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Förord 
 
Rapporten du nu läser är den avslutande delen av min elektroingenjörsutbildning på 
Högskolan Väst. Arbetet har utförts på uppdrag av Callenberg Technology Group och under 
10 veckor har jag varit placerad på deras kontor i Uddevalla. Idén till arbetet är Fredrik 
Hedröd upphovsman till. Tillsammans med Ulf Ponner på Callenberg har de svarat på frågor, 
diskuterat lösningar och hjälpt mig på alla möjliga sätt. Stort tack till er! Jag skulle även vilja 
tacka min handledare Lena Max för hjälpen med diverse frågor och hjälpen att hålla 
rapporten relevant och inom uppsatta gränser. Ett sista tack till Jarl Andreasson på 
Färjerederiet som visade och förklarade linfärjorna, både på plats och via mejl samt var en 
hjälpande hand när det behövdes. 

Om inget annat anges är de bilder som används i rapporten publicerade med tillstånd från 
Callenberg, Färjerederiet eller egna bilder fotograferade under besök på utvalda färjor. Även 
de figurer som används är egna, om inget annat anges. Rapporten bör skrivas ut i färg för att 
figurer och bilder enklare ska förstås.  

 

Uddevalla, februari 2019 

Hannes Nilsson 
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Konstant landanslutning för linfärjor 

Sammanfattning 

Detta examenarbete har utförts på uppdrag av Callenberg Technology Group. Arbetet är en 
förstudie som ska användas som underlag för konvertering av linfärjor från dieselframdrift 
till konstant landansluten färja. Studien har undersökt lämplig lösning på tre olika 
överföringsdistanser ur ett driftmässigt och kostnadseffektivt perspektiv. 
Överföringsdistanserna är 910 m, 650 m och 300 m. 

Konvertering av färjor från mer traditionell dieselframdrift till mer moderna fossilfria 
framdrivningsmetoder har pågått i flera år. Linfärjor är inget undantag. Under de senare åren 
har ett framdrivningssystem för Färjerederiets linfärjor dominerat, konstant landansluten 
kabel som förser linfärjor med tillräcklig elektricitet för att använda det som primär 
framdrivningskälla. Kabeln rullas in och ut med hjälp av en kabelvinda placerad på linfärjans 
långsida. Vid längre distanser än 300 m har dock problem uppstått med bland annat 
spänningsfall och mekaniska påfrestningar på kabeln. Rapporten har fokuserat på de 
elektriska problem som uppstår vid nämnda distanser.  

Beräkningar och samtal med kabelvindstillverkare har utförts och det kan konstateras att 
distansen som konstant landanslutning kan användas till är 700 m. Till de distanser som 
studerats, 300 m och 650 m, jämfördes olika överföringsspänningar men 1000 V är enligt 
valda kriterier i denna rapport den bästa överföringsspänningen. Det har visat sig vara den 
billigaste metoden enligt de beräkningar och uppskattningar som har gjorts i denna rapport. 
Kabelvindan har en ytterdiameter på 7000 mm för 650 m överfarten och 4200 mm i 
ytterdiameter för 300 m överfarten. 

Med de beräkningar och de förslagen som har presenterats i denna rapport finns det 
mekaniska parametrar som gör att konstant anslutning vid 910 m överfart inte kan användas.  
Vid användning av kabelvinda för nämnda distans krävs därför andra förslag och/eller 
komponenter för att en möjlig lösning ska kunna presenteras. Det visade sig i arbetet att det 
är de mekaniska påfrestningarna som avgör vilken distans som är maximal överfartsdistans, 
och inte de elektriska.  
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Constant shore connection for cable operated ferries 

Summary 

This bachelor´s thesis has been carried out on behalf of Callenberg Technology Group. The 
thesis is a preliminary study and shall be used during the change from diesel to constant shore 
connected for cable operated ferries. A survey on three different distances, 910 m, 650 m 
and 300 m has been presented in the thesis. The solutions shall be reliable and cost effective. 

Ferries have, during the recent years, been converted from diesel power to modern fossil 
free solutions. Cable operated ferries is not an exception. The main solution that STA road 
ferries has been using is constant shore connections. The connection provides enough 
electricity to operate the ferry. The cable is rolled in and out using a motorized cable reel 
placed on the ferry. When 300 m or longer distances is used problem accrue, such as, voltage 
drop and mechanical tensions on the cable. The focus during this bachelor´s thesis has been 
to focus the studies on the electrical problems. 

To decide if constant shore connection could be used on this application, calculations and a 
dialogue with various cable reel companies has been carried out. When the transmission 
voltage for the distances, 300 m and 650 m, should be decided, different voltages have been 
compared but with the given circumstances 1000 V is best fit for this area of use. It is also 
the cheapest solution, according to the calculations and estimations made in this thesis. The 
reel for the 650 m crossing has an outside diameter of 7000 mm and the reel for the 300 m 
crossing has an outside diameter of 4200 mm.    

According to the calculation and the solution presented in this thesis it is not possible to use 
a constant shore connected cable ferry with a crossing distance of 910 m. For a cable reel to 
be used to 910 m crossing distance, different components or another solution needs to be 
presented. During this thesis it has been concluded that the mechanical tension is a bigger 
problem than the electrical problems that occur. Mechanical tension is therefore the reason 
why constant shore connection cannot be used for all cable operated ferry.      
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Nomenklatur 

Vokabulär 
CTG = Callenberg Technology Group 

DNV GL = Sammanslagning mellan De norske veritas och Germsnischer 
Lloyed 

DOD = Depth of charge, Hur mycket batteriet maximalt kan laddas ur. 

EMS  = Energy management system, ett övervakningssystem för batterier 

Hotell-last = Effekten som förbrukas vid stillastående färja. En grundeffekt som 
alltid finns. 

Huvudtavla = Elcentral ombord på en färja 

IMCO = Inter-Government Maritime Consultative Organization  

IMO = International maritime organization 

IT-system = Elektriskt fördelningssystem som är eller delvis är isolerad från 
jordpotential. 

LNG = Flytande nataurgas (liquefied natural gas) 

MARPOL = The International Concention for the Prevention of Pollution from 
Ships 

SOC = State of charge, Hur mycket ett batteri laddas maximalt  

SOLAS = Safety of life at sea  

STA = The Swedish Transport Administration (Trafikverket översatt till 
engelska) 

STCW = International Convention on Standards of Training, Certification 
and Watchkeeping for Seafarers 

TN-system = Elektriskt fördelningssystem som har direkt anslutning till 
jordpotential.  

