skrov med mycket lågt motstånd  i fartområdet  
• Modulbaserad överbyggnad för person eller godtrafik som kan 
   anpassas till säsongsbehov. 



 
Minimera tillfört energibehov  

 
Minimerad batterieffekt för kringsystemen genom solceller. 
300W solpaneler ger en toppeffekt på 3,6kw.  
Genererar årligen ca 3000kwh. 



 
Krav 

 
Uppfyller de krav som redare,  kollektivtrafik, transportstyrelsen  
och klassningssällskap ställer på transporter  till sjöss med speciell 
tonvikt på säkerhet, energieffektivitet och minimalt svall. 



 
Energieffektivitet 

 
Skrovens slanka form gör att det får ett mycket lågt vattenmotstånd vilket 
i sin tur möjliggör en  mindre motor och energilager (batteri) vilket 
minskar vikten och medger att ännu mer vikt kan sparas på motor och 
förstärkningar i skrovet. 
 

Skrovets form och vikten på hela båten avgör väldigt mycket hur stor 
energiåtgången blir varvid detta är en av de viktigaste parametrarna för 
att optimera den elektrisk drivlina både ekonomiskt och  
prestandamässigt  
 

Ju mindre energibehov desto mindre kapitalbindning i energilagrets 
storlek. 



 
Fartområde och rutt 

 
Skrovet optimeras mot det fartområde det skall verka i. Rutten och turtabell är 
väsentliga parameter för batterilagrets storlek. 
 

Denna förstudie använder rutten Tuvesvik - Gullholmen och den befintliga 
turtabellen för att beräkna energiåtgång och dimensionera den elektriska 
drivlinan.  
 

Detta gör det även möjligt att senare jämföra energiåtgången på dagens färja 
med vår färja i termer av energiåtgång och driftskostnad/passagerare. 



 
Energiåtgång och laddtid  

 
Värden som beräknats och används för att jämföra olika drivlinor och 
leverantörer. 
 

Marsfart (batteridimensionerande)  5 knop/10km/h = 15kw   
Topphastighet     15 knop = 60kw 
Avstånd ToR är     2km =12min + 3min = 15min =0,25h 
18 gånger/dag ToR   38km  =4,5h  
Energi för framdrift/dag   68kwh  
 

Nästa väsentliga parameter för dimensioneringen är möjliga laddtillfällen under 
dygnet. Från den befintliga turtabellen har de stop som är 20min eller mer 
används i dimensioneringen för olika alternativ. Nattladdning används också. 
 

Nattladdning    6h 
Minimum laddkapacitet behov natt  68/6 = 11kw 
 

Möjlig laddtid dagtid    6h 
Maximalt laddkapacitet behov dagtid 68/6 = 11kw 



 
Utvärdering av Litium Kemi och  

system spänning 
 

Med de ingående parametrar har livslängd, pris och vikt av olika cellkemi 
analyserats. En utvärdering av energilagrens kompabilitet med de intressantaste 
leverantörernas systemspänning har också genomförts. 
 
Till vår hjälp anlitades Helena Berg från AB Libergreen som tidigare varit ”Global 
Corporate Battery Specialist” på Volvo AB. 
 



 
Pris och vikt från olika leverantörer 

 

10 olika leverantörer från Sverige, Europa och USA har besvarat vår förfrågan. 
 

Elmotorer för framdrivning ,30kw, variera från 214kg till 9kg.  
Kostnaden variera från 130.000kr till 35.000kr. 
 

Energilager, 25kwh, väger från 800kg till 190kg. 
Kostnaden varierar från  400.00kr till 190.000kr. 
 

Kompletta system med samma prestanda och energiinnehåll  varieratfrån 1500kg 
till 500kg, kostnaden från 2 miljoner kr till 500.000kr.  
 



 
Utdrag ur rapporten:  

Elbåt mellan Turesvik och Gullholmen - konsekvenser för  batterival 

 
 

För komplett systemleverans så har Torqueedo både högst kvalitet, längst batterigaranti 
(9år och 80%) och ett konkurrenskraftigt pris.  
 

Torqueedos system är därför i dagsläget att föredra för den demonstrationsfärja som 
projektet ämnar  byggas.  
 

I en förlängning skulle en egen sammansatt drivlina och energilager var det mest 
kostnadseffektiva och minska kostnaderna  med  ca 50%. 



 
Ekonomi och Energieffektivitet 

  
Ekonomi       Energiåtgång 
El:  Torqeedo 2*30kw, 25kwh  a: 500.000kr   
 
Kostnad för framdrift/dag   
68kwh  *0,9kr/kwh =61kr/dag 
365 * 61kr/dag  = 22.265kr/år   24820kwh/år 
     
Diesel : Volvo Penta D2-40 2*30kw ,100lit a:  200.000kr 
 
Kostnad för framdrift/dag 
4,5h * 5lit/h = 22,5lit*9,6kr/lit=216kr/dag 
365 * 225 kr/dag = 78.880kr/år    8212lit/år =80482kwh/år 
       
Besparing 56.575kr/år    55662kwh/år 
 
Merkostnad el, 300.000 kr/ 56.575kr =5,3år rak avbetalning 
 
 



 
Summering 

 
Fokuserar på  skrovform och låg  vikt så den slutliga totalvikten av fartyg, 
framdrivningssystem och energilager blir lägsta möjliga. 
 
Iterera mycket för att konstruktionen skall kunna optimeras och göras lättare. 
 
Optimera batterilagrets storlek (vikt/kostnad/livslängd ) genom laddmöjligheterna 
under dag och nattetid. 
 
Kostnad och vikt av en elektrisk drivlinan variera väsentligt. 
De olika leverantörernas offerter påvisar en omogen marknad. 
 
Inköp av systemkomponenter och energilager spar ca 50% av vad den 
kostnadseffektivaste systemleverantören erbjuder. 
 
Det tar ca 5,5 år att betala av merkostnaden för den elektriska drivlinan. 
 



 
Projektplan för en demonstrationsfärja 

 
  

Förstudien har visat att det är energieffektivt  och ekonomiskt att bygga en lätt 
kompositfärja med elektrisk framdrivning. 
 
Nästa steg blir 
1: Detaljerad kravspec för att uppfylla klassningssällskap,                   
    kollektivtrafikmyndigheters  och redarnas kompletta krav. 
2: Kontinuerliga iterationer och optimering av framdrivningssystemet,    
    energilagret storlek, skrovets form/hållfasthet /vikt och propellerns design. 
3: Ekonomiska kalkyler för produktion och driftsekonomi 
4: Detaljritningar och produktionsdokument för en skalbar modulbaserat fartyg. 
5: Tillverkning och klassning. 
6: Driftssättning, test och utvärdering. 
7: Rapport och seminarier om projektet. 
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