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Hvem er ForSea (Tidligere Scandlines / HH Ferries) 

• Færgerute mellem Helsingborg og Helsingør  Ejet af First state 
Investment

• Vi har afgang hvert 15. minut, og overfartstiden er 20 minutter.

• Facts fra 2017
• 50.000 departures fordelt på fire færger.

• Øresunds største Café med 500.000 kopper kaffe pr år. 

• 7.2 Millioner passengerer

• 1.4 Millioner personbiler

• 450.000 Lastbiler



Hvorfor batterier og hvilke overvejelser

• I 2014 var overvejelsen hovedsalig af Økonomisk art, ikke mindst på grund af de høje oliepris

• I 2015 blev strategien mere miljøbevidst, med det formål at møde fremtidens kunder

• Det var afgørende for projektet at el kunne købes med samme lave afgift som Diesel. 

• Det var afgørende for projektet at vi kunne bibeholde samme højfrekvente sejlplan.

• For at opnå maximal miljøgevinst er det et must at vi køber “Grøn el”  

• Projektet skulle gennemføres som et turnkey project.  ABB vandt udbuddet.



Fremdrivning

.  



Manøvresystem
.  



Tidligere diesel elektrisk system 



Nuværende elektrisk system (Plug in hybrid) 



Batterikapasitet

• Energiforbrug gennemsnit og ekstrem

• Ladetid og sejlplan

• DOD, Antal cycle, levetid



Vandkølede Lithium ion Batterier

640 stk monteret i fire containere på toppen af skibet, samlet kapacitet 4160 Kwh

Vi har valgt en levetid på 5 år, og ved udskiftning kan vi nøjes med at skifte celler.  



Brandrisiko



• Ingen brandbare matrialer

• Udsugere

• Kølevandspumper.

• Areosoler

• Sprinklere udenpå containere

• Sprinklere inde i containere. 

Brandsikring





• DC bus
• Formagnitisering
• ESIC
• AC spænding DK/SV
• Harmoniske strømme



• BMS (Battery Management System)

• ESCS (Energy Storage Control System)

• PMS  (Power management System)

Styring



Ladningen 

- 23.000 ton CO2 / år

• Tilkoblingen til skibet sker automatisk v.h.a.  Robotter

• Vi har i gennemsnit 7 minutter til at lade batterierne, og skal bruge 1175 KWh pr tur. 

• Udfordringen er at lade batterierne op på så kort tid, uden at cellerne bliver beskadiget, eller for varme. 

• Vi tilkobler højspænding til skibet 10.000 Volt.

• Vi lader batterierne med 10 MW

• Ladning af to skibe





Placering af batterier og stabilitet



Genbrug af varmen fra batterierne, og andet udstyr

• Tidligere brugte vi spildvarme fra dieselmotorer til opvarmning.   

• Tab i batterier 2 + 2  % 

• Opvarmning af skibet kræver 600 KW på en kold vinterdag, og derfor har vi monteret varmepumper som udnytter spildvarme fra 

batterier og andet udstyr.  



Godkendelse fra myndigheder

• IMO har ikke regler for batterier, men der findes regler for ”Alternative design”

• 1455 Guidlines

• Designteam bestående af specialister, som har gennemført risiko vurdering (Sandsynlighed / Konsekvens) 

• 1455 Dokument 

• Godkendelse af Søfartsstyrelsen (DMA) og Lloyds



• Investering på 300 Mio. SKR  med et tilskud på 120 Mio. SKR fra INEA      19.000.000 Kwh/skib/år

• Batteriernes udvikling går extremt hurtigt. 

• Ved fornyelse af batterierne er det kun cellerne der skiftes. 

• Brugt marked for celler, og genanvendelse af lithium m.m.

• Vores dieseldrevne færger udskiftes på sigt til emmisionsfri færger.

• På kort sigt kikker vi på alternative brændstoffer til dieselolien. (GTL + Bio)  

• Målsætning om at spare 2% energy hvert år. 

• Vi indfører ISO 50001 energiledelse.

Økonomi og Fremtid



Byggd 1991

Totallängd 111 m

Bredd 28 m

Djupgående 5,3 m

Personbilar 238

Passagerare 1100

Filmeter 539 m 

M/F Tycho Brahe & M/F Aurora

Verdens største batteri skibe