VF = Vägfärja 

 

Symboler 
𝐴 = Vald area på kabel  [mm²] 

𝐴   = Minsta tillåtna area [mm²] 

𝐸 = Energiförbrukning [kWh] 

𝐼 = Ström i kretsen [A] 

𝐼  = Kortslutningsström [A]  

𝐼   = Maximal belastningsström [A] 

𝐼   = Minimal belastningsström [A] 

𝐿 = Längd på kabel [m] 
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𝑃 = Aktivt effektuttag [W]  

𝑃  = Maximalt aktivt effektuttag [W]  

𝑃  = Minimalt aktivt effektuttag [W]  

𝑅  = Resistans [Ω] 

𝑆   = Märkeffekt [MVA] 

𝑈  = Fasspänning [V] 

𝑈  = Huvudspänning [V] 

𝑢   = Kortslutningsspänningen [pu] 

𝑈  = Minsta tillåtna spänning ombord [V] 

𝑈   = Märkspänning [kV]  

𝑈  = Nominell spänning i kretsen [V] 

𝑈   = Spänning ombord efter spänningsfallet [V] 

𝑈  = Spänning på isolationtransformatorns sekundärsida [V] 

𝑊  = Energiförbrukning [Wh] 

𝑋  = Induktiv kortslutningsimpedans [Ω] 

𝑍  = Kortslutningsimpedansen. [Ω] 

 

Δ𝑢  = Spänningsfall i kabeln [V] 

Δ𝑢% = Maximalt procentuellt spänningsfall [%] 

𝜌 = Resistivitet för koppar [Ωmm²/m]  

cos 𝜑 = Effektfaktor 
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1 Inledning 
Callenberg Technology Group (CTG) har över 100 år av erfarenhet från den marina 
marknaden. Under åren har företaget haft olika skepnader men den marina sektionen har 
alltid varit den största och viktigaste marknaden. Idag är CTG en del av Trident Maritime 
Systems som är USA:s största och äldsta leverantör av helhetslösningar till olika slags fartyg. 
I Sverige finns två kontor, ett i Uddevalla och ett i Göteborg. Arbetet inom CTG handlar 
om att elektrifiera och automatisera marinindustrin, allt från stora kryssningsfartyg till mindre 
sjöräddningsbåtar. CTG är involverade i projekt som handlar om linfärjor och deras 
konverteringar från fossil framdrift till icke fossil framdrift. Kunden för dessa projekt är 
Färjerederiet som driver många av Sveriges färjor. I Sverige driver Färjerederiet 41 färjeleder 
på uppdrag av Trafikverket [1].           

1.1 Bakgrund 

Sverige har som ambition att 2030 ha en helt fossilfri fordonsflotta [2]. Som komplement till 
det ska Sverige vara klimatneutralt till 2045, vilket innebär att Sverige inte ska ha något 
nettoutsläpp av växthusgaser [3]. Därför har Trafikverket och Färjerederiet tagit fram 
”Vision 45”, ett dokument som ska säkerställa att effektiva och miljövänliga färjor finns att 
tillgå. Dokumentet uppdateras varje år för att ta hänsyn till teknikutveckling inom sjöfarten. 

Linfärjor är en del av sjöfarten som transporterar människor och fordon över vattnen. 
Traditionellt har dieselgeneratorer använts för att driva elmotorer som i sin tur driver 
linfärjan framåt. Lighthouse har gjort en förstudie som handlar om elektrifieringen av 
sjöfarten där bland annat olika framdrivningsmetoder diskuteras [4]. Lighthouse är en 
organisation som består av olika marina intressenter, bland annat Stena, Chalmers, KTH 
Sjöfartsverket och Västra Götalandsregionen Studien behandlar inte linfärjor speciellt utan 
riktar övergripande in sig på elektrifiering av sjöfarten. I studien avhandlas olika metoder för 
elektrifiering, bland annat batterier och bränsleceller.  En projektuppgift från 
sjöingenjörsprogrammet i Kalmar, som är informationsunderlag till trafikverket, behandlar 
konvertering av linfärjan Tora från dieselframdrift till bränslecellsframdrift [5]. Dessa två 
rapporter avhandlar två olika metoder för framdrivning, batterier och bränsleceller.  

Färjerederiet har tillsammans med CTG använt en annan metod. Tillsammans har de 
omvandlat sex stycken linfärjor, även kallade vägfärjor från dieselframdrift till framdrift med 
hjälp av en konstant ansluten kabel.  Kabeln ”rullas” in respektive ut beroende på vilket håll 
linfärjan åker åt och detta sker med hjälp av en kabelvinda. De linfärjor som har använt den 
här tekniken transporterar sig över en led som är ca 250 m. När sträckan ökas uppkommer 
dock problem, både mekaniska och elektriska   

1.2 Problembeskrivning och avgränsningar 

Tidigare nämndes att Färjerederiet och CTG har använt elektrisk framdrift där en kabel rullas 
in och ut med hjälp av en kabelvinda som framdrivningsmetod. Distansen där metoden har 
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använts är varierande, men aldrig längre än 300 m. Det finns en förhoppning om att linfärjor 
som transporterar upp till 1000 m ska kunna använda ett fossilfritt framdrivningssystem, där 
elektrisk framdrift är en metod för detta. Olika metoder ska undersökas i detta projekt-, 
bränsleceller, batterier, kabel eller en kombination av de två sistnämnda. Vid konstant 
landanslutning ska olika spänningsnivåer och olika kabelvindor kontrolleras. Lösningen ska 
vara driftsäker och ekonomiskt försvarbar. Fokus i projektet kommer ligga på framdrivning 
med hjälp av konstant landanslutning, antingen med eller utan hjälp av batterier på färjan. 
Användningen av batterier som enda framdrivningsmetod och användning av bränsleceller 
kommer förklaras men inga djupgående beräkningar kommer att genomföras.   

Studien kommer att fokusera på linfärjor och de framdrivningssystem som enligt rapporten 
fungerar bäst. Det betyder inte att den framtagna lösningen är universal utan vid varje 
projektering av framdriftkonvertering ska de faktorer och parametrar som är aktuella i just 
det fallet. Syftet med arbetet är att rapporten ska kunna användas som underlag vid framtida 
konverteringar.  

1.3 Syfte 

Syftet med rapporten är att kontrollera om konstant landasluten kabel kan användas som 
framdrivningsmetod, vid 910 m, 650 m och 300 m överfart. Om undersökt 
framdrivningsmetod inte kan användas, vad är då en driftsäker och ekonomiskt försvarbar 
framdrivningsmetod.  

1.4 Mål 

Studien kommer att sammanställas i en rapport, där nedanstående punkter ska ingå: 

 Förklaring av batterier, bränsleceller och konstant landanslutning som metod för 
framdrivning. 

