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Naturgas til Fur Feergen 
Status: Demonstrationsprojekt 

Baggrund 
0en Fur i Limfjorden er en af Dan
marks utallige små-0er, der er 
afhoongige af en stabil og pålidelig 
foorgedrift. 

Ruten Branden-Fur besejles d0g
net rundt af 2foorger, h v oral den ene 
går i kontinuerlig drift, mens den 
anden indsoottes i spidslastperio
der. For at 0ge driftssikkerheden og 
forbedra man0vreevnen 0nsker 
frergeselskabet at opgradere den 
enefoorge med en ny og steme motor, 
alternativt at anskaffe en ny foorge. 

l den forbindeiss 0nsker Viborg 
Amt, som ejer af ruten, og Sundsme 
Kommune, som ansvarlig for driften, 
at unders0ge mulighederne for at 
skifte fra diesel-drift til naturgas. 

Naturgas Midt/Nord 1/S har, som 
det lokale gasselskab, en naturlig 
intaresse i denne konvertering, og 
dermed var der grundlag for at 
igangsrette et forprojekt med det 
formål at unders0ge de tekniske og 
0konomiske konsekvenser at en 
sådan konvertering. Projektet blev 
igangsat den 25. juni i 1991 og 
afsluttet den 1. april 1992. 

Konklusioner 
De tekniske muligheder for at 
realisere en l0sning med natur
gasdrift at f<ergen baseret på 
tilgcengelig motor- og tankteknik er 
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fuldt tilfredsstillende, men vii krreve 
en merinvestering på ca 50% i for
hold Iii en traditionel dieselmotor. Til 
gengoold opnås en l0sning, der vii 
medh.~re en markant reduktion af 
luftlorureningen fra foorgen, og 
samtidig vii st0jen blive reducerat til 
halvdelen i torhold til den nuvrerende 
situation. 

Naturgassen vii blive leveret i 
komprimerat form af Naturgas Midt/ 
Nord. Gassen kan således fyldes 
direkte på h0jtrykstankene på 
frergen. Med henbli k på denne nye 
gasanvendelse har Naturgas Midtl 
Nord tHbudt at levere gassen til en 
konkurrencedygtig pris udarbejdet 
på basis af prisen på diesel som 
alternativt brrendstof. 

Konverteringen til naturgasdrift 
torventes godkendt af statens 
Skibstilsyn. Naturgas er ikke giftigt. 
Det er lettere end luft og har meget 
h0j antrendelsestemperatur, og da 
tankene er placerat over drek, vii en 
eventuel gaslrekage vanskeligt 
kunne dann e en breendbar blanding 
med luft. 

Hvorfor naturgas? 
Sammenlignet med diesel er natur
gas et milj0venligt brcendstof. Ved 
overgang fra den aktuelle dieseldrift 
til naturgas vii udslippet af NO, blive 
reduceret med 85%, udslippet af 
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partikler med 90%, og udslippet at 
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vii forsvinde. Dertil kommer en 

reduktion af motorst0jen ti l cirka 
halvdelen af det nuveerende niveau. 
Disse milj0egenskaber er demon
streret i fuldskaladrift både i busser 
og i stationeere gasmotorer og er 
hovedårsagen til den stigende inter
esse for naturgas som alternativ til 
diesel. 

Danmark har i tighed med en 
reekke andre vestlige lande under
tegnet en international attale om 
reduktion af NO. til 30% af 1986-
niveauet in den 1998. En konvertering 
af Fur-feergen vii kun give et beske
den! bidrag ti l optyldelsen af dette 
mål, men hvis erfaringerne fra denne 
konvertering bliver positive, er der el 
meget stortpotentialefor reduktion af 
NO -emissionen ikke blot i Danmark, 
me~ også i de 0vrige nordiske lande. 

Tekniske data 
Feergen udstyres med en naturgas
motor med en effekt på 300 kW. 
Dette vii give feergen en 

effektfor0gelse på 35%, hvilket er et 
udtalt 0nske fra feergeoperat0ren . 
Flere motorproducenter med service
organisation i Danmark er vi llige lit al 
levere en 100% naturgasmolor l il 
feergen med garanti for ydelse og 
emissioner. 

Feergen b liver forsynel med 6 
tanke for komprimeret gas, som vii 
deekke det daglige forbrug plus en 
lille reserve. Tankene vii bli ve placerel 
på feergens drek og vii oplage plads 
svarende til 3 personbilar. 

