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On the potential of ammonia as fuel for shipping

Syfte: Att analysera förutsättningarna för ammoniak som 
bränsle för sjöfarten
Varför? Ammoniak är ett flytande kolfritt bränsle som kan 
tillverkas från förnyelsebara källor och användas i bränsleceller 
eller förbränningsmotorer
Produceras från vätgas och kväve
Hur? Kunskapssyntes inkluderandes t ex produktionsvägar, 
kostnader, säkerhets- och miljöaspekter samt jämförelse med 
andra alternativ (multikriterieanalys och energisystem-
modellering med global kostnadsminimeringsmodell)



Insikter om möjligheter och utmaningar:
• Produceras framförallt från naturgas idag -> betydande ökning av 

tillförlitlig förnybar produktion av ammoniak behövs!
• Kräver större plats ombord än flera andra bränslen, men mindre än 

vätgas, lättare att lagra/hantera än vätgas, högre energidensitet
• Fungerande bränsleinfrastruktur och bunkringssystem viktigt men 

inga stora hinder, infrastruktur för ammoniak som gödsel finns
• Teknisk mognad: begränsat antal motortester och inga resultat från

tester för marina tillämpningar men på gång!
• Pilotbränsle krävs, låg verkningsgrad och utsläppsproblematik men 

kan förbättras -> fler studier av utsläpp & effektivitet behövs 
• Bränslepris: samma spann som vätgas förväntas
• Säkerhetsaspekter centrala –att beakta vid design och hantering



Ammoniak - ett bränsle att tro på?
• För att nå global minskning av GHG-utsläpp framstår i vår nv

energisystemmodellering vätgas på lite längre sikt att vara ett mer
kostnadseffektivt alternativ än ammoniak för sjöfart. Men...

• Multikriterieanalys visar att ammoniak kan vara lika intressant
som vätgas och biobränslen.

• Ammoniak kan i viss utsträckning vara ett intressant framtida
marint bränsle, men många frågor kvarstår att lösa innan
storskalig introduktion.

• Technology Readiness Level (TRL, 1-9) för ammoniakdrivna FCs 
and ICEs: 4-5 (technology validated in lab and relevant 
environment). För ammoniak i marina tillämpningar finns nu 
utvecklings och demonstrations projekt.



Publikationer
Rapport: On the potential of ammonia as fuel for shipping - A synthesis of 
knowledge. Lighthouse report. Länk: 
https://www.lighthouse.nu/sites/www.lighthouse.nu/files/rapport_ammoniak.pdf

För artikel, exjobb maila: julia.hansson@ivl.se

https://www.lighthouse.nu/sites/www.lighthouse.nu/files/rapport_ammoniak.pdf


Tack för att ni lyssnat! 
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“Vätgas, ammoniak och batteridrift för framtidens sjöfart” (inom Hållbar
sjöfart, Trafikverket/Lighthouse): Analys av kolfria bränslen inkl. ammoniak 
från systemperspektiv beaktandes teknisk och ekonomisk genomförbarhet, 
säkerhet, miljömässig prestanda (leds av Selma Brynolf, Chalmers)
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