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ESS – Energy Saving System 
 

Hva med 
Havbruksnæringen? 

Trondheim, 01-02.12.2015 

En grønnere teknologi. 



AGENDA 

Fiskerstrand Verft AS 
 Visjon 
 Erfaringer innen miljøteknologi 

 Miljøvennlig skipsbygging 
 Innovasjon 
 Ombygging av MF Fannefjord til LNG/Batteri Hybrid 

 
Energibærere 
 Hva er tilgjengelig i dag. 
 
Havbruk 
 Markedsposisjon anno 2015 
 Nøkkeldata 
 Batteri 

 Muligheter / Utfordringer 
 Batterihybrid 
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Visjon: "Skape en bærekraftig maritim utvikling" 



"Selbjørnsfjord" 
 

Torghatten 

"Boknafjord" 
 

Fjord1 

"With Harvest" 
"With Marine" 

E. U. Rederi 

"MF Hasvik" 
"MF Bergsjord" 

Boreal Transport Nord AS 

MILJØVENNLIG SKIPSBYGGING 
        Ferge Ferge Fiskefôr båter Ferge 

MILJØFERGE TIL  
TORGHATTEN TRAFIKKSELSKAP AS 
 
 Biodiesel, DE fremdriftssystem 
 Forberedt for plug - in hybrid med 

batteri for energilagring. 



 Pilot prosjekt - ombygging til verdens første LNG 
bunkringsbåt 
 

 Forsyner “Viking Grace” med gass direkte fra skip 
til skip 
 

 Ca 800 gassbunkringer utført uten problem eller 
uhell 

LNGF “SEAGAS” - 2013 

INNOVASJON – OMBYGGING LNG BUNKRINGSBÅT 
M/F FJALIR - 1974 

FRA FJORDFERGE TIL VERDENS  
FØRSTE GASS LNG BUNKRINGSBÅT 

“Viking Grace” – Stockholm havn 

LNGF “SEAGAS” 



Gjennomføring 
 Fiskerstrand Verft installerte batteripakken om bord i MF Fannefjord i perioden mars/april 2015 
 Tett samarbeid mellom Fiskerstrand Verft, Fjord1, designer og elektroleverandør 
 Kontinuerlig dialog med Sjøfartsdirektoratet (NMA) for å imøtekomme regelverk. 

 
Installasjonskriterier: 
 Gasstett batteri container bygd og integrert i skip, A-60 
 Nødventilasjon, Ex-sone ved inn/ut luft 
 Intern kjøling 15-20oC 
 Vanntåke og sprinkler system for brannslukking 
 EX- utstyr internt i container 
 Deteksjon av gass, røyk, varme. 
 Kameraovervåkning  

 
Resultateffekt 
 LNG generator blir kjørt med optimal belastning ved overfart og terminal 
 Ved kai/terminal anløp leverer generator effekt til en batteripakke på totalt 436 kWh – 900V 
 Etter ESS Installasjon kjører MF Fannefjord 80% av seiletid med 1 LNG Generator 

 Batteripakke erstatter 1 stk GG i drift under overseiling. 
 Fordeler : 

 redusert utslipp av CO2 
 reduserte drift / vedlikeholdskostnader av GG 
 Merkbar reduksjon i drivstoff kostnader. 

Batteri container bygd og montert av 
Fiskerstrand Verft 

Ombygging MF FANNEFJORD – BATTERIHYBRID 



Tilgjengelige energibærere 
 Fossil brennstoff (NOx – SOx – CO2) 
 Biodiesel  (NOx – CO2(CO2 nøytral))  
 LNG teknologi  (Metan (CH4) – CO2) 

 
 100% batteri fremdrifts-/ propulsjonssystem basert på lading fra landbaserte anlegg. 

 
 Hybride løsninger 

 
 Biogass 
 Brenselscelle teknologi 

ENERGIBÆRERE 

LNG gass drift 
og batteridrift 

Testing av metanol, etanol, 
biodiesel og biogass 

LNG drift 
på åpne hav  

Biogass Brensel celler 

NÅ FREMTID 



ORDRESITUASJON PR. AUGUST / SEPTEMBER - 2015 

5 Offshore fartøy Ca. 3.0 mrd. 

12 Fartøy til oppdrettsnæringen Ca. 2,6 mrd. 

4 Fiskefartøy Ca.1,3 mrd. 

1 Ferge Ca. 0,13 mrd. 

2 Spesialfartøy Ca. 1,8 mrd. 

24 nye kontrakter offentliggjort  ca. NOK 8,8 mrd 

HAVBRUKSNÆRING - MARKEDSPOSISJON 



Eksisterende flåte 
 Dagens flåte : 62 brønnbåter og ~30-40 forbåter 
 Totalt ca. 74.000 m3 lastekapasitet 
 Gjennomsnittsalder på eksisterende fartøy: ~13 år 
 Hovedsakelig charter og faste rammeavtaler (Under 10% av total kapasitet på spot) 
 Geografisk spredning på norskeide fartøy utenfor Norge: 

 Øst Canada 
 UK 
 Irland 
 Chile 
 Tasmania 

 Norske er ledende innen utvikling og innovasjon av brønnbåt teknologi 
 Norge er dominerende på operativ –og teknologisk kompetanse. 
 Raskt voksende behov for avanserte arbeidsfartøy innen havbruk. 

 
Driftsprofil 
 Fremdriftsmaskineri hovedsakelig basert på en diesel eller LNG hovedmotor, koblet til en 

propell gjennom et reduksjonsgir med PTO/PTI akselgenerator/elektromotor.  
 Som redundant løsning benyttes et diesel standby aggregat som leverer effekt til 

propellere (enten i kombinasjon eller i en dieselelektrisk løsning) 
 Ofte behov for rask respons ved hurtige lastendringer (effektbehov) i kritisk fase. 
 Fartøyene opererer ofte på DP ved lossing (1-3t) 

HAVBRUKSNÆRING - NØKKELDATA 



MULIGHETER 
 Batteri imøtekommer krav til hurtige lastjusteringer som fremkommer pga. variabler som vind og 

bølger. 
 Batteri vil umiddelbart ta over last ved motorstopp for sikker manøvrering i kritiske operasjoner. 
 Batteri kan dekke opp i krav til redundans 
 Mulighet til å redusere utslipp av NOx, SOx og CO2 ved fiskemerde og mottak. 
 Mulighet for å redusere installert effekt på hovedmaskineri, optimalisert drift. 
 Mer effektiv rensing av eksos ved bruk av SCR på diesel motorer. 
 Kan redusere driftstimer på generatorsett Diesel-/LNG elektriske installasjoner. 
 Mulighet for støtte knyttet til utslippsreduserende tiltak. 

 Det skal lønne seg å satse på miljøteknologi som f.eks. batteriteknologi, hybridløsninger og 
andre renere energikilder 

 Kan benyttes på tvers av fartøytype innenfor havbruk, også arbeidsbåter. 
 

UTFORDRINGER 
 Geografisk spredning på havbruksflåten begrenser muligheten for 100% batteridrift 

 …men ingen hindring for bruk av batteri i kombinasjon med diesel eller LNG 
 Avskrivningskostnader, levetid på batteri vs investeringskostnader 
 Usikkerhet knyttet til praktisering av regelverk rundt batteriinstallasjoner om bord i båt. 

 Klasseselskap og myndighet har ikke etablert klare regelverk rundt bruk av batteri 
 

HAVBRUKSNÆRING - BATTERI 



HAVBRUKSNÆRING - BATTERIHYBRID 
Driftsprofil 

Scenario 
Totalt installert effekt hovedmotor : 2300 kW 
Tilgjengelig last på aksel generator : 900 kW 
Tilgjengelig last propulsjon : 1400 kW 
 
Last transienter målt på propell: ~1200 kW 
 
Ny installert effekt på hovedmotor : 1600 kW 
Tilgjengelig last på aksel generator : 900 kW 
Installert batteripakke* : 3-500 kWh 
 
Tilgjengelig last på propell (lasttransienter) : 1400 kW 
 
* Belastning avhengig av C-faktor på batteri og tid for last. 

 Mulighet for å ta ut transiente laster i korte 
perioder, som feks. ved lasting og lossing 

 Kan lade batteri ved lav last i transit mellom 
merde og fiskemottak. 

 Mulighet for perioder med 100% batteridrift 0 
utslipp 

 Kan redusere behov for kapasitet på landstrøm. 
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Fiskerstrand Verft AS,  Risevegen 23, N-6035 Fiskarstrand, Norway, Telf. + 47 70 19 93 00, firmapost@fiskerstrand.no, www.fiskerstrand.no 
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