 Beskrivning av väntad utrustning för varje system. 

 Övergripande kostnadskalkyl för de relevanta förslagen. 

 Beräkningar på spänningsfall och utlösningsvillkor för konstant landanslutning.  

 Beskrivning av föreslagen lösning för varje överfarts längd 

 

1.5 Metod 

I rapporten kommer Transportstyrelsens författningssamling, TSFS 2014:1 [6] användas för 
att veta vad vilka föreskrifter som gäller för linfärjor. Denna författningen hänvisar i vissa 
stycken till IMO (International Maritime Organization) som är den internationella 
organisationen som beslutar om författningar och lagar. Den föreskriften på IMO som är 
mest relevant är MSC/Circ.1176 [7]. Även DNV GL rekommendationer kommer att 
användas [8]. Dessa rekommendationer används endast i de projekt som DNV GL är 
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involverade i. Toleranserna är ofta mindre än Transportstyrelsen och IMO föreskrifter, 
därför används även DNV GL rekommendationer. Transportstyrelsens ”Riktlinjer och 
rekommendationer för anslutningar av fartyg och fritidsbåtar till landbaserat elnät” [9] 
kommer att användas som underlag för förslag och lösningar som involverar förändringar i 
landanslutningen.  

Arbetet kommer vara en kombination av olika undersökningsmodeller. Systemstudie är dock 
den modell som bäst passar in på arbetet. Studier kommer att göras för att försöka hitta ett 
optimalt sätt att driva linfärjor. Intervjuer med medarbetare på Callenberg, intervjuer med 
leverantörer om möjliga lösningar, studiebesök på en linfärja och litteraturanalys kommer 
alla vara metoder som används i arbetet.   
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2 Färjor 
Färjor används för att regelbundet transportera människor och fordon mellan två hamnar 
[10]. Det finns olika sorters färjor som varierar i storlek och antal passagerare. Studien 
handlar om linfärja, även kallad vägfärja eller bilfärja. I Sverige har Färjerederiet, som är en 
del av Trafikverket, ansvarar för drift och underhåll av både frigående färjor– och linfärjor. 
Skillnaden mellan dessa två färjetyper är att linfärjor drivs och/eller styrs med hjälp av en 
eller två vajrar medan de frigående färjorna använder propeller. Vajrarna är uppspända 
mellan de två platser som linfärjan ska transporteras emellan. Verkningsgraden ökar vid 
användning av vajer jämfört med propeller. Det totala effektbehovet minskar då eftersom 
mindre effekt behöver tillsättas för att den nyttjade effekten ska bli samma. När begreppet 
linfärja används i studien syftas det på en färja från Färjerederiet som drivs och styrs med 
hjälp av två stycken vajrar som sträcker sig mellan de hamnlägen som linfärjan transporteras 
emellan. Ombord på linfärjan finns motorer som med hjälp av vajrarna driver färjan fram 
och tillbaka. Storleken på linfärjor är olika beroende på längd på överfarten och hur trafikerad 
leden är. Vajrarna begränsar färjorna till att transporteras mellan två platser. Platserna måste 
geografiskt vara placerade emot varandra, annars kan inte vajrar användas. På varje kortsida 
av linfärjan finns det hydrauliska ramper som sänks ner för att underlätta av/på fart. 
Linfärjorna manövreras manuellt med spakar i hytten där även information om 
effektförbrukning, jordfelsövervakning etc. finns. Ombord finns alltid en färjeoperatör som 
styr färjan. Hytten är placerad på långsidan av linfärjan, se figur 2.1. Kabelvindan är dock inte 
alltid placerad på samma sida som hytten. Beroende på förutsättningar kan kabelvindan även 
vara placerad på den andra långsidan. 

 

Figur 2.1.Bild på linfärjan VF Maj 
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Figuren ovan är en bild på VF Maj som är en av de färjor som använder en konstant 
landansluten kabel. För en närmare blick på kabelvindan, se figur 2.2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kabelvindan är den komponent som ser till att tillräckligt med kabel är utrullad under 
överfarten. 

2.1 Elsystemet på en linfärja 

Ombord på de flesta av Färjerederiets linfärjor är huvudspänningen 400 VAC. 
Överföringsspänningen kan däremot vara annorlunda, om förutsättningarna för högre 
spänning finns. Mätkretsar, frekvensomriktare, motorer till framdrift och ramper är exempel 
på utrustning som använder 400 VAC som spänning. Belysning, uttag och manöverspänning 
använder 230 VAC. Eftersom IT-system används och ingen neutralledare distribueras tas 
230 VAC ut genom en 400/230 V transformator. Transformatorn är till för de laster som 
kräver spänning motsvarande enfas, tex belysning, som då kopplas till 230 V mellan två faser. 
Transformatorn placeras där det finns plats ombord. Det finns dock färjor som använder en 
neutralledare, tex VF Annie och VF Elvira [11]. Fasspänningen tas då ut som vid vanlig 
fastighetsinstallation, mellan fasledare och neutralledare. Neutralledaren är dock isolerad från 

Figur 2.2. Bild på kabelvindan använt på VF Maj 
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jord, då IT-system används. Beskrivna metod kommer inte användas i den här rapporten. 
För mer information om IT-system, se avsnitt 2.2.  

Som komplement till den primära spänningskällan är alla linfärjor utrustade med reservkraft, 
där en dieselgenerator ofta används. Rapporten kommer inte diskutera reservkraft utan det 
förutsätts att en dieselgenerator används vid alla förslag.  

Färjerederiet använder tre olika metoder för att driva linfärjan, el -, elhydrauliskt - eller 
hydraulisk framdrift som avhandlas i avsnitt 2.3.     

2.2 Fördelningssystemet 

Färjerederiets linfärjor använder IT-system ombord. En isolationstransformator är därför 
placerad i land, med närhet till linfärjan. IT-system innebär antingen att alla spänningssatta 
delar är isolerade från jord, eller att en punkt är ansluten till jord via en hög impedans [12]. 
Skillnaden mot TN-system är att den felström som uppstår vid ett enfasigt jordfel är låg vilket 
betyder att automatisk frånkoppling inte behöver vara nödvändig vid detta fel. Avbrott kan 
då undvikas och linfärjan kan fungera som vanligt. Felströmmen som uppstår finns mellan 
den felaktiga fasen och till utsatt del eller till jord. Se figur 2.3 för en enklare skiss över ett 
enfasigt jordfel. 

