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Grønn skipsfart

Batterier i skipsfart reduserer utslipp
Batterier i supplyskip kan redusere både lokal forurensing og klimapåvirkning, viser forskning.
Forskningssenteret CenSES har sammen med
flere forskningspartnere sett på fordeler og
ulemper med å installere batterier til sjøs.
– Supplyskip (offshore støttefartøyer) med
kombinasjon av batterier og forbrenningsmotorer er et eksempel vi
har studert og som gir
mening, sier forskerne
Elizabeth Lindstad og
Gunnar S. Eskeland.
Aktuelle anvendelsesområder for batteriog hybridfartøyer er:
• havneområder med
forurensningsproblemer og lademuligheter
• fergestrekninger
med passende forhold mellom kaitid
og overfart
• skip med stort behov
for disponible krefter
i enkelte situasjoner
Har høye utslipp
Offshore-støttefartøyer leverer tjenester til
olje- og gassvirksomhet, noe som krever flere
motorer, avanserte dynamiske posisjoneringssystemer og spontant disponible hestekrefter
langt over det som utnyttes ordinært.

Høye krav og tradisjonelt maskineri gjør at
fartøyene i stor grad kjører flere motorer på
lav utnyttelse, som gir ugunstige forbrenningsforhold og høye utslipp av eksosgasser.

Eidesvik Offshores «Viking Princess» var det første offshorefartøyet i
verden der batterier har redusert antall hovedmotorer om bord. Foto:
Wärtsilä Norway

– Disponibel elektrisk kraft er billig å
bygge, men batteriene vil være moderate, så
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løsningen blir hybrid. Litt på samme måte
som at en Toyota Prius ikke sparer mye utslipp på landeveiskjøring, men mer i byens
hyppige akselerasjoner, så vil last-variasjon og
havnenærhet karakterisere batteriløsninger til
sjøs, forklarer Eskeland.
Offshorefartøyene trenger mye disponible
krefter i forhold til det de bruker av energi i de
aller fleste timene.
Vil redusere utslippene
Forskningen viser at en hybrid løsning for
offshorefartøyene reduserer drivstofforbruket
med opptil 15 prosent, og utslippet av skadelige eksosgasser og lokal regional forurensning
med opptil det dobbelte, det vil si 30 prosent.
I arktiske strøk bidrar dette til å redusere det
globale oppvarmingspotensielt med opptil 50
prosent. For Nordsjøen er potensialet halvparten, mellom 20–25 prosent.
– Grunnen er at utslippene fra forbrenningsmotorer gjør mer skade i Arktis, sier
Eskeland.
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Tvilsom økonomi ved ettermontering
Ettermontering av hybride løsninger på et eksisterende fartøy vil tilbakebetalingen i beste
fall være mer enn ti år basert på dagens oljepris på rundt 60 dollar fatet.
– Dette er ikke så veldig magisk, sier Eskeland, som fortsetter:
– For nye fartøyer ville man kunne erstatte
en eller to av de fire hovedmotorene og generatorsettene med batterier uten at det går utover sikkerhets- eller servicestandarder. Da er
tilbakebetalingstiden omtrent fem, år, gunstig
nok til å gi god lønnsomhet.
Fremtidige batteri- og drivstoffpriser spiller her en viktig rolle. Selv ettermontering vil
være lønnsomt dersom batteriprisene kommer
ned med 50 til 75 prosent, eller drivstoffprisene øker tilsvarende.
Forskningen er finansiert av Forskningsrådet gjennom Det arktiske loggprosjektet, SFI
Smart Maritime – Norsk senter for forbedret
energieffektivitet og reduserte utslipp fra maritim sektor, samt CenSES-prosjektet.

CenSES er et tverrfaglig
nasjonalt forskningssenter
for miljøvennlig energi (FME
Samfunn).
Senterets forskning skal
bidra til å styrke forståelsen
av de økonomiske, politiske,
sosiale og kulturelle sidene
ved utvikling og innføring
av ny fornybar energi og
miljøteknologi i samfunnet.
CenSES skal bidra til et solid
faktagrunnlag for offentlige
og private beslutningstakere
i grenseflaten mellom klima-,
energi- og industripolitikk.
Last ned vår podkast
EnerSikt fra der du laster ned
podkaster.
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CenSES is an interdisciplinary national centre for sustainable energy studies (FME
Society).
Our goal is to strengthen
the knowledge of economic,
political, social and cultural
aspects of the development
and implementation of renewable energy and environmental technology. The centre’s research aims to provide
a solid fact-based foundation
for public and private decision-makers in the interface
between climate, energy and
industrial policy.
Please listen to our podcast
EnerView via iTunes or other
podcast hosts.