Der er adgang til naturgas kun 700 
m fra feergelejet. Naturgas M id t/Nord 
vii fme en gasledning frem til feBrge
lejet og her komprimere gassen o p lit 
leveringstrykket. En gastankning med 
det p lanlagte tankningsaniCBg vii 
kunne gennemf0res på 1 time. 

0konomi 
En naturgasl0sning på dagens feerge 
vii for f<Brgeselskabet Viborg Amt 
med f0re en tiiiCBgsinvestering på 
omkring 50% i forhold til en ny 
dieselmotor. Denne konvertering vii 
blive gennemf0rt som demonstra
tionsprojekl, der s0ges st0ttet helt 
eller delvis af milj0- og energimyn
dighederne sammen med projektets 
deltagere. 

Naturgas Midt/Nord forventes at 
afgive litbud på leverance af den 
komprimereda gas til en konkur
rencedyglig p ris i forhold til diesel
prisen. 

Projektorganisation 
Projektet udf0res som et samarbejde 
mellem Viborg Amt, Sunds0re t<om
mune, Naturgas Midt/Nord 1/S, Dansk 
Teknolog isk Institut, Marintek og 
Nordisk Gasteknisk Center. Der ned
SCBUes en styregruppe bestående af 

lokale beslutningstagere med den 
opgave at f0lge projektet, indtil 

naturgasdriften er etableret. 

Nordisk Gasteknisk Center 
Nordie Gas T echnology Centre 

Dr. Neergaards Vej 5A • DK-2970 H0rsholm 
Tel: (+45) 45 76 69 95 • Fax: (+45) 42 57 16 44 



Nordisk Gasteknisk Center 

Appliecl Gas 
Technology 

Nummer 2 • August 1992 

Naturgas til Fur Feergen 
Status: Demonstrationsprojekt 

Baggrund 
0en Fur i Limfjorden er en af Dan
marks utallige små-0er, der er 
afhrengige af on stabil og pålidelig 
frergedrift. 

Ruten Brandon-Fur besejles d0g
net rund t af 2 fcerger, hvoraf den ene 
går i kontinuerlig drift. mens den 
anden indscettes i spidslastperio
der. For at 0ge driftssikkerheden og 
forbedre man0vreovnen 0nsker 
fa:Jrgeselskabet at opgradere den 
ene frerge med en ny og st0rre motor, 
alternativt at anskaffe en ny fcerge. 

l den forbindelse 0nsker Viborg 
Amt, som e je r af ruten, og Sunds0re 
Kommune, som ansvarlig for driften, 
at unders0ge mulighederne for at 
skifte fra diesel-drift til naturgas. 

Naturgas Midt/Nord 1/S har, som 
det lokale gasselskab, en naturlig 
in teresse i denne konvertering, og 
dermed var der grundlag for at 
igangscette et forprojekt med det 
formål at unders0ge de tekniske og 
0konomiske konsekvenser af en 
sådan konvertering. Projektet blev 
igangsat den 25. juni i 1991 og 
afsluttet den 1. april 1992. 

Konklusioner 
De tekniske muligheder for at 
realisare en l0sning med natur
gasdrift af Irergen baserct på 
tilgrengelig motor- og tankteknik er 
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fuldt tilfredsstillende, men vii krceve 
en merinvestering på ca 50% i for
hold t il en traditionel dieselmotor . Til 
gengceld opnås en l0sning, der vii 
medfme en markant reduktion af 
luftforureningen fra taergen , og 
samtidig vii st0jen b live reducerat til 
halvdelen i forhold Iii den nuvrerende 
situation. 

Naturgassen vii blive leveret i 
komprirneret form af Naturgas Mi dl/ 
Nord. Gassen kan således fyldes 
direkte på h0jtrykstankene på 
fcergen. Med henblik på denne nye 
gasanvendelse har Naturgas Midl/ 
Nord lilbudt at levere gassen til en 
konkurrencedygtig pris udarbejdet 
på basis ar prisen på diesel som 
alternativt brrendstof. 

Konverteringen til naturgasdrift 
forventes godkendt af statens 
Skibstilsyn. Naturgas er ikke giftigt. 
Det er lettere end luft og har meget 
h0j antcendelsestemperatur, og da 
tankene er placeret over dcek, vii en 
eventuel gaslcekage vanskeligt 
kunne danne en breendbar blanding 
med luft. 

Hvorfor naturgas? 
Sammenlignet med diesel er natur
gas et milj0venligt brrendstoL Ved 
overgan g fra den aktuelle dieseldrift 
lil naturgas vii ud slippet af NO x blive 
reducerat med 85%, udslippet af 
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