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GASANVÄNDNING FÖR FÄRJEDRIFT 

O. BAKGRUND 

Färjetrafiken och anslutande transporter till och från hamnen i Trelleborg orsakar stora 
miljöstörande utsläpp tillluften i Trelleborgs innerstad. Den ökande tra!tken till Tyskland och 
planerna på utvidgning av transportkapaciteten med nya jättefäljor för snabbare överfart har gjort 
att berörda myndigheter såsom kommunens miljö- och hälsovårdsnämnd och länstyrelsen har böljat 
ställa miljökrav på verksamheten, och då framför allt på fäijerederierna. 

Ett av rederierna, SweFerry, som ägs av SJ, har en klart uttalad ambition att genomföra nya 
investeringar med en tydlig miljöanpassning. Sedan några år har SweFerry och Sydgas fört en 
sporadisk dialog angående utnyttjande av naturgas som motorbränsle för att på så sätt i första hand 
minska luftföroreningarna från motorerna under fäijornas uppehållstid i hamnen. 

Under början av 1995 tog SweFerry förnyad kontakt med Sydgas för att klargöra dagsläget 
angående de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för leverans av naturgas till fartygsdrift 
SweFerry ville få fram aktuell information inför fortsatta förhandlingar med klassningssällskap och 

, fartygsbyggare och drev frågan om gasleverans till sitt nästa färjeprojekt som ett realistiskt 
alternativ för att sätta press på aktörerna. Parallellt med diskussionerna med Sydgas genomförde 
man egna studier och konsultutredningar för att fastställa tekniska, säkerhetsmässiga, 
hanteringsmässiga och ekonomiska konsekvenser för lagring och hantering av naturgasdrift 
ombord. 

Diskussionerna mellan SweFerry och Sydgas har berört alla typer av frågeställningar för 
naturgasdrift av fartygsmotorer. Tonvikten på Sydgas engagemeng skall dock ligga vid 
gasanläggningar och gashantering på land, dvs. planering av gasleveransen till hamnen, erforderlig 
utrustning för komprimering och lagring samt tankning. SweFerry är öppen för att diskutera för
och nackdelar med olika leverans- och hanteringsformer av gas (CNG, LNG). Det finns ett 
gemensamt intresse mellan SweFerry och Sydgas att kritiskt granska olika projektförutsättningar 
innan definitiv inriktning på ett alternativ kan fastslås. Eventuell ansvars- eller kostnadsuppdelning 
för åtaganden för uppförande och drift av en framtida anläggning skall också hållas öppen på det 
inledande stadiet. 

Syftet med de studerade alternativen, vilka har redovisats för SFL under första halvåret -95 och 
som ingår i föreliggande rapport, har varit att få fram preliminära konstrnktionsförutsättnigar samt 
ungefärliga kostnadsnivåer för presumtiva tekniska lösningar. Rapporten ger en sammaufattning av 
de diskussioner som förts och en grund för att fortsätta samarbetet. 
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1.0 FÖRUTSÄ TTNINGAR FÖR LEVERANS OCH ANVÄNDNING A V GAS. 

1.1. Klassningsreglerna för lagring och hantering av gas ombord 

SOLAS reglerna medger i princip inte utnyttjande av gas ombord 
(Bifogat utdrag ur dansk rapport angående natnrgasdrivna fårjor klargör 
vilka begränsningar som finns, se bilaga 1.) 

Nya regler för utformningen av maskinrummet för gasdrift är under 
utarbetande från Det norske Veritas (Dn V). 

1.2. säkerhetsbestämmelser fOr tillförsel och hantering av gas i hamnområden. 

Tillstånd för hantering av gas och utbyggnad i hamnen måste sökas hos 
räddningsnämnden i kommunen som inhämtar utlåtande från spräng
ämnesinspektionen. 

1.3. Utformning av maskineri för optimalt utnyttjande av gasdrift for att erhålla goda 
miljövärden och hög tillfOrlitlighet: 

Dual-fuel-motor ger hög axelverkningsgrad och flexibelt bränslesystem 
(olja parallellt med gas samt 100% olja som reserv). Gasdriften 
fömtsätter dock högtrycksgas upp till 300 bar och hög verkningsgrad ger 
höga förbränningstryck och relativt höga NOx-emissioner. 

Gasmotor med förkammartändning ger bästa miljöfördelama med 
gasutnyttjande men på bekostnad av lägre verkningsgrad jämfört med 
dual-fuel-motom och bränsleflexibilitet kan ej utnyttjas. 

Gastnrbindrift ger möjlighet både tilllåga NOx-emissioner samt 
användning av växelvis gas/olja, men de flesta gasturbinerna har lägre 
verkningsgrad än motorer, särskilt på dellaster. 

1.4. säkerställning av rationell och tillf<irlitlig gasförsörjning i dagligt bruk. 

Bunkring av gas skall kunna ske under c:a en timmes hamntid. 

Hanteringen skall göras lika enkel och säker som för olja. 

1.5. Förutsättning f<ir ett gasavtal. 

Förutsättningen för ett gasavtal är att inblandade avtalsparter, tillståndsmyndigheter, 
hamn m. m. är beredda till förhandling och avvägning mellan olika kravnivåer inom 
miljö/riskbedömning/ekonomi/teknik. 
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2.0 ERFORDERLIGA GAsKVANTITETER 

2.1 Maskintyper 

Enligt rapport från Pelmatic daterad 1995-02-29/AF (se bilaga 2) utgörs de olika 
alternativen av följande: 

Gasturbin GT35 (ABB-STAL) 
specifik bränsleförbrukning (naturgas): 0,353 Nm3/kWh 

Dual-fuelmotor Wärtsilä-Vasa 46, 12-cylindrig 
specifik bränsleförbrukning (naturgas): 0,178 Nm'lkWh 
specifik bränsleförbrukning (pilotolja): 400 kJ/kWh 

Gasmotor, tändstift med förkammartändning 
specifik bränsleförbrukning (naturgas): 0,259 Nm3/kWh 

2.2 Energimängder 

Enligt de alternativ för maskineri som föreslås i rapporten enligt ovan kommer 
behoven av gasformigt bränsle att uppgå till mellan c: a 35 000 - 42 00 Nm' för en 
enkeltur mellan svensk och tysk hamn. Därtill kommer behov av reservkapacitet, 
minst lO % samt s.k. kuddgas, minst lO %. Detta medför att lagerbehovet för gas 
ombord för en enkeltur är cirka 50 000 Nm3 naturgas. 

Vid möte i Malmö den 14 februari -95 (se bilaga 3) förklarade SFL's representanter 
att man vill ha bränsle med sig ombord för en ToR-resa så att man kan förlägga all 
tankning till svensk hamn. 

Totalt energibehov ombord i gasformskulle därmed uppgå till 100 000 Nm', vilket 
översatt till 250 bar lagringstryck motsvarar en tankvolym av cirka 400 m'. 

Denna gasvolym motsvarar dock en maximal förbrukning varför det är tveksamt om 
denna skall vara förutsättning för att bedöma realismen i ett projekt med gasdriven 
fätja. Istället används den minsta erforderliga gasvolymen för en ToR resa enligt ovan. 
Detta ger följande dirnensioneringsförutsättningar: 

Gaslager i färja: 50 000 Nm3 CNG vid 250 bar. 

Tankning: 40 000 Nm' per resa ToR syd-Sverige - Tyskland. 

Anlöp/Uppehällstid: 2 ggr per dygn med 10-12 h intervall, c:a l h vid kaj. 

Lagringssätt CNG 250 bar (CNG = compressed natural gas) 
eller alternativt LNG (totalkondenserad naturgas, -169°C). 
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3.0 SYSTEM FÖR HANTERING A V CNG VID 250 BAR 

3.1 Översiktlig bedömning av hanteringssystem 

Inför det andra mötet mellan SweFerry, SGC och Sydgas den 13 mars 1995 gjordes en 
översiktlig teknisk och ekonomisk bedömning av olika alternativa hanteringssystem, se 
bilaga 4. 

Alternativ l är utformat så att en ny gasledning, c:a 10 km, dras mellan MR-stationen 
utanför Trelleborg och till hamnen, där en kompressoranläggning och ett gaslager 
uppförs intill färjornas tilläggsplats. Kompressoranläggningen utformas med minst två 
kompressorer, vardera med 100% kapacitet, c:a 2 x 4.000 Nm3/h. De laddar kontinuer
ligt upp ett gaslager, utformat med ett system av CNG-tankar till 250 bars tryck. 
Tankarna är av samma typ som är godkända för fordon, men levereras samman
kopplade i moduler, vilket möjliggör sektionering av olika delar av lagret. På detta sätt 
kan man behålla maximalt tryck i en del av lagret efter halva tankningen, så att 
färjans gastankar kan fyllas upp till maximalt tryck utan att kompressorarbete behövs 
under tankningen. 

Alternativ:2 baserar sig på strävan att minimera omfattningen av fasta gasinstallationer 
i hamnen, eftersom det antas att CNG-utrustning kan komma i konflikt med gällande 
planbestämmelser och statliga föreskrifter för lagring av naturgas. Istället arbetar man 
med mobila tankmoduler som fylls vid MR-stationen utanför Trelleborg, körs fram till 
fäijan direkt vid anlöp och som lyfts ombord med kran i hamnen. Fartyget har alltså 
med detta alternativ inga egna tankar utan transporttankar lyfts ombord, placeras på 
avsedd plats i fartygets övre del och dockas till fartygets bränslesystem genom 
snabbkopplingar, DN25. Med samma krav på gasvolym som i det tidigare alternativet 
innebär detta att vid vruje anlöp skall c:a 7 tankmoduler, vardera med vikten 35 ton, 
lyftas ombord, samtidigt som motsvarande tömda tankar skall lossas. 

Alternativ 3 är en variant av alternativ 2. Fartyget har istället egna tankar, men gasen 
levereras till hamnen med mobila tankar, monterade på semi-trailers, som har fyllts 
vid kompressoranläggningen, installerad vid MR-stationen utanför Trelleborg. 
Tankningen utförs genom självtryck mellan de mobila tankmodvlerna av samma typ 
som för ett stationärt gaslager och fartyget. Genom sektionering av lagret behåller man 
max. tryck i en del av lagret för att kunna fylla upp till maximalt tryck i fartygs
tankarna. · 

Driftkostnaderna för dessa alternativ har uppskattats så att det behövs fast anställd 
personal för att sköta gasutrustning och kompressoranläggning, samt att hanteringen 
med fordon och tankning i hamnen sker med personal som idag arbetar i hamnen med 
motsvarande arbetsuppgifter. De förväntade driftkostnaderna har dock endast antytts 
översiktligt och bör undersökas närmare om det blir aktuellt att gå vidare med något 
eller några av de skisserade alternativen. 

Filnamn : a:\färjor.sf1 
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3.2 Förutsättningar för hamnanläggning 

Eftersom SJ sedan länge bedrivit tågfärjetrafik i Trelleborg äger man en viktig del av 
hamnen och det närbelägna stationsområdet. Denna mark är avsedd att komma till 
användning vid de förväntade utbyggnaderna och kapacitetshöjningen i ft[Jjetraflken. 
Om naturgas blir bedömd som ett kommersiellt och tekniskt godtagbart alternativ för 
användning som drivmedel i färjor anser SweFerry att det finns erforderligt utrymme 
får hantering och lagring av gas i hamnområdet. 

Från och med i år är det enligt ny föreskrift från sprängämnesinspektionen möjligt att 
under vissa förutsättningar bygga högtrycksledningar genom stadsområden. 
Detta underlättar tillståndsprocessen för att installera en kompressoranläggning i 
hamnen med så högt matningstryck som möjligt, max 80 bar. Det normala inlopps
trycket skulle komma att ligga mellan 40-65 bar, vilket bestäms av det rådande trycket 
i transmissionsnätet 

Kompressorerna arbetar mot lagertank:ar, permanent uppställda i hamnen eller mobila, 
som "långsamfylls" under hela dygnet från 2 st kompressorer vardera med kapacitet 
c:a 4000 Nm3/h (2 x 100% behov). Detta fyllningssystem bör ur myndighetssynpunkt 
kunna jämställas med tank:IJ.ingsstationer för bussar i stadstrafik, vilket underlättar · · '"' 
tillståndsprövningen av att kompressorerna skall uppfåras i hamnområdet. 

För att tanka 40 000 Nm3 från lagertankar med sluttryck i fartyget på 250 bar 
erfordras enligt gjorda erfarenheter från motsvarande tankning av bussar dubbelt så 
stor lagerkapacitet som den gasmängd som skall föras över, dvs. minst 80 000 Nm3 

erfordras som lager. 

För anslutning av slangar från hamnlagret till fartygstankarna erfordras en pelarkran i 
hamnområdet alldeles intill fartygets tilläggsplats så att en kranarm med permanent 
installerat rörsystem med högtrycksslangar för flexibilitet kan svängas ut över fartyget 
för tankning. Tankningsrören är utformade som ett paket av flexibla anslutningar i 
form av högtrycksslangar med diametern 'h-l"(DN12-DN25). Dessa skall vara av 
samma typ som används vid och är godkända för tankning av CNG till 
bussar/lastbilar. 

Om det ur säkerhets- och skyddssynpunkt bedöms lämpligare att förlägga gaslagret 
utanför hamnen skulle man istället krmna dra fram en CNG-ledning med 250 bar till 
en tankningspunkt intill fartygets tilläggsplats. Var lagret skulle kunna ligga och hur 
ledningssystemet och anläggningen i hamnen i detalj skall utformas bör utredas i en 
senare studie. 

Filnamn : 4:\färjor.sfl 
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3.3 Fartygsutrustning. 

Följande utrustning erfordras i fartyget: 

- Fast installerade tankningsanslutningar för slanganslutning mot land. 

- Ringmatning för inkoppling av fasta tankar i serie eller parallellt för utnyttjande av 
olika gastrycksnivåer i tankarna genom omkopplingar med prioriteringspaneL 

- Rörsystem dimensionerat för min. tryck 10 bar för att undvika för grova rörledningar. 

- Reduceringslinjer i minst två trycksteg, om lågtrycksgas (cirka l bar) erfordras för 
motordriften. 

- Tryckböjning från min. 10 bar till 300 bar genom flerstegskompressor som kopplas 
in stegvis beroende på det aktnella gastrycket i lagertankarna om högtrycksgas, 300 
bar, erfordras till motorerna. 

- Värmningsutrustning för att kompensera temperatursänkning i tankarna som uppstår 
vid tryckreducering. u · 

- Gastäta utrymmen för tankarna. Eventuellt installeras gasvarningsutrustning. 

3.4 Alternativ och kostnader 

Alla bedömningar enligt bilaga 4 visar på omfattande investeringskostnader för att 
leverera CNG till fartyg. Sammanställningen visar ingen uppdelning mellan SFL, 
Sydgas eller eventuellt det lokala hamnbolaget Strävan är att visa en kostnadsram och 
vilka anläggningsdelar/kostnader som . finns för att därefter bedöma vilka delar som de 
olika parterna kan ansvara för i ett senare projekt. 

Följande sammanställning ger en översiktlig bild av kostnaderna utslagna per 
energienhe t: 
- fartygen tankar 40.000 Nm3 vid 2 tillfållen per dygn, under 350 dygn per år. 
- DoU antas vara 8 Mkr per år. 
- kapitalkostnaderna (ränta + återbetalning) antas vara 20 Mkr per år, av investeringen 
c:a 100 Mkr. 

Detta ger en årskostnad på 28 Mkr för en leverans av 300 GWh, exklusive energipris 
och eventuella skatter, dvs. 93 kr!MWh. Om investeringen kan sänkas till 75 Mkr per 
år blir motsvarande kostnad per energienhet 77 kr!MWh. 

Filnamn ; a:\fä..1:jor.sfl 
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3.5 Bedömning av alternativ 

Alternativ l med fullt utbyggd hamnanläggning med kompressorer och gaslager är det 
som verkar mest attraktivt ur teknisk synpunkt. Detta alternativ bedöms kunna göras 
hanteringsmässigt jämbördigt med det befintliga systemet för leverans av olja. 

Alternativ 2 som innebär hantering av gas i transportsäkra tankmoduler som lyfts av 
och på fartyget vid hamnterminalen, är endast tänkbart som provisorium för uppstart 
el. dyl eller för en prototyp med gasdrift i ett konverterat fartyg. Systemet blir för 
arbetskrävande för att vara realistiskt, praktiskt eller ekonomiskt, under en lång period. 

Alternativ 3 innebär att man för varje tankning av fartyg kör fram mobila lagertankar 
på kajen intill fartyget Alternativet är inte acceptabelt då det innebär hantering av 7 st 
drygt 30 ton containers med CNG under liggetiden l timme, och därigenom är 
personalintensivt. 

4.0 ANVÄNDNING AV TOTALKYLD NATURGAS (LNG) 

4.1 Kondenseringsanläggning 

Det har gjorts flera strategiska studier i Sverige för att klargöra om LNG kan utgöra 
ett alternativt leveranssätt för naturgas istället för genom rörledning och om det fmns 
fördelar att använda LNG som reserv vid avbrott eller höglast istället för propan/luft. I 
samband med dessa studier gjordes även en översiktlig bedömning över hur en 
kondenseringsanläggning skulle kunna förläggas inom Sydgas område intill en MR
station, se bilaga 6. 

Tekniken att i små kondenseringsanläggningar producera ett par ton LNG per dygn är 
känd. Liknande anläggningar finns installerade i flera länder, tex Tyskland, som 
reserv under höglastperioder. Ett stort antal små LNG-anläggningar är under 
uppbyggnad framför allt i USA till följd av ny lagstiftning och avreglering av 
gasmarknaden, s.k. Third Party Access (TP A). Kostnaden för sådana anläggningar 
ligger på från 30 MSEK och uppåt, givetvis beroende på kapacitet, storlek på 
lagertank, kompressor osv. 

Den enklaste fonnen av kondenseringsanläggning använder gas av så högt tryck som 
möjligt från transmissionsledning för att utnyttja Joule-Thompson-effekten och utvinna 
kyla genom att låta gasen expandera. Denna anläggningsteknik utnytljar underkylning i 
flera steg så att den först kylda gasen i de senare stegen underkyls genom värme
växling mot ny expanderande gas ner till så låg temperatur att till sist LNG erhålls. 
Nackdelen med denna process är att stora gasmängder krävs för att kondensera en 
liten mängd LNG, men genom att kondenseringsanläggningen placeras intill en MR
station kan man dra nytta av lågtrycksgasen i distributionsnätet Om behovet av . 
lågtrycksgas är litet måste kompressor installeras så att man kan återföra 
lågtrycksgasen till högtryckssidan. Vid kondensering utfälls även propan m.fl gaser, 
men dessa kan antingen återföras till högtryckssystemet eller utnyttjas för försäljning. 

Filnamn : a:\färjor.sfl 
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4.2 Kostnadsbedömning 

Den preliminära kostnadsbilden som framgår av bilaga 4 av en satsning på LNG är att 
denna leveransform leder till ännu högre investeringskostnader än för CNG. Även 
drift- och underhållskostnaderna blir högre för ett LNG-alternativ. Elförbrukningen blir 
ungefär dubbelt så hög som för CNG-alternativen, eftersom ett större kompressor
arbete erfordras för fasomvandlingen till LNG. 

5.0 SAMMANFATTNING AV DISKUSSIONER 

Vid den inledande diskussionen i Malmö den 14 februari tryckte representanterna för 
SweFerry hårt på att man ville ha ett "pris" på gasen att räkna på i sin investerings
kalkyl. Efter en redogörelse för behov av energimängder gled dock diskussionen så 
småningom över på de tekniska och hanteringsmässiga "hinder" som i ett inledande 
skede måste redas ut och lösas innan gas kan anses som ett praktiskt tillgängligt 
alternativ. 

Under det andra mötet den 13 mars redogjorde SweFerry för sina pågående aktiviteter. 
När det gäller klassningssällskapen så är Det norske Veritas på väg att svänga över till 
gasens fördel, medan Lloyd' s fortfarande är negativ till att klassa fartyg med 
natnrgasdrift för personbefordran. Det framkom även att Masayards i Åbo, SF, som är 
en tänkbar leverantör till den nya färjan, mest tror på alternativet med LNG som 
leveransform av naturgas. Vidare framkom det att huvudalternativet för fartygets 
maskineri är s.k. dual fuel-motorer med högtrycksinsprutning (300 bar) av gasen 
genom pilottändning med c:a 5% dieselolja, men där motorerna då givetvis kan drivas 
med 100% diesel som "reserv". 

SweFerry menade under diskussionen att man strävar efter ett gasalternativ som är så 
likt den nuvarande oljehanteringen som möjligt. I hamnen i Trelleborg idag finns en 
oljedepå som står på SJ's mark och som ägs av SJ. Rederiet har avtal med ett olje
bolag som står för transporten till hamnen och fyllning av depån enligt oljebolagets 
rutiner. Rederiets egen personal svarar för hela proceduren med bunkringen av 
färjorna. SweFerry avsåg att granska Sydgas förslag tillsammans med det andra 
underlaget som man väntade få in under våren och som skallligga till grund för ett 
investeringsbeslut angående ny snabbgående färja. 
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6.0 PRELIMINÄRA SLUTSATSER OCH FORTSATTA ARBETEN. 

Diskussionerna med SweFerry under första halvåret -95 har visat att det som i 
förstone synes helt orimligt kan göras möjligt. Ännu återstår det en hel del frågetecken 
kring tillstånd och praktisk utformning av leveranssystem för att tekniken skall framstå 
som tillförlitlig och lämplig för ändamålet. Det är givetvis inte möjligt att klara av 
dessa hinder i ett överambitiöst tempo, utan det viktigaste idag är att processen har 
kommit igång och naturgasen framstår som ett möjligt framtidsalternativ. 

Ett troligt framtidsscenario för att en gasleverans skall kunna komma till stånd är 
följande anläggningsplan: 

en gasledning dimensionerad för 80 bar dras ner till hamnen. 
en kompressoranläggning samt ett gaslager uppförs i hamnen. Om det är 
CNG eller LNG som skalllevereras får senare utredning visa. 
gaslagret och tankningssystemet utformas så att rederiets egen personal 
har ansvaret för och utför själva bunkringen av färjan under liggetiden i 
hamnen. 
Sydgas ansvarar för att lagret skall vara fyllt när fårjan skall bunkras. 

För att klargöra vad som hänt efter det senaste mötet togs en telefonkontakt den 2 juni 
mellan Leif Paulsson, SweFerry, och Gunnar Sandström. Vid samtalet bekräftade Leif 
Paulsson att SweFerry har ett reellt intresse för tekniken och att man givetvis ville ha 
ut något av de satsningar man gjort på naturgasalternativet i form av utredningar m.m. 
för framtida investeringar i nya färjor. 

SweFerry har preliminärt dragit slutsatsen att det är möjligt att övervinna de idag 
gällande "hindren" på c:a fem års sikt om man fortsätter att systematiskt bearbeta dem. 
SweFerry önskar därför att samarbetet med Sydgas kan fortsätta och att ett 
uppföljningsmöte genomförs under september -95 för att diskuteras i vilken takt och 
hur man kan arbeta vidare. · 

Filnamn : a:\färjor.sfl 
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m<Essige område, og hvor man kan beh0ve mere "projekteringssikkerhed'' 

end de canadiske bestr~belser har vist sig at indeholde. 

3.5 SOLAS-KONVENTIONENS KRAV 

SOLAS-konventionen af 1974 foreskriver i henhold til bilag 5 et 

mindste flammepunkt for flydende br~ndsler om bord i passager- og 

fragtskibe på over 60°C (43°C for n0dstr0msanl2g), hvor man af 

11 Handbook of Chemistry and Physics 11 kan l<Ese, at :-,ovedindholdet af 

naturgas, Metan, har et flammepunkt på mindre end + 6°C. Ved seneste 

~ndringer i SOLAS-reglerne 1981 og 1983 er dette krav bevaret - -(bortset fra redaktionel flytning fra regulation 33 til regulation 

15 i samme kapitel). 

Uanset om naturgas opbevares om bord i flydende eller·gasformig til

stand, foreligger der således en klar konflikt med SOLAS-reglerne. 

F+ammepunkt - defineret som den temperatur af en v~skes dampe, ved 

hvilken disse bryder i brand ved tilstedev.,relse af luft og et t2nd

middel - er således et enkelt og bekvemt kriterium til (ved pejler0r 

fra tanke om bord i skibe) at skelne mellem fyringsolie, dieselolie, 

råalie og benzin med forskellige grader af brand-, respektive eks

plosionsfarlighed. 

Heroverfor står det mere absolutte mål for brandfarlighed, som i 

ovenn<Evnte sammenh~ng temperaturen af t~ndmiddel repr~senterer, 

d. v. s. stoffets antamdelsestemperatur, som for naturgas er h0jere 

end f.eks. benzins. F0jes hertil, at naturgas med v~gtfylde på ca. 

60% af luftens let stiger til vejrs, respektive ventileres bort, er 

den relativt store sikkerhed mod· brand ved anvendelse af naturgas 

uanf~gtet af ovenstående. Et solidt grundlag skulle der~ed fo~eligge 

for en tilf0jelse til SOLAS-konventionen ved en revision (som synes 

at ske ca. hvert syvende år, d.v.s. n~ste gang forventelig i 1988), 

således at naturgas kananvendes om bord i passagerskibe. 

Det må dog anses for urealistisk at forvente en sådan indr0mmelse 

for naturgasanvendelse ·om bord i passagerskibe uden specielle krav 
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TELEFAX TRANSMISSION. 

'FROM +46·31-647790 

Pclmatj;G§w'boNAB Bnr89SI S-402 74 G6Jeboa Swtden 'PJJpne; ±463164 77 oo Fax: ttJ6 31 617?9Q 

Date: 1995-02-2.9/AF N=ber of pAges {incllllic oDe): 3 

From: A>;el Ftan%61 To: S,.-eFcny 
Att: Leif Paulsson 

F2>1 no: .. 042 • 24 O l 35 

Sul>ject: 
STUDIE.GASALTERNATIV. vi',P..e,-,'7-.r;io · .s'J.e.}'.e ~e7. 

Musage: 
Hoj Leif 

Gasdrlft: 

Gasvarden: Hi,. 39.3 MJ/nm3, p::: 0.8131 kg/nm3 (telefonkontakt Sydgas) 

/. Gastyrbjn GJ 35 <STAU 16,5 MW SFOC::: 0.265 kg/I<Wh (H t "" 42580 kJ/kg) 
Detta medför SGC = 0.353 nm3fkWh (för Hl "" S9.~ MJ/nm3l 

12 Y4S CYVärtsilä) 10860 kW, S990 kJ/kWh (gas)Motorn är en s. k 
DUAL FUEL DIESEL d\<5 3% av bränsleförbrul<ninl;len används till s. k 
piiQtfuel (FO} resterande del är gas. 
Detta medför SGC =o. 178 nm3JkWh (för Hi= 39.3 MJ/nm3) 
OBS III 3% FO konsumtion (400 kJ/kWh) 

16BK270C3S !RUSTONl 3.2 MW 884.5 nm3/h med Hj::: 36.83 MJ/nm3 
Detta medför SGC = 0.259 nm3/kWh (för Hi = 39.3 MJ/nm3) 
Disselmotor konverterad till OTTO-motor. 

141005 
SID 01 

Antag 3-a..:el arrangemang mad toppeffekt på mittaxel dvs en (1) 12 V 4S på vardera 
sidaaxeln (fart ca 19.5 knop) och antingen GT 35 eller fem(5) stycken16RK270GS 
som försörjer mittaxeln (fart ca. 22.5 knop lnkl. sidopropp.). 

För TRELLE-ROST fart räknas uttagen effekt om till ekvivalent fullkraft enligt 
(enkelresa) 

Ptun.22.5 '"'216 min+ 58 min (deleffekt)/2 + 75 min (stllla)/4 = Pfull,22.s = 4.4 h 

P full, 19 = 257 min+ 58 min (deleffekt)(2 + 75 min (stilla)/4 = Ptull,22.5 = 5.07 h 



'95 03/02 15:21 ~4640130876 
02-B3-l995 14:29 

SYDGAS AB 
I.B!ohme 

Alt 1: 2"' l2V4S + 1 x GT 35 (22.5 kn~p) 

13416 13707 
14!006 
SID 02 

2 x 1 0860 x O. l 78 x 4.4 ::: 1 701 1 nm3 (OBS r 3% FO förbrulming ~j medtagen) 
1 x 10000 x 0.353 x 4.4 = 24851 nm3 (OBSI1G MW för att jämföra med alt 2) 

Summa Alt 1: 41862. nm3 

Alt 2: 2 x 12V46 + 5 x 16RK270GS (22.5 l<nop) 

2 x 10860 x 0.178 x 4.4 = 17011 nm3 (OBS l 3% FO förbrukning ej medtagen) 
s x 3200 x 0.259 x 4.4 = 18233 nm3 

SummaAit2: 35244nm3 

Alt 3: 2 x 12V4S (19 knop) (OBS l 3% FO förbrukning ej medtaaen) 

S.6r ff~Ct 
2x10S60x0.17Bx_f!(= ~nm3 

/fial 
Summa Alt 3: ..;w' 1 tnm3 

GASMÅNGDEB 

Komprimerad: 

Antag 200 bar samt att avikelsen från Ideala gaslagen är ca 1.2 enligt AGA Gbg. 
{medför mer ga.s l en behållara än vad gaslagen säger, 1.2 ggr mer) 

ldela gaslagen: p V= mF\T {$!-enheter) 

Alt 1: V200 = (41862 x 1) l (201 x 1.2) = 174m3 

AJt 2: v2oo::: {35244 x 1) 1 (201 x 1.2) = 147m3 

/f&~/ 8{ 
Alt3: V200= (~x 1}/ {201 x 1.2} =:Pm3 

AGA Gbg har 50 liters flaskor med nettovikt 65 kg+ gasvikt ca 9.8 kg = 74.8 kg per 
fylld flaska · 

Alt 1: medför ca 261 ton flaskor 

Alt 2: medför ca 220 ton flaskor 
{Z/ 

AJt 3: medför ca j.9'non flaskor 
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AGA påstod att det fanns större flaskor, ca dilllneter på 0.5 m. men hyste tviVel om 
ytterligare större behållare fanns. -

Flytande: 

1 nm3 .. 1.54 E-3 rn3 LNG 

,....... Alt 1: VLNG..: 41862x 1.54 x 10-3 = 64.4 m3 LNG 
.._., 

......... Alt 2: VLNG = 35244x 1.54 x 10-3 = 54.3 m3 LNG 
H~O/_ 'JO.t. 

,....., Alt 3: VLNG =~x 1.54 x 10-3 ::: ~m3LNG 
........ 

'- Enligt AGA finns det 20" containers med ca , 8 m3 kapacitet .. 
= 
Alt 1: 64.4/18 = 3.6 stycken 

-~ 

Alt y. 54.3 11 a = 3 stycken 

,~z. 1:1' 
Alt ..26:2/18 = ~styck:en 

Ovan framräknade bygger p! enkelresa. 

Antagande framgår ocksl flopande text. 

-· Kontakta mig om du har några frågor. 
.__. 

'-.,· 

Med vänliga hälsningar, 
PELMATIC GÖTEBORG AB 

;---... 

tk~ '--' .. - Axel Franzen 
Projeot Manager 



SYDKRAFT KONSULT ANTECKNINGAR 

EVG - Gunnar Sandström 1995-02-15 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GASLEVERANS TILL FARTYG (NATURGAS PÅ VÅG?) 

MÖTE MED FÖRETRÄDARE FÖR SFL PÅ SYDGAS KONTOR DEN 14 FEBRUARI -95. 

Närvarande: 

l. 

2. 

3. 

Leif Paulsson 
Inge Blome 
Lars Nilsson 
Hans-Åke Maltesson 
Gunnar Sandström 

Projektbakgrund. 

SFL - Ship Management Helsingborg 
SFL Trelleborg - Maskinchef MS Götaland 
sydgas 
SGC 
Sydkraft Konsult 

Leif och Inge presenterade projektbakgrunden. SFL håller på med framtagning av 
förutsättningar för att utnyttja alternativa bränslen till nya färjor. Samarbetspartners är 
i främsta hand Kvaerner Massayards, SF, för att studera gasalternativet med 
gasmotorer resp. gasturbin. Dessutom tittar man på helt nya färjekonstruktioner 
tillsammans med en dansk firma samt Felrnatic i Göteborg. Alla redovisade ideer skall 
hållas konfidentiella. 

Aktuellt projekt. 

Det aktuella projektet handlar om att ta fram alla förutsättningar för att driva en ny 
färja mellan Trelleborg och Tyskland helt med gas, antingen med gasturbin eller med 
gasmotor. Huvudkonceptet som alternativ till den traditionella tjockoljedriften utgörs 
av gasmotor med dieselolja som pilottändning samt reservbränsle (dual-fuel). 
Huvudalternativ till motorer är WD V asa 46 resp V asa 32 för direktdrift eller diesel
elektrisk drift. 

För att klara miljökraven från svenska hamnmyndigheter samt moderbolaget SJ's 
mijöpolicy har man startat en del projekt tillsammans med WD avseende vatten
insprutning i befintliga dieselmotorer respektive installerat SCR-anläggning med urea
insprutning (97-98 % NOx-rening) på en motor i den nyaste färjan MS Aurora i H-H
trafik. 

Överläggning pågår med klassningssällskap m.m. angående förutsättningar för att lagra 
och hantera gas ombord på passagerarfartyg. Intresse finns hos SFL för att studera 
förutsättningarna både för CNG och LNG leveranser till det nya fartygsprojektet, som 
förväntas att realiseras inom kort (leveranstid c:a 18 månader). Diskussionen vid mötet 
inriktades på CNG. 

Projektförutsättningar: 
***N.B.: reviderade i förhållande till mötet efter samtal Leif- Gum!*** 

Effektbehov, axeleffekt: 34MW. 
Effektbehov, bränsleeffekt (0,40%): 85 MW gas. 

Leveranspunkt ett bunkerställe i Sverige (Trelleborgs hamn). 

Filnamn : a:\fartyg.gas 



SYDKRAFT KONSULT ANTECKNINGAR 2 

EVG - Gunnar Sandström 1995-02-15 

Turtäthet: 
Total gångtid: 

2 turer per dygn, vruje överfart tar 4.5 h plus l h hamntid 
18 - 20 h per dygn. 

Energibehov: 

Bunkerbehov för en tur 
Trelleborg-Tyskland 

85 MW gas x 20 h per dygn= 1700 MWh per dygn. 

85 MW gas x 10 h= 850 MWh. 

CNG-kapacitet vid 250 bar lagring: 850 000 kWh 
10.8 kWh/Nm3 x 250 bar 

'l 
= 315 m3 lagringsvolym. """" 3 ;b •'-

4. 

s. 

Omsättning: = 2 gånger per dygn. 

A vtalsförutsättningar: 
- SFL har inga statliga pålagor vare sig på bränsle eller smörjolja. 
- Dagens bränsle, i huvudsak lågsvavlig tjockolja, levereras på långa kontrakt. 
- För en normal färja uppskattas bränslekostnaden motsvara 25% av total DoU. 
-På grund av SJ's miljöpolicy samt omgivningskrav är man beredd att betala en 

merkostnad för ett rent bränsle, miljödiesel eller gas. 

Aktiviteter 
SFL önskar en systembeskrivning över hur en gasleverans skulle kunna ordnas i 
Trelleborg, samt en preliminär indikation över energikostnader. 
Avrapportering till SFL bestämdes till den 13 mars kl. 09.50 på MS Aurora vid 
avfarten från Helsingborg. 

Följande arbetsfördelning bestämdes: 

Ars Gasavtalsindikation 

Håm Bedömning av CNG-tankar och kompressorer 

Gum Systembeskrivning med grunddata och förslag till CNG-hantering. 

Filnamn : a:\fartyg.gas 



NATURGAS SOM FARTYGSBRÄNSLE 

Behov: 

Reserv: 

Lager i färja: 

Tankning: 

20 - 42 000 Nm3/ enkel resa 

40 - 84 000 Nm3/ tankningstillfälle 

10% extra+ 
10% kuddgas 

50 000 Nm3 (CNG 250 bar) 

40 000 Nm3 per dubbeltur 



TANKMODUL FÖR LAGER/TRANSPORT 

L :::: 11,5 m 
B x H :::: 2,5 x 3.6 m 

Vikt: 35 ton (fylld) 

Kapacitet: 7 700 Nm3 (250 bar) 

Vattenvolym 
tankar: 31 m3 

Kostnad för tankmodul: 2,5 Mkr 

Armatur + stativ: . 0,5 Mkr 

3,0 Mkr 



ALTERNATIV l CNG 250 Bar 

Rörledning till hamnen 16 bar; 
10 km a 2 000 kr/m 

Kompressor i hamnen 2 x 4 000 Nm3/h 

Tanklager i hamnen 80 000 Nm3
, 

11 moduler 

Anslutningar tankar- fartyg 

Övrigt 

Fartygstankar 50 000 Nm3
, 7 moduler 

Anslutningar för tankning 

Värmning 
(kompensera kylning vid trycksänkning) 

Driftkostnader på land: 
Elförbrukning 
Underhåll 
Personal, 2 manår 

TOTALT 

4Mkr 
2Mkr 
2 Mkr 
8 Mkr 

20 Mkr 

10 Mkr 

33 Mkr 

4 Mkr 

5 Mkr 

(72 Mkr) 

21 Mkr 

3 Mkr 

2 Mkr 

(26 Mkr) 

98 Mkr 



ALTERNATIV 2 CNG 250 Bar 

Transporttankar 2 x 50 000 Nm3 

15 moduler 

Kompressor vid MR -station · 
2 x 4 000 Nm3/h 

2 Trailers + kran i hamnen, 7 moduler 

Övrigt 

Anslutningar på fartyg, 7 moduler 

Värmning 
(kompensera kylning vid trycksänkning) 

Driftkostnader på land: 
Elförbrukning 
Underhåll 
Personal, 2 manår 

TOTALT 

4 Mkr 
2Mkr 
2Mkr 
8 Mkr 

45 Mkr 

10 Mkr 

12 Mkr 

5 Mkr 

(72 Mkr) 

3 Mkr 

2 Mkr 

(5 Mkr) 

77 Mkr 



ALTERNATIV 3 CNG 250 Bar 

Transporttankar för tankning 80 000 Nm3 

11 moduler 33 Mkr 

Kompressor vid MR -station 
2 x 4 000 Nm3/h 

Anslutningar tankar - faryg 

Trailers 

Övrigt 

Fartygstankar 50 000 Nm3
, 7 moduler 

Anslutningar för tankning 

Värmning 
(kompensera kylning vid trycksänkning) 

Driftkostnader på land: 

Elförbrukning 
Underhåll 
Personal,· 2 manår 

TOTALT 

4Mkr 
2Mkr 
2Mkr 
8 Mkr 

10 Mkr 

4 Mkr 

2 Mkr 

5 Mkr 

(54 Mkr) 

21 Mkr 

3 Mkr 

2 Mkr 

(26 Mkr) 

80 Mkr 



LNG 

* 

* 

* 

Kondenserad gas, förvaring vid - 169 °C, trycklöst 

Nedkylning av l Nm3 gas kräver c:a l kW kyleffekt 

l ton LNG = 2,2 m3 vätska= 1280 Nm3 gas 

= 13 800 kWh 

BEHOV: 

30 - 65 m3 LNG/enkelresa 

60-130 m3 LNG/tankning 



Kondenseringsanläggning 25 Mkr 

Kompressor lO Mkr 

Lagertank vid kondensering 5 Mkr 

Tankbilar, 4 st 12 Mkr 

Övrigt 8 Mkr 

Fartygstankar 5-10 Mkr 

K y lanläggning 3-5 Mkr 
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FUD-PROJEKT: NATURGAsANVÄNDNING HOS FARTYGsMOTORER 

KAJPLATS 1, 2, 3: TI-UNE +TA-UNE 
KAJPLATs 4: RESERVKAJ 
KAJPLATS 5, 6 : T9-UNE 

ÖSTERSJÖN 
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