 

Vid ett enfasigt jordfel antar den felaktiga fasen jordpotential medan de övriga faserna får en 
ökad spänning [12]. Den ökade spänningen kan påverka inkopplad utrustning och därför ska 
felet så snabbt som möjligt åtgärdas. Om ytterligare en fas drabbas av jordfel blir det 
kortslutning mellan de två felaktiga faserna. Se figur 2.4 för en enklare skiss över ett tvåfasigt 
jordfel. 

 
 
 
 

Figur 2.3. Enkel skiss över ett enfasigt jordfel med IT-system 
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För att skydda anläggningen mot fel ska någon av följande övervaknings – och 
skyddsanordningar användas enligt SS 436 40 00 [12]: 

 Isolationsövervakningsutrustning (IMD) 

 Jordfelsövervakningsutrustning (RCM) 

 Isolationsfellokaliseringssystem (IFLS) 

 Överströmsskydd 

 Jordfelsbrytare 

Linfärjor använder överströmsskydd och jordfelsövervakningsutrustning för att detektera 
och skydda för fel. Jordfelsbrytare används ej då den kan lösa ut vid enfasigt fel, på grund av 
kapacitiva läckströmmar. Vid ett första fel ska det finnas utrustning för att meddela detta, 
ljud eller visuell signal ska användas [12]. Signalen ska inte kunna återställas utan att felet är 
återställt. Fel som uppstår ska så snabbt som möjligt återställas. Om två jordfel uppstår 
samtidigt ska skydd vara inställda så att den jordfelsström som uppstår löser ut skyddet och 
personer skyddas mot farlig spänning. Frånkoppling ska ske enligt reglerna för ett TN-system 
[12]. Skydden dimensioneras efter det tvåfasiga jordfelet.   

Linfärjor använder skrovet som jord och utrustning som kräver jord ansluts till skrovet.  

Figur 2.4. Enkel skiss över ett tvåfasigt jordfel med IT-system 
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2.3 Framdrift 

Vajrarna som används är uppspända mellan de två kajer som linfärjan transporteras emellan. 
Med två vinschar, en på varje vajer, drivs och styrs färjan i riktning mot sin destination. 
Vinscharna drivs med hjälp av två elmotorer. De två vinscharna driver var sitt hjul som med 
hjälp av två styrhjul driver och styr linfärjan, se figur 2.5 [13].  

De motorer som används för framdriften brukar var på ca 35 kW var och regleras med en 
frekvensomriktare för att kunna variera linfärjans hastighet.  

Vid nybyggnationer eller konverteringar av linfärjor används antingen elframdrift eller 
elhydraulisk framdrift istället för ett hydrauliskt system som tidigare var vanligt. Vid 
spänningsbortfall från den primära spänningskällan, kan motorerna drivas med reservkraft, 
vanligast i form av en dieselgenerator. 

Istället för att använda elmotor som driver vinscharna har äldre linfärjor använt ett 
hydrauliksystem istället. Vinschen driver hjulen likadant som vid användning av elmotorer, 
skillnaden är att en hydraulmotor via transmission eller en rem driver en hydraulpump som 
får vinschen att snurra. Hydraulmotorn drivs direkt av en dieselmotor. Hydraulisk framdrift 
håller på att fasas ut som en del av ”Vision 45” [3]. 

Elhydraulisk framdrift är en kombination av de två tidigare systemen. Hydraulik används 
men drivs av elmotorer, istället för av dieselmotorer. Om den primära spänningskällan 
försvinner kan motorerna drivas likt el-framdrift med reservkraftkälla. El-hydraulisk 
framdrift är inte lika vanlig som den elektriska framdrivningen, men används fortfarande vid 
konverteringar/nybyggnationer [13].   

    

Figur 2.5. Enkel skiss för framdrivning med vajer 
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3 Förutsättningar 
Tre olika underlag ska utformas som ska underlätta vid framtida nybyggnationer/ 
konverteringar. Tidigare projekt och de förutsättningarna som gällde där kommer att 
användas. Mätvärden och val av material är till viss del baserade på dessa projekt. 

3.1 Föreskrifter 

I början av 1900-talet fanns det ingen global organisation som reglerade sjöfarten. Som 
konsekvens av Titanickatastrofen skapades 1914 den första versionen av SOLAS (Safety of 
life at sea) [14]. Huvuduppdraget som SOLAS har är att specificera minimumkrav för 
konstruktion, material och drift av fartyg för att tillräcklig säkerhet skulle uppnås. Den 
version som idag gäller heter SOLAS 1974 [14].  

När IMO skapades 1958 blev SOLAS dokumenten en viktig del av de dokumenten som 
IMO skapade. När MARPOL (The International Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships) skapades 1973 blev även den en viktig del av IMO [15] [16]. MARPOL 
dokumenten handlar om föroreningar och utsläpp från fartyg. Både när det gäller utsläpp vid 
olyckor och vid rutinmässiga transporter.  

SOLAS och MARPOL är tillsammans med STCW (International Convention on Standards 
of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) de viktigaste konventionerna 
inom IMO. IMO har även egna dokument, kallade ”circulars” där regler och lagar finns.   

I Sverige är det transportstyrelsen som ansvarar för föreskrifter för sjöfart. Stora delar av 
TSFS 2014:1 motsvarar delar av både SOLAS och IMO:s egna dokument [6].  

Utöver IMO och transportstyrelsen finns det andra företag och organisationer som 
behandlar regler om sjöfart. De har då gjort egna förskrifter som är baserade på de globala 
reglerna, men ofta med lägre toleranser. Ett exempel på ett sådant företag är DNV GL som 
hjälper företag att bli säkrare, smartare och grönare [17]. Utöver föreskrifter arbetar DNV 
GLs marina avdelning med att besikta och serva fartyg, med föreskrifterna som grund.   

3.2 Tidigare projekt med eldrift 

Färjerederiet driver idag 70 stycken vägfärjor som trafikerar 41 stycken färjeleder. Av dessa 
är 21 stycken linfärjor [1]. En del av tidigare nämnda ”Vision 45” är att dieseldrift ska fasas 
ut till förmån för fossilfri framdrift för att klara det uppsatta målet [2]. En plan har utformats 
för att fasa ut/bygga nya/konvertera dagens färjor till fossilfria färjor. Arbetet har redan 
börjat då tex sex stycken färjeleder använder eldrift; Hamburgsundsleden, Malöleden, 
Kornhallsleden, Ängöleden, Kastelleleden och Stegeborgsleden [18]. Hamburgsundsleden 
var först med eldrift när VF Saga konverterade 2011 med driftsättningar årsskiftet 2011–
2012. Leden går mellan Hamburgsund och Hamburgö i Bohuslän. Under hösten 2014 
installerades kabelvinda nummer 2 på VF Maj, som trafikerar Malöleden på Orust. VF 
Vaxholmen var den tredje linfärjan som konverterades till eldrift. 2016 driftsattes linfärjan 
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som går mellan Vaxholm och Kastellet över Kastelleden i Stockholms län. Vid årsskiftet 
2016–2017 driftsattes VF Gerd som går över Kornhallsleden, mellan Kornhall och 
Gunnesby i Kungälvs kommun. Under 2017 driftsattes både VF Elvira och VF Malin. VF 
Elvira går mellan Slottsholmen och Norrkrog över Stegeborgsleden, i Östergötlands län 
medan VF Malin går mellan Fruvik och Ängön på Orust. I början av 2019 planeras linfärja 
nummer sju konverteras till eldrift med hjälp av kabelvinda. Det är VF Annie som går på 
Lyrleden i Orust kommun, som kommer driftsättas under Maj månad 2019.         

Idén med konstant anslutna linfärjor med hjälp av kabelvinda är baserad på lyftkranar som 
lastar och lossar fartyg. Kranarna förflyttar sig längs kajen och då måste även elanslutningen 
det. För att lösa det används kabelvinda som rullar in och ut kabeln beroende på behovet 
[13]. Figur 3.1 visar en kran som använder kabelvinda. För att förvara kabeln används 
antingen ett hjul eller en trumma beroende på längd och diameter på kabeln.  

De linfärjeprojekt som hittills har använt eldrift fungerar på samma sätt. För att klara den 
ökning av förbrukningen som uppkommer vid användning av eldrift behövdes ett nytt 
mätarskåp samt en ny kabel från mätarskåpet till isolationstransformatorn. Det nya 
mätarskåpet är ett C/SDCS 160–250 A med två utgående grupper. En matande grupp till 
färjan och en reservgrupp.  Inkommande matning är inkopplad på en isolationstransformator 
på land där effekten är olika beroende på linfärjans storlek. Den transformator som har 
använts i tidigare projekt är på 400 V trefas 50 Hz, D-kopplad primärsida och Yn-kopplad 
sekundärsida. Kapsling är IP54. Transformatorn är utrustad med fyra stycken manuella 
lindningsomkopplingsmöjligheter som ändrar omsättning. Anledning till det är för att 

Figur 3.1. Power cable reel on a crane av Sam Wilson (License Wikimedia Commons) 
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kompensera inkommande spänning som kan variera beroende på årstid [19]. Omsättningen 
kan endast ändras vid spänningslöst tillstånd. Primärsidan är avsäkrad med en 100 A säkring 
på de projekt som CTG varit en del av. På sekundärsidan finns ett överströmsskydd 
installerat. Utgående kabel från transformatorn har varit en kabel med fyra ledare, tre ledare 
används som faserna L1, L2 och L3. Den sista ledaren har använts som jord. Kabeln som 
har använts är en Tommelflex PUR-HF, en flexibel lågspänningskabel som klarar höga 
mekaniska påfrestningar, se bilaga A. Kabelarean har varierat mellan projekten men 400 V 
har alltid använts som överföringsspännig. Kabelarean på tidigare projekt har varierat mellan 
16 mm² och 25 mm². För att minska de mekaniska påfrestningarna avlastas kabeln med en 
avlastningsstrumpa som monterats vid kajen, se figur 3.2.  

Från avlastningsstrumpan går kabeln vidare till kabelvindan där den snurras in eller ut. För 
att kabeln inte ska vara för spänd eller för slapp måste kabeln snurras in i samma hastighet 
som linfärjan rör sig. Därför drivs hjulet med en elmotor som regleras med en 
frekvensomriktare vilket innebär att frekvensen och spänningen till motorn varieras 
beroende på vilken hastighet som behövs. Hjulet snurrar för att alltid ha tillräckligt med kabel 
kvar för att linfärjan ska ta sig framåt. Kabelvindans motor som används på VF Saga är en 
400V 3-fas asynkronmotor på 7,5 kW.  

Kabeln ansluts till linfärjans huvudtavla där brytare för byte till reservkraft, instrument, 
400/230 V transformator, säkring etc. finns. Därifrån distribueras spänningen vidare till 
motorer, frekvensomriktare och övrig utrustning. Ombord finns också en bypass-funktion 

Figur 3.2. Avlastningsstrumpa på VF Maj. 
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som gör det möjligt att skifta mellan eldrift och reservkraft. Omkopplingen styrs oftast av 
reläer eller av en PLC. Även en larmpanel för jordfelsövervakning etc. har installerats i 
tidigare projekt.  

 

3.3 Elektrisk framdrift jämfört med dieselframdrift 

Trafikverket har ett mål att vid 2045 ska alla färjeleder använda ett fossilfritt 
framdrivningssystem. För att uppnå målet har en planering fram till målets slut gjorts, där en 
plan för hur alla färjor ska bli fossilfria har sammanställts. De framdrivningssystem som är 
planerade är: 

 Eldrift 

 Batteri/hybrid drift 

 Biometanol (i första hand framställt av restprodukter från skogsindustrin) 

 Etanol (framställt av odlingsbara grödor) 

 Biogas (metangas som är raffinerat från matavfall) 

 Bränsleceller (vätgas framställt från sol- och vindkraft) 

 HVO (producerat av slakteriavfall)  

HVO är förnyelsebar diesel som ger upp till 90 % lägre växthusgasutsläpp jämfört med fossilt 
dieselbränsle [21]. HVO är tillverkad av 100 % förnyelsebara råvaror.  

Tillgången till alla bränslen spelar en stor roll för vilken av dessa drivmedel som används till 
vilken färja. Även kostnad, beskattning och om tekniken bedöms vara tillräckligt tillförlitlig 
tas i beaktning när drivmedel ska bestämmas. Vid en jämförelse av de olika drivmedlen, där 
bland annat buller, kväveoxidutsläpp, partikelutsläpp studeras visar det sig att batteri/hybrid, 
el och bränslecells drift är de tre framdrivningsmetoder som skapar en avsevärd minskning 
av dessa parametrar, i jämförelse med traditionell dieseldrift, se figur 3.3.        
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Rapporten fokuserar som tidigare nämnts på eldrift. En av fördelarna med att använda 
elmotorer istället för dieselmotorer är verkningsgraden. En dieselmotor har en verkningsgrad 
på 28–35% vilket betyder att resterande är förluster. En elmotor kan ha en verkningsgrad 
upp mot 95%, beroende på utförande, storlek och belastningsnivå [22].  

3.3.1 Total förbrukning och CO2 utsläpp  

Vid årsskiftet 2011–2012 konverterades VF Saga som den första linfärjan från dieseldrift till 
eldrift. Leden är ca 130 m lång. Beräkningar i detta avsnitt är baserade på Färjerederiets egna 
rapport, skriven 2015 [23] där värden före och efter konvertering är noterade. När diesel 
användes förbrukade linfärjan 38 900 liter per år som ett medelvärde under 5 år, enligt 
Färjerederiets interna rapport 2015. Det motsvarar 111,6 ton CO2 och 380 053 kWh 
omvandlat till energivärde.  Under samma period förbrukade färjeleden även 30 219 kWh el. 
Elproduktionen släpper också ut fossila växthusgaser och vid Färjerederiets rapportens 
utförande genererade den nordiska elmixern i genomsnitt, ca 0,1 kg CO2/kWh. Med nämnd 
elmix blir elförbrukningens CO2 utsläpp 3 ton. Det betyder en total förbrukning på 
410 272kWh och ett utsläpp på 114,6 ton CO2.       

Efter konverteringen ökades elförbrukningen med ca 100 000 kWh till 131 897 kWh. Det 
motsvarar 13,2 ton utsläppt CO2 baserat på nordisk elmix. När elnätet av olika anledningar 
inte kunde förse linfärjan med el användes istället reservkraften. Under 2013 förbrukades 
2000 liter diesel, vilket ger ett utsläpp på 5,7 ton CO2 och en energiförbrukning på 19 540 
kWh. I figur 3.4 görs en jämförelse av energiförbrukningen före och efter konverteringen.       

Figur 3.3. Trafikverkets uppskattade effekter för olika bränsletyper. Källa [3]. Återgiven med tillstånd 
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Figur 3.4. Stapeldiagram över energiförbrukningen per år före och efter konverteringen av VF Saga.  

Den totala energiförbrukningen har därmed minskat från 410 272 kWh till 151 437 kWh, en 
minskning med drygt 250 000 kWh eller 63 %.  

CO2 utsläppen har minskat med 95,7 ton per år efter konvertering till eldrift. Det innebär en 
procentuell minskning på 80 %. I figur 4.5 jämförs CO2 utsläppen före och efter 
konverteringen.  

 

Figur 3.5. Stapeldiagram över CO2 utsläpp per år före och efter konvertering för VF Saga.  

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

Före konverteringen Efter konverteringen

En
er

gi
fö

rb
ru

kn
in

g 
pe

r å
r [

kW
h]

Dieselförbrukning Elförbrukning

0

20

40

60

80

100

120

140

Före konverteringen Efter konverteringen

U
ts

lä
pp

 a
v 

CO
2 

 p
er

 å
r [

to
n]

Dieselförbrukning Elförbrukning



Konstant landanslutning för linfärjor 

 15 

3.3.2 Kostnadsjämförelse  

Vid rapportens utförande betalar Färjerederiet mellan 5,8 och 6 kronor/liter för diesel och 
1,35 kronor/kWh för el [13]. I elkostnaden ingår nätavgiften och elskatten. Med VF Sagas 
diesel- och elförbrukning, som nämns i ovanstående stycke, tillsammans med kostnaden 
ovan kan den totala årsbränslekostnaden för VF Saga beräknas. Vid beräkning tas inte hänsyn 
till transport av diesel till linfärjan, förvaring av dieseln eller byte av oljefilter samt andra 
servicekostnader som kan uppkomma. Se tabell 3.1 för kostnader. 

Tabell 3.1.Årskostnad för diesel och el för VF Saga före och efter konvertering 

VF 
Saga 

Årsförbrukning 
diesel 

Dieselkostand 
(6kr/litern) 

Årsförbrukning 
el 

Kostnad el 
(1,35kr/kWh) 

Total kostnad 
per år 

Före 38 900liter 233 400kr 30 219kWh 40 795kr 274 195kr 

Efter 2 000liter 12 000kr 131 837kWh 177 979kr 189 979kr 

 

VF Sagas el/bränsle kostnad per år har enligt tabell 3.1 minskat med 30 % (84 216 kronor) 
efter konverteringen från diesel till el.  
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4 Beskrivning av olika framdrivningsmetoder 
En av utmaningarna med linfärjor är att effekten som linfärjan använder varierar beroende 
på om linfärjan accelererar eller har en mer stabil hastighet. Nedan kommer olika förslag 
presenteras. Tre olika scenarion kommer att presenteras, där överfartens längd varierar, se 
tabell 4.1.  

Tabell 4.1.Effekter för de olika överfartsdistanserna 

Överfartslängd Maximieffekt Överfartseffekt Hotell-last 

300 m 100 kW 50 kW 10 kW 

650 m 100 kW 50 kW 10 kW 

910m 150 kW 100 kW 10 kW 

 

Förslagen kan ses som vägledning när en linfärja projekteras. Varje specifikt projekts 
förutsättningar ska tas hänsyn till, för att sedan bestämma den mest lämpade lösningen.  
Senare i studien kommer förslagen analyseras för att besluta om den mest passande lösning 
för varje scenario.  

4.1 Effekter vid maximalt effektuttag 

Vid konvertering av VF Saga från dieseldrift till eldrift 2011 gjordes mätningar på 
inkommande kabelskåp som skulle utgöra den primära spännigskällan för vägfärjan. 
Spänningen mätes upp till 380 V som lägsta notering och 397 V som högsta notering [19]. 
380 V har använts som lägsta spänning, trots att spänningen får variera ±10 % enligt SS-EN 
50 160 [24]. Spänningsfallet från land till förbrukare ombord är enligt DNV GLs regler 
maximalt ±6 % [8] vilket är den tolerans beräkningarna utgår ifrån. Enligt projektet VF Saga 
har effektfaktorn cos φ=0,8 och resistiviteten för koppar 0,01724Ωmm²/m valts. 
Tillsammans med Fredrik Hedröd utfördes mätningar för att kontrollera spänningen vid 
drift. VF Maj som trafikerar den 230 m långa Malöleden samt VF Malin som trafikerar den 
130 m långa Ängöleden var de linfärjor som undersöktes. Specifikt var det intressant att se 
om spänningen i land förändras när linfärjan accelererar, vilket är när det maximala 
effektuttaget noteras. Ström och spänning på isolationstransformatorn primärsida mättes 
med hjälp av en spänningsmätare och en tångamperemätare. Vid huvudtavlan ombord på 
fartygen finns utrustning som mäter ström och spänning, som tillsammans med 
transformatorns värden noterades. I tabell 4.2 ses spänning och ström ombord och vid land. 
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Tabell 4.2.Mätningar VF Maj 2018-12-07 

Effekt 
[kW] 

Spänning 
iland [V] 

Spänning 
ombord 
[V] 

Ström 
iland 
[A] 

Ström 
ombord 
[A] 

10 406  411  20  20  

48 391 369  99  85  

 

Strömmen kommer inte användas vid några beräkningar senare i rapporten.  

Skillnaden i spänning ombord och i land vid 10 kW förbrukning beror på 
omsättningskopplaren.  

Enligt tabell 4.2 sjunker spänningen iland med 15 V när maximal effekt tas ut. Detta är ett 
resultat av kortslutningsimpedansen i anslutningspunkten samt belastningsuttaget. Om mer 
effekt skulle tas ut minskar spänningen ytterligare. Minskningen i spänning är en del av 
beräkningarna, se avsnitt 4.4.1 för valt värde av minskning.   

4.2 Batterier 

Att använda batterier som en metod för framdrivning är inget nytt utan redan 1839 byggdes 
ett passagerarfartyg i St. Petersburg med batterier som energikälla [25]. Under tidigt 1900-tal 
fasades dock batterierna ut när förbränningsmotorn introducerades. Under energikrisen på 
1970-talet blev intresset större för batteri- och hybridteknik och på senare år har det fått ett 
nytt uppsving. Förklaringen är att myndigheter, bland annat Trafikverket, satt konkreta mål 
för att fasa ut fossila bränslen t.ex. ”Vision 45”.  Elektrifieringen för vägfordon har pågått 
under en längre tid vilket gör att tekniker från den branschen influerar elektrifiering av 
sjöfarten [4]. Idag används batteri eller hybridlösningar som komplement till 
dieselframdrivning för större kryssning- och containerfartyg. Det finns dock en färja som är 
helt driven på el via batterier, E/S Ampere trafikerar Sognefjord i Norge. Färjan har plats för 
360 passagerare och 120 fordon och rör sig över den sex kilometer långa överfarten. Fartyget 
drivs med två elmotorer, vardera på 450 kW, som drivs med ett batteripack ombord. Vid 
varje kaj finns ytterligare ett batteripack placerat som vid av – och pålastning laddar 
batterierna ombord. När färjan lämnar kajen laddas batterierna vid kajen upp via elnätet. 
Nattetid, när färjan inte går laddas batterierna ombord upp. Batteripacken är på 260 kWh 
var. Fartyget är byggt i aluminium vilket betyder att färjan är lättare än om stål hade använts 
[26].     

Vid användning av batterier är litiumbatterierna de som används oftast. Anledningen är att 
energi – och effekttätheten är högre än för andra batteritekniker. Enkelt förklarat består ett 
batteri av en battericell som innehåller en anod och en katod som är försänkta i en elektrolyt. 
Mellan dessa finns en separator. Flera celler placeras ihop och kopplas ihop med sensorer, 
kontrollsystem och fysiskt skydd och bildar batterimoduler. Modulerna byggs sedan ihop för 
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att uppnå önskad systemspänning och bildar en batteristräng. Batteristrängar är det som 
sedan bygger upp batteripaketet [4].   

För att installera ett batteripack krävs vissa komponenter [27], se nedan: 

 Batteripack 

 AC/DC omvandlare (Fungerar som DC/AC omvandlare) 

 Övervakningssystem  

 Filter 

Batteripaketet är anpassat efter färjans storlek och effektbehov. Batterier använder likström 
och likspänning vilket betyder att en likriktare/växelriktare för AC/DC behövs vid laddning. 
Omvandlaren fungerar även som DC/AC omvandlare vid utmaning till laster. Den kyls med 
antingen luft eller vatten. För att kontrollera temperaturer etc. installeras alltid ett 
övervakningssystem, även kallad EMS (Energy management system).  Det installeras för att 
se till att säkerheten ska upprätthållas. För att se till att kvalitéten på spänningen är tillräckligt 
bra för att inte störa/förstöra annan utrustning installeras oftast ett filter. Filtret förbättrar 
sinusformen på växelspänningen genom att minska övertonerna. 

En av de största utmaningarna med batteridrift är att varje färja och färjeläger är individuella. 
Vid de flesta projekt måste en unik lösning tas fram för att klara de specifika 
förutsättningarna. Unika lösningar blir inte lika kostnadseffektivt som om samma lösningar 
kan användas till flera projekt. Batterierna måste även laddas, någonting som också kan vara 
individuellt beroende på projekt. Tiden som färjan har tid att laddas varierar, beroende på 
färja och hur ofta färjan avgår. När färjan har flest avgångar per timme, vilket kommer 
bestämma batterikapacitet och laddningskapacitet, är tiden för laddning relativt kort. 
Konsekvensen blir då att hög effekt ska överföras under kort tid. Om laddning tas direkt 
från nätet blir påfrestningarna höga och ombyggnation av nätet kan eller måste göras. Om 
däremot separata batteripack är placerade vid kajen, precis som vid E/S Ampere blir 
påfrestningarna mindre. Kostnaden blir däremot högre då istället för ett batteripack måste 
tre stycken köpas in, ett batteripack som är placerad ombord och ett batteripack på vardera 
kajplats. Enligt Lighthouse studien beräknas ett batteripacks livslängd till 7 år [4]. Det finns 
ingen dokumentation om hur batterier påverkar miljön efter att livstiden är slut. Det finns 
forskning som undersöker det, men vid rapportens utförande finns inga rapporter hur 
batterierna påverkar miljön.  

4.3 Bränsleceller 

En förstudie om konvertering från dieseldrift till bränsleceller har skrivits av Viktor Stenkvist 
och Peter Larsson, som en del av deras sjöingenjörsutbildning på Linnéuniversitet i Kalmar 
[5]. Studien skrevs 2014 och handlar om linfärjan Tora som trafikerar Adelsönleden i 
Stockholm. Studien gjordes tillsammans med Trafikverket och Färjerederiet. Syftet med 
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förstudien var att utföra ett underlag till Färjerederiet om och i så fall hur en konvertering till 
bränsleceller skulle se ut [5]. Studien kommer användas som underlag till det här avsnittet.  

Bränsleceller består av en anod, en katod, en elektrolyt och ett bränsle, i V Stenkvist och P 
Larsson studie användes vätgas. På anodsidan delas väteatomerna upp i protoner och 
elektroner.  Mellan anoden och katoden placeras ett membran med elektrolyt på båda sidorna 
som bara släpper igenom protoner medan elektronerna leds vidare och genererar elektricitet. 
På katodsidan samlas sedan elektroner, protoner och syrgas från luften och bilda vatten [28]. 
Den största fördelen med bränsleceller är att CO2 utsläppen på linfärjan minskar med 100 %  

Kriterierna för bränsleceller var enligt studien att de skulle klara effektbehovet och få plats i 
befintliga utrymmen på linfärjan. Studien beskriver att en endast en bränslecell passade in i 
den beskrivningen, samtidigt som AGA blev informationskälla när det gäller vätgas. För att 
en bränslecellskonvertering ska vara möjlig krävs vissa komponenter, se nedan: 

 Kompressor (För att förse cellen med en oxidant som behövs för att processen ska 
fungera) 

 Helmantlad bränslerör från vätgaspaketet till bränslecellen. 

 Vätgasdetektorer (Placerade i de utrymmen som bränsleröret är placerat i). 

 Frekvensomriktare för att omvandla bränslecellens DC-spänning till motorernas AC-
spänning. En jämn spänningen krävs för detta, därför kan en DC/DC omvandlare 
installeras för att stabilisera spänningen. 

 Larmpanel i styrhytt 

Som komplement till dessa komponenter föreslog AGA att istället för att installera fasta 
tankar för förvaring av vätgas kan vätgaspaket användas. Vätgaspaket är lika stor som en 
klassik EU-pall (1200mm∙800mm∙144mm). I det utrymmet som var tänkt att användas som 
vätgasförråd ombord på linfärjan får det plats fyra stycken vätgaspaket. Enligt studiens 
beräkningar betyder det att två stycken vätgaspaket används per dag. Med hjälp av dessa 
beräkningar tillsammans med beräkningar av vätgasförbrukningen och transporter, 
konstaterades att kostnaden för bränsle per år blev 4,52 gånger högre med bränsleceller 
istället för diesel. Utöver den högre årskostnaden tillkommer kostnaden för inköp och 
installation av den utrustning som krävs för bränsleceller.  CO2  utsläppen för hela processen 
kan inte med säkerhet minskas med 100%, eftersom lastbilar transporterar vätgaspaket till 
och från linfärjan. Det går inte att utesluta att lastbilarna drivs med fossila bränslen, vilket 
släpper ut CO2. 

4.4 Eldrift 
Linfärjor har tidigare använt eldrift som framdrivningssystem. 400 VAC har använts men när 
avståndet ökar blir spänningsfallet högre, därför undersöks olika spänningsnivåer. Kabel och 
kabelvindan som har använts i tidigare projekt kan inte används till de distanser som nu 
undersöks. Därför analyseras utbudet av både kabel och kabelvinda.  
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4.4.1 Spänning 

De givna parametrarna från uppdraget gör att spänningsfallet blir en stor del av hur 
spänningen och kabel väljs. Spänningsfall finns i alla kablar och utgår från ohms lag 𝑈 = 𝑅 ∗

𝐼 [32]. Målet med beräkningarna är att en få fram en så tunn kabel som möjligt. Detta för att 
minska kabelkostnaden men också för att kabels area direkt påverkar storleken på 
kabelvindan. Mindre kabelvinda är en billigare kabelvinda. Förslagen som använder 400 V 
kommer likna de lösningar som tidigare projekt har använt. Om inget annat anges kan 
lösningen antas vara likadan som tidigare projekt. För att se beräkningarna för varje specifik 
överfartslängd, se kapitel 5. 

400 VAC 

Tidigare har det nämnts att andra projekt använt 400 VAC som överföringsspänning, därför 
undersöks om samma lösning kan användas till de olika scenarion som studien tar upp. I 
land placeras en isolationstransformator, T1 som via kabeln, som rullas in och ut från 
kabelvindan matar huvudtavlan ombord på linfärjan, se figur 4.1.  

 

Figur 4.1. Enkelt blockschema 400 VAC. 

Med hjälp av omsättningskopplaren kompenseras nätets spänning för att bli så hög som 
möjligt till maximalt 424 V. 424 V används eftersom att det är den högsta spänningen, enligt 
DNV GLs regler om spänningsfall som kan användas [8]. Vid högre spänning tillåts mer 
spänningsfall 424 V till 376 V istället för 400 V till 376 V. Allt för att en kabel med så liten 
area som möjligt ska kunna användas. Omsättningen skiftas manuellt vid 
isolationstransformatorn iland och linfärjan får inte vara i drift när omslaget sker. Personalen 
som kör färjan kontrollerar, via en skärm i hytten den sekundära spänningen. Spänningen 
ska vara nära 424V, men inte över 424V enligt DNV GLs regler. Om spänningen blir för låg 
byter personalen omsättningen på isolationstransformatorn för att höja spänningen. 
Minskningen i spänning som uppstår vid fullt effektuttag valdes till 20 V för alla beräkningar 
[29]. Eftersom spänningsförändringen vid fullt effektuttag beror på både 
kortslutningsimpedansen i anslutningspunkten och maximal effekt kommer den att variera 
beroende på anslutningspunkt och vald lösning för färjan. För att ha ett värde att utgå ifrån 
i beräkningarna antas att anslutningspunkten har tillräckligt låg kortslutningsimpedans för att 
ge maximalt 20 V spänningsförändring vid full effekt. Därför kommer det i beräkningarna 
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att antas att spänningen på ingången till isolationstransformatorn minskar med 20 V vid full 
effekt oberoende av värdet på effekten och anslutningspunkt. 

Utöver överfartens längd läggs ca 100m extra kabel på för att ta hänsyn till överfartens djup 
och längden från isolationstransformatorn till vattenkanten. 

1000 V 

1000 VAC är den högsta spänning som klassas som lågspänning [12]. Skillnaden mot 400 
VAC är att en likadan 1000/400 V transformator som är placerad i land också placeras 
ombord, T2. Efter samtal med rederiingenjör Jarl Andreasson på trafikverket konstaterades 
att det finns plats ombord på linfärjorna för en transformator, vilket är en förutsättning för 
att 1000 VAC ska kunna användas [13]. Huvudtavlan är därmed 400 VAC. Upplägget liknar 
400VAC med en förändring att en transformator placeras ombord, figur 4.2 visar ett enklare 
blockschema över hur det kan se ut.   

 

Figur 4.2. Enkelt blockschema 1000 VAC. 

Likt 400 VAC används en omsättningskopplare på isolationstransormatorn iland. 
Omsättningen ändras manuellt och görs i spänningslöst tillstånd. Spänningen på 
isolationstransormatorns sekundärsida ses via hytten där personalen manövrerar linfärjan. 
Om spänningen blir för låg eller hög går ett larm som betyder att omsättningen ska förändras. 
Spänningen ska vara så nära 1000 V som möjligt, men inte över 1000 V.    

När maximalt effektuttag tas ut sjunker spänningen på transformatorn T1 primärsida med ca 
20 V [29]. Precis som vid beräkningarna med överföringsspänningen 400 VAC är det den 
mista arean som är det mest intressanta. För att kunna räkