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Abstrakt 

Allt eftersom tekniken utvecklas blir elektrisk framdrift ett adekvat alternativ till 

konventionellt dieselmaskineri, särskilt inom den svenska skärgårdstrafiken eftersom det ofta 

handlar om korta distanser. En av de allra viktigaste faktorerna vid ett nybygge eller en 

konvertering av ett fartyg är kostnaden. 

Den här rapporten belyser de olika utmaningarna som ett mindre skärgårdsrederi möter vid 

en konvertering till elektrisk framdrivning. Det studien fokuserar på är vilka aspekter man 

behöver ta hänsyn till vid en konvertering, främst den ekonomiska aspekten och de 

miljövinster som en konvertering medför.  

Data har jämförts över hur mycket kostnaderna skiljer sig, för konverteringen och den 

framtida driften mellan hybriddrift och konventionell drift. Intervjuer har även genomförts 

med anställda på Koster Marin AB, som varit inblandade i konverteringen till hybriddrift av 

deras nyinköpta fartyg Kosterbris. Resultatet visar att hybriddrift är ett bättre alternativ än 

batteridrift för Koster Marin. 

Nyckelord: 
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Abstract 

With the advance of technology electric propulsion is becoming a plausible alternative to 

conventional propulsion with diesel engines. Especially for the ferry traffic within the Swedish 

archipelago, where the conditions often are more favourable to alternatives like battery 

powered propulsion.  

One of the most important factors when building a ship or converting an existing one to 

hybrid propulsion is the cost. This study sheds light on the different challenges a small 

shipping company could face, when converting a ship. The study primarily focuses on the 

economic and environmental perspectives. 

A comparison has been made over the expenses for hybrid- and conventional propulsion, 

with the conversion and operation in mind. Interviews have also been conducted with 

employees of Koster Marin AB, who has been involved with the conversion of the company’s 

recently purchased vessel Kosterbris. 

The result shows that a hybrid solution is a better option than battery powered operation for 

Kosterbris. 
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1 Inledning 

Vilken typ av framdrivning och kraftförsörjning ett fartyg utrustas med är helt beroende av 

fartygets egenskaper, syfte och rutt. Det som utreds i rapporten är huruvida det är möjligt att 

tillämpa batteri- eller hybriddriven skärgårdstrafik, samtidigt som kraven på fartyget från 

rederiet uppfylls. Vi har valt att undersöka Koster Marins konvertering av fartyget Kosterbris, 

som huvudsakligen kommer att trafikera sträckan Strömstad – Kosteröarna. 

För att kunna jämföra driftsdata mellan eldrift och konventionell drift, så har ett liknande 

fartyg (Kostervåg) valts som referens. Kostervåg trafikerar idag den rutt som Kosterbris 

förväntas anta, dock drivs Kostervåg av dieselmaskiner. 

Det som gjorde att just eldrift inom skärgårdstrafik valdes, är främst att det ligger i tiden med 

fartygs energieffektivisering och miljöpåverkan. 

I studien behandlas tre olika typer av framdrivning: 

 Dieseldrift består av dieselmaskiner som direkt kraftkälla.  

 Batteridrift använder endast elkraft som har producerats iland och lagrats i batterier 

ombord.  

 Hybriddrift innebär att fartygets framdrift huvudsakligen försörjs av batterier, som 

laddas i hamn av elnätet och kan även laddas under färd av en dieselgenerator vid 

behov. Begreppet eldrift  omfattar i studien både batteri- och hybriddrift. 
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2 Bäkgrund 

Enligt Del Pizzo, Polito, Rizzo och Tricoli (2010) är batteridrift den ideala lösningen för att 

minska avgasemissioner, vibrationer och ljudnivå. De skriver även att nackdelar som minskad 

självständighet och prestanda vad det gäller toppfart och uthållighet tillkommer. 

Batteridrivna fartyg utrustade med dagens batteriteknologi inte har samma prestanda som 

mer konventionell drift. Batteridriften hämmas av att fartyget blir tyngre och kräver mer 

utrymme ombord.  

Hybriddrift är ett alternativ som behåller fördelarna med konventionell drift och fortfarande 

innebär en miljövinst. Genom att fortfarande ha en dieselgenerator ombord, som kan 

leverera kraft direkt till framdrivningen eller användas till stödladdning. Konceptet 

utvecklades under andra världskriget till ubåtar, då det inte var möjligt att köra 

dieselmaskiner under vatten på grund utav avgaserna. Detta enligt Dedes, Hudson och 

Turnock (2012). 

I Norge har man dock applicerat batteridrift på den 80 meter långa bilfärjan Ampere. 

2.1 Bilfä rjän Ampere 

Ampere är världens första bilfärja som går på batteridrift (Martini, 2015), den trafikerar 

sträckan Lavik – Oppedal (6 kilometer) 34 gånger om dagen. Överfarten tar cirka 20 minuter 

och mellan varje tur ligger färjan i hamn i 10 minuter. Förutsättningarna för Ampere skiljer sig 

mot de som Koster Marin har vad det gäller uppladdningstid, sträcka och antal anlöp. 

Ampere är 80 meter lång och framdrivningen består av två elmotorer med en effekt på 

450kW per motor. Kraftförsörjningen ombord kommer från ett batteripack med litium-jon 

batterier, som har en total kapacitet på 1000 kWh. Genom att enbart köra på batterikraften 

ska Ampere klara några få turer över fjorden innan batterierna behöver laddas (Florian, 

2015). 

Fartyget byggdes av varvet Fjellstrand som tillsammans med Siemens har utformat fartygets 

elförsörjning. I dokumentet Fully battery driven electric car ferry (Fjellstrand, hämtad 2016)  

beskrivs Amperes tekniska data och specifikationer.  
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Den landbaserade uppladdningen innebär ett problem. De samhällen som Ampere går mellan 

är relativt små och elnätet är dimensionerat därefter. Skulle färjan ladda sina batterier direkt 

från elnätet vid varje hamnanlöp så skulle det innebära stora påfrestningar. Detta löstes 

genom att sätta ett batteripack på 260kWh med Litium-jon batterier i var hamn. Dessa agerar 

som en buffert för att leverera el till fartyget. Elnätet laddar kontinuerligt batterierna i 

hamnen och batteripacket laddar i sin tur Amperes batterier vid varje anlöp. Detta gör att 

effekten som krävs inte kommer belasta elnätet lika intensivt, utan sprids ut över tid istället. 

2.1.1 Svenskä vä gfä rjor 

Trafikverkets färjerederi består av ungefär 70 färjor, varav cirka 21 är linfärjor. Det är Sveriges 

största färjerederi med över 21 miljoner personresor och 11 miljoner bilar transporterade per 

år (Trafikverket, 2016). 

Vägfärjor går ofta mellan endast två hamnar och har generellt korta restider, vilket ger goda 

förutsättningar för eldrift. Exempel på färjor som redan tillämpat eldrift här i Sverige är Maj 

som trafikerar Malöleden och Saga som går mellan Hamburgsund och Hamburgö.  

Maj går på hybriddrift vilket enligt trafikverket resulterat i en bränslebesparing på 75% per år 

och Saga försörjs via kabel från land. (Trafikverket, 2016).  
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3 Syfte och frä gestä llningär 

Studiens syfte är att undersöka förutsättningarna för batteri- och hybriddrift inom 

skärgårdstrafiken mellan Strömstad och Kosteröarna. Målsättningen är att ge svenska 

skärgårdsrederier en inblick i vad det kan innebära att konvertera ett fartyg till batteri- eller 

hybriddrift. 

För att uppnå studiens syfte ställs följande frågor: 

 Finns det några särskilda omständigheter som förhindrar batteridrift för Kosterbris 

och är i så fall hybriddrift ett bättre alternativ? 

 

 Är ett eldrivet fartyg ett ekonomiskt lönsamt alternativ för Koster Marin? 

  

 Vad innebär det för bränsleförbrukningen och därmed miljöpåverkan att driva 

Kosterbris med el istället för diesel?
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4 Metod 

För att ge bästa möjliga svar på frågeställningarna, så gjordes bedömningen att kvalitativ 

metod var mest lämplig. I och med att studien avgränsats till Kosterbris, ansågs det att 

intervjuer med informanter inom Koster Marin skulle vara det mest användbara 

tillvägagångssättet. Genom att genomföra kvalitativa intervjuer gav det mer ingående och 

relevanta intervjusvar. Dessa svar har analyserats för att tillsammans med teknisk data 

utforma resultatet. Informanterna har intervjuats med frågor utan färdiga svarsalternativ. 

För att besvara frågeställningarna i resultatet har både intervjusvar, offerter och dokument 

från Koster Marin analyserats. Offerter och dokument har använts till att beskriva olika 

tekniska lösningar. Intervjusvaren har använts för att bekräfta och komplettera resultatet, 

som vi har kommit fram till genom att analysera offerter och dokument. 

4.1 Urväl 

I studien undersöktes ett specifikt skärgårdsrederi som bedriver trafik i norra Bohusläns 

skärgård (Koster Marin). Anledningen till att just detta rederi valdes var främst att de var i 

färd att genomföra en konvertering. Utöver de dokument och offerter som resultatet 

baserats på, har intervjusvar från tre informanter använts. 

 Håkan Eriksson: Har en bakgrund som fil.mag. i naturgeografi och historia. Han 

avlade sjökaptensexamen 1984 och har varit Koster Marins VD sedan rederiet 

grundades 1982.  

 Daniel Eriksson: Tog kandidatexamen i sjöfartsteknik med inriktning logistik 2004 och 

avlade sjökaptensexamen 2005. Teknisk chef i rederiet sedan 2006 och är även tidvis 

befälhavare på rederiets samtliga fartyg. Har även varit Driftansvarig på svensk 

sjöambulans från starten 2007 till nedläggningen 2015. 

 Jacob Eriksson: Anställd som däcksman på Kosterbåtarna sedan 2007. Jacob är även 

VD på Sagasund AS sedan 2016, som bedriver passagerartrafik mellan Strömstad och 

Fredrikstad.  



 

6 
 

Håkan Eriksson och Daniel Eriksson valdes på grund av att de har ett betydande ansvar med 

konverteringen av Kosterbris. Jacob Eriksson valdes som informant för att besvara frågor 

angående Kostervågs dagliga drift, och även för att säkerställa att informationen från 

dokumenten vi har tagit del av varit riktig. 

4.2 Dätäinsämling 

Data som har använts i studien kommer främst ifrån Koster Marin och delvis från Siemens, 

som har en lång erfarenhet vad det gäller konvertering och batteridrift. Vetenskapliga 

artiklar, tekniska dokument och specifikationer i pappersform har analyserats, för att ge en 

bild av hur olika utföranden av konverteringar skulle kunna se ut. 

Samarbetet med Koster Marin har varit mycket bra och de har bistått med allt material som 

efterfrågats. Det material som har använts ifrån Koster Marin var offerter och dokument på 

tekniska lösningar ifrån olika företag. Vilken lösning som ska användas är dock ännu inte 

bestämt. 

En förutsättning för att använda det material som har tagits del av ifrån Koster Marin, var att 

hänsyn skulle tas till att vissa delar är sekretessbelagda. Detta medför till exempel att 

företagsnamn och vissa prisuppgifter uteslutits. För att kunna publicera denna rapport, så 

har innehållet kontrollerats av Koster Marin för att känslig data inte ska komma ut. 

Det största ställningstagandet som har gjorts under studien, var om hur mycket fokus som 

skulle läggas på batteridrift, gentemot hybriddrift. 
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4.3 Forskningsetik 

Intervjuerna har genomförts enligt Vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002), som 

består av fyra huvudkrav.  

 Samtyckeskravet uppfylldes genom att informanterna fick bestämma över sin 

medverkan. 

  Informationskravet uppfylldes genom att informanterna blev informerade om 

studiens syfte innan intervjuerna.  

 Nyttjandekravet uppfylldes genom att materialet som insamlats endast använts till 

studiens slutrapport och inget annat. 

  Konfidentialitetskravet togs i beaktning, men då samtliga informanter godkänt sin 

medverkan i studien med fullständiga namn så valde vi att inkludera dem.  

Mycket av materialet som har använts som tekniskt underlag till arbetet har varit 

sekretessbelagt. Vi har valt att utelämna vissa delar som till exempel företagsnamn och 

produktbeteckningar. Detta för att alla parter skall känna sig trygga med att vi har fått 

använda deras information som underlag. 

4.4 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes primärt via email, men även via telefon och personliga samtal, där 

svaren spelades in och transkriberades. Valet att genomföra intervjuer via mail gjordes för 

att informanterna då inte behöver ge ett svar direkt. De fick då mer tid på sig att kontrollera 

och ge ett mer utförligt svar. 
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4.4.1 Intervjufrä gor 

Till Daniel Eriksson, teknisk chef: 

 Fråga: Hur motiverades beslutet om att konvertera fartyget istället för att använda 

befintligt dieselmaskineri? 

 Fråga: Är avsikten att gå över från hybriddrift till helelektriskt, och inom vilken 

tidsram skulle det kunna ske? 

 Fråga: Har ni beräknat hur mycket bränsleförbrukningen sjunker vid hybriddrift 

jämfört med konventionell drift? 

Till Håkan Eriksson, VD: 

 Fråga: Hur kommer uppladdningen i hamn se ut? 
 

 Fråga: Har ni sökt någon form av ekonomiskt stöd för projektet av staten? 

 Fråga: Räknar ni med att det kommer löna sig ekonomiskt i längden med ett 

konverterat fartyg? 

 Fråga: Hur ser det ut med energiskatt för era fartyg? 

Till Jacob Eriksson, däcksman: 

 Hur många nautiska mil uppskattar du att Kosterbris framtida rutt kommer vara och 

hur vanligt är det med förseningar? 

 Hur lång tid tar en tur enligt turlistan som Kosterbris antas följa? 
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5 Resultät 

Resultatkapitlet behandlar vilket framdrivningsalternativ som är mest lämplig för Kosterbris 

och varför alternativa lösningar inte skulle fungera lika bra. Kostnadskalkyler och diagram 

illustrerar skillnaden mellan de olika driftsalternativen. 

5.1 Konvertering äv Kosterbris 

Efter att fartyget köptes sommaren 2015, har det legat still i väntan på att planer och 

offerter från olika entreprenörer skulle bli klara. 

Den primära motiveringen för att konvertera Kosterbris kom från Koster Marins 

uppdragsgivare Västtrafik. Deras miljömål innebär att innan år 2025 ska 95% av deras 

fordonsflotta drivas av förnyelsebar energi. Fartyg inom Västtrafik ligger bakom cirka 10% av 

de totala utsläppen, men endast 1% av Västtrafiks totala passagerarantal (Västtrafik, 2016).  

För att gå i rätt riktning och förhoppningsvis uppnå miljömålet, fanns en del alternativa 

drivmedel att överväga. Exempel på alternativa drivmedel som övervägdes var gas, elkraft 

och RME Diesel (Rapsmetylester). 

Enligt Daniel var det leveranserna som i första hand förhindrade gasalternativet. För att 

leverera gas behövs omfattande ombyggnation av hamnens infrastruktur, då småleveranser 

inte är aktuellt med tankbil. RME-diesel medför komplikationer som bakterier i filter, detta 

gör att det inte passar rederiets krav på driftsäkerhet. 

Elkraft var det återstående alternativet, antingen i form av ren batteridrift eller som en 

hybridlösning.  
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5.2 Bätteridrift eller hybriddrift 

Koster Marin gjorde bedömningen att ren batteridrift inte var ett rimligt alternativ för 

Kosterbris. Det kräver regelbunden tillgång till hamn, som är utrustad med anpassad 

uppladdningsutrustning och begränsar därmed fartygets flexibilitet för att kunna använda 

Kosterbris som charterbåt. 

Det som krävs är ännu snabbare laddning och bättre kapacitet att 
lagra energi hos batterierna. Dock ser vi nog alltid ett behov att ha 
generatorer som kan generera ström ombord, i händelse av att 
strömförsörjningen från land inte fungerar alternativt om fartyget 
behöver nyttjas på annan plats, där infrastrukturen inte är utbyggd. 
(Daniel Eriksson 2016) 

 
Fartyget var till stor del tänkt att gå fasta rutter enligt turlista i Strömstads skärgård, där 

tillgång till uppladdning i hamn skulle finnas. Kosterbris var dock även tänkt att användas 

som charterbåt och då köra längre resor utanför ordinarie rutt, vilket gör att uppladdning i 

hamn inte skulle varit möjlig. 

Den mest praktiska lösningen som ändå medförde ett minskat utsläpp, var en kombination 

av batterier och dieselgenerator. Den konfiguration som var mest intressant för Koster 

Marin, var att ladda upp batterierna vid bryggan i Strömstad och i natthamn på Koster. De 

ville även ha möjlighet att stödladda med dieselgeneratorn under längre sjöresor. 

Kosterbris var tänkt att köras enligt Kostervågs tidtabell, antal resor per dag varierar mellan 

vilken period på året och vilken veckodag det är, men en normal sommardag så är det sju 

resor. Resorna skiljer sig mot varandra genom att det är olika antal stopp för varje resa. 

Antal stopp per resa varierar mellan tre till sju stycken, beroende på vilken dag det är och 

vilken tidpunkt. 

Enligt Koster Marin skulle varje stopp kräva ungefär dubbelt så mycket effekt vid anlöp som 

vid marchfart, detta för att vid en tilläggning måste fartyget manövreras in till kaj. En normal 

tilläggning då fartyget inte är sent enligt turlistan varar ungefär 3-5 minuter. Enligt Jacob 

Eriksson tar en typisk rundresa för Kostervåg ca 1,5 timmar en sommardag då bryggorna 

delas upp mellan Koster Marins tre främsta passagerarfärjor. 
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Tabell 1 ger en bild av hur en dag enligt sommarturlista kan komma att se ut för Kosterbris, 

med tid i hamn menas den totala tid som fartyget ligger i Strömstad och därmed möjlighet 

till landbaserad uppladdning. 

När fartyget ligger stilla över natten kommer batterierna laddas med landström och på 

morgonen beräknas batterierna vara fullt laddade. Utöver det så kommer Kosterbris att 

laddas med landström i Strömstad, och bara använda dieselgeneratorn för att stödladda vid 

behov. 

5.3 Präktisk genomfo rbärhet 

Tekniken för batteridrift var när studien utfördes, helt beroende av tillräcklig kapacitet på 

batterier. Laddning av batterierna skulle skett antingen med dieselgeneratorer eller med 

landström. Den teknik som används i Litium-Jon batterier är relativt gammal: 

The Frenchman, Gaston Planté invented the lead acid battery at the 
end of 19th century, and more than 100 years later, this battery 
system is still the most produced all over the world, albeit with some 
improvements. (Broussely, M, & Archdale, s 2, G 2004) 

 
I citatet ovan menar Broussley och Archdale att dagens batterier bygger på samma teknik 

och grund som den första blyackumulatorn som uppfanns för över 100 år sedan, även om 

materialval och design har uppdaterats. 

  

Tabell 1: Visar drifttid, antal anlöp och tid i hamn för en vardag enligt Koster Marins turlista för 
Kostervåg sommaren 2016.*Stilla över natten. 

Avgång Drifttid [minuter] Antal anlöp Tid i hamn [minuter] 

10:30 80  4 15 

12:05 80 4 30 

14:30 85 4 30 

16:35 85  5 20 

18:20 110 7 5 

20:15 100 6 10 

22:05 95 5 650* 
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De svenska företag som Koster Marin har fått offerter ifrån, föreslår ett modulsystem av 

batterier. Dessa system använder sig av moduluppbyggda batteripack med en nominell 

spänning av 647 Volt och max 750 Volt likspänning. Med batteripack och modulsystem 

menas flera batterienheter som är sammankopplade, inom samma chassi. 

Till Kosterbris föreslogs 14 stycken moduler tillsammans med en BMM (Battery Management 

Module). Detta för att driva fartyget utan stödladdning av dieselgenerator, den totala 

kapaciteten skulle då bli 1009 kWh. 

Hybridalternativet med möjlighet till dieselelektrisk drift och stödladdning av 

dieselgenerator, var nio stycken batterimoduler och en total kapacitet på 654kWh.  

För att ladda upp batterierna till hybridalternativet i hamn, skulle det krävas en 

landanslutning som klarar av att leverera 500kW, eftersom Kosterbris kommer ha så korta 

liggetider i Strömstad. 

Under natten när fartyget ligger still och laddas, så beräknades elförbrukningen vara ungefär 

15kW. 

Beräkningarna i offerterna var utförda med föråldring av batterier i åtanke, vilket gjordes för 

att kunna garantera en önskad uteffekt under åtta år.  

Batterimodulerna som föreslagits var därför överdimensionerade, för att Kosterbris skulle 

klara sig även om kapaciteten på batterierna skulle sjunka med upp till 40 procent. 

För att kunna köra ett fartyg på batteridrift, så måste det ha regelbunden tillgång till  

landbaserad uppladdning. Det medför att fartyget bör gå mellan ett fåtal hamnar, med 

tillräcklig tid för uppladdning innan nästa resa.  

Som tidigare nämnt var batteridrift inte ett rimligt alternativ för Kosterbris, eftersom 

fartyget då skulle ha blivit låst i en fast rutt. Kostnaden skulle även ha blivit avsevärt mycket 

större. 
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5.4 Ekonomisk fo rsvärbärhet 

Skulle det gynna Koster Marin ekonomiskt att konvertera ett fartyg som Kosterbris till 

batteri- eller hybriddrift? Enligt Daniel Eriksson fanns det ingen ekonomisk fördel i att 

utrusta Kosterbris med batteridrift i dagsläget, inte med de förutsättningar som fartyget 

skulle ställas inför. De ansåg att hybriddrift var en rimligare lösning. 

 

Koster Marin hade sökt stöd från länsstyrelsen via ”Klimatklivet” (Länsstyrelsen,2016) och 

hela projektets framtid lutade på ett beviljat anslag. Enligt Håkan hade det inte varit möjligt 

utan yttre finansiering. 

 
Utan ekonomiskt bidrag är projektet inte möjligt att genomföra. 

(Håkan Eriksson, 2016) 

 
En jämförelse har genomförts med uppgifter ifrån Kostervåg, som är lik Kosterbris 

dimensioner fast dieseldriven. För att få en tydlig bild över hur kostnaderna utformar sig 

över tid, så har beräkningarna till diagram 1 och 2 utförts med en uppskattad tidsram på åtta 

år. Vilket var den förväntade livslängden på batterierna. Som svar till frågan om Koster 

Marins avsikt är att gå över ifrån hybrid till batteridrift skriver Daniel:  

Med dagens teknik är inte det möjligt, men i framtiden kan det vara 
en lösning. Det som krävs är ännu snabbare laddning och bättre 
kapacitet att lagra energi hos batterierna. (Daniel Eriksson 2016) 

 
På grund av att batteridrift hade uteslutits av Koster Marin, är diagram och beräkningar 

utförda för ett hybridkoncept, jämfört med dieseldrift. Något att ta i beaktning är att 

uppgifterna som visas i diagrammen är beräknande bunkerpriser och uppskattade 

elkostnader för vintern 2016.  

Naturligtvis kommer detta att ändras beroende på hur marknaden förändras, och därmed 

kommer uträkningarna eventuellt skilja sig när fartyget sedan är i drift. Eftersom 

batteriernas livslängd var beräknat till åtta år, täcker diagrammen den perioden. 
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Tolkar man diagram 1, så kommer det att löna sig att köra på hybriddrift gentemot 

kostnaderna för dieseldriften på Kostervåg. (Beräkningsunderlaget till samtliga diagram finns 

i bilaga 1.) 

Lönsamheten beror till stor del på elpriset. Bunkerpriset var när studien utfördes väldigt lågt 

men det var även elpriset, detta gjorde att man fick en jämn prisnivå.  

Energiskatt var en annan faktor som lite oväntat talade emot eldrift. Fartyg under 400 Gross 

Tonnage var belastade med energiskatt för elkraften som laddades i hamn, men fartyg av 

samma dimensioner på dieseldrift beskattades dock inte på sitt drivmedel. Koster Marin 

uttryckte ändå en tro om att mindre utsläpp skulle komma att premieras i framtiden. Den 

uppskattade energiskatten är dock medräknad tillsammans med den förväntade nätavgiften 

och elpriset.  

Tar man med avskrivningar för inköp och installation, ser det dock sämre ut för 

hybriddriftens ekonomiska försvarbarhet, på grund av batteriernas dyra inköpspris och korta 

livslängd. Med avskrivningar menas inköp och installationskostnad dividerat på ekonomisk 

livslängd, skillnaderna i kostnader kommer då bli som i diagram 2. 
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Diagram 1: Visar skillnaden mellan diesel- och hybriddrift, vad det gäller bunker-, service- och 
elkostnader. (dock inte avskrivningar för inköps- och installationskostnader.) 
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Diagram 2: Visar en jämförelse mellan de olika driftalternativen i service-, bunker-, el- och avskrivningskostnader. 

I diagram 2 ser man att kostnaderna för ett hybridalternativ ökar avsevärt. Kostnaderna ökar 

även för dieselalternativet, men de är inte lika stora ökningar som för hybriddriften. Genom 

att jämföra de totala kostnaderna, så ser man att en installation av hybriddrift är klart dyrare 

än för konventionell dieseldrift. Klimatklivets (Länsstyrelsen, 2016) bidrag är inte inkluderat i 

diagram 2, eftersom det inte går att veta i förväg hur stor summa bidraget kommer bli. 
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5.5 Brä nslebespäring 

För att se var miljövinsten ligger måste man titta på bränsleförbrukningen. Kostervåg hade 

under 2015 förbrukat ca 230𝑚3 diesel. Den beräknade förbrukningen enligt Daniel: 

Vi räknar med att vi kan använda el till 65 % av energibehovet på 
den trafik som idag utförs av Kostervåg. (Daniel Eriksson, 2016) 

Hybriddriften på Kosterbris kommer då endast förbruka 35% av Kostervågs totala 

förbrukning, vilket motsvarar cirka 80𝑚3. Dieseln som kommer att besparas kommer således 

bli 150𝑚3 per år. 

Den el som vi kommer att köpa för ändamålet, är så kallad ”grön” el. 
(Håkan Eriksson, 2016) 

Med ”grön” el menar Håkan el som är producerad med förnyelsebara energikällor, då oftast 

vatten- och vindkraft. Att ersätta 150 𝑚3 diesel per år med grön el innebär onekligen en 

miljövinst för Koster Marin. 
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6 Diskussion och slutsäts 

Som tidigare konstaterat i resultatet, kommer inte batteridrift att löna sig i den 

skärgårdstrafik som Kosterbris är tänkt att bedriva, däremot är hybriddrift ett alternativ som 

passar de krav som Koster Marin ställer på sina fartyg. 

Om man tänker sig ett scenario där Kosterbris endast kommer användas i de fasta rutterna i 

Strömstads skärgård på batteridrift, så kommer kostnaderna för batterierna på fartyget öka 

markant, jämför med hybridalternativet. Anledningen till detta är att man behöver ha större 

kapacitet för lagring och batterierna är redan den största kostnaden.  

Vill man köra på samma koncept som färjan Ampere i Norge med batteripack iland, så 

tillkommer även kostnader för batteripack vid bryggorna. Problemet här är att det inte bara 

är två bryggor som ska anlöpas utan sex stycken. Hade det varit lika förhållanden som det är 

för Ampere, så skulle det förmodligen ha fungerat bättre. 

6.1 Fo rsläg till äpplicering äv eldrift 

Vägfärjor är en fartygstyp som skulle kunna gynnas av att gå över på batteridrift, då de 

generellt har korta restider och bara går mellan två olika hamnar. Ett koncept som är 

liknande de som Ampere använder sig av skulle förmodligen fungera i många fall.  

Det skulle kunna läggas upp på olika sätt. Till exempel om överfarten är väldigt kort, så skulle 

färjan huvudsakligen kunna ligga vid ena färjeläget. För att sedan bara gå över till den andra 

hamnen vid behov och gå direkt tillbaka igen. Detta skulle göra att det räcker med ett 

batteripack i hamnen, som kan ladda upp färjan vid det ena färjeläget.  

Trafikverket som har hand om Sveriges vägfärjor värnar redan om miljön, till exempel har 

färjan Maj som trafikerar Malöleden gått över till hybriddrift. Enligt Trafikverket sparar de 

cirka 75 % av bränslet tack vare av det. (Trafikverket, 2016) 

Just vägfärjor verkar ha god potential till att kunna köras på någon form av eldrift. 
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6.2 Metoddiskussion 

Att utföra intervjuerna via email och telefon medförde både för- och nackdelar. Till 

fördelarna hör att informanterna fick gott om tid på sig att besvara de mer tekniska 

frågorna, som är svårt att besvara på rak hand.  

Till nackdelarna hör att man inte uppfattar informanternas gester och kroppsspråk. Även 

tonen i deras röster går förlorad när man intervjuar via email. En stor nackdel är att 

kommunikationen inte är direkt, vilket medför att följdfrågor får ställas i ett nytt mail och 

svaret dröjer. 

För att öka validiteten hade fler intervjuer med andra informanter, till exempel skeppare och 

matroser kunnat utföras. Vi hade även kunnat ställa samma frågor till samtliga informanter 

och jämfört svaren. Bunkerstatistikens trovärdighet säkrades  genom att analysera både 

tilldelat material och automatiskt inrapporterad statistik. 

Sekretessbeläggningen av offerter och dokument ifrån Koster Marin, gjorde att det var svårt 

att avgöra vad vi kunde använda i rapporten och inte. Det gör att vissa delar av resultatet blir 

generella, där namn på specifika batterimodeller och entreprenörer utelämnats. 
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8 Bilägä 1 

 

Åtgärd 
Intervall 
[h] 

Mtrlkostnad 
[kr] 

Arbetskostnad 
[kr] 

Gånger/
år 

Kostnad/år 
[kr] 

Kostnad/år 
[kr] 

Filterbyte 
(vevhusventilation) 400 836   9,125 7 629 2 670 

Filterbyte (oljefilter) 400 296   9,125 2 701 945 

Oljebyte 400 750   9,125 6 844 2 395 

Racorfilter 800 130   4,563 593 208 

Finfilter  1 600 239   2,281 545 191 

Impeller 2 000 1 145   1,825 2 090 731 

Spel&injektorer 2 400   3 500 1,521 5 323 1 863 

Kam&bricka till SW 
pump 3 500 3 028   1,043 3 158 1 105 

Sjövattenpump MT 6 500 21 124   0,562 11 862 4 152 

Kylare+laddluft 7 000   7 500 0,521 3 911 1 369 

Rem & spännare 7 000 6 144   0,521 3 204 1 121 

Startmotor överhaln 7 000   5 000 0,521 2 607 913 

Generator överhaln 10 000   5 000 0,365 1 825 639 

kardanrenovering 20 000 5 000 5 000 0,183 1 825 0 

oljebyte växel 1 000 540 0 3,650 1 971   

Kardanbyte 40 000 12 000 5 000 0,091 1 551 0 

Växelbyte 60 000 400 000 50 000 0,061 27 375 0 

Livslängd 
framdriftmotor 25 000 500 000 50 000 0,146 80 300 0 

Livslängd 
gensetmotor 35 000 500 000 50 000 0,104 0 20 075 

Batterilivslängd 29 200 4 000 000 50 000 0,125 0 506 250 

Livslängd elmotor 
för framdrift 60 000 250 000 50 000 0,061 0 18 250 

       

Gula fält=oavsett 
lösning       

Blå fält = 
konventionell drift       

Röda fäl = elhybrid       
 

Bilaga 1 tillhandahölls av Daniel Eriksson och illustrerar underhållskostnader för diesel- och hybriddrift.  
Material och kostnad/år är beräknat per motor. 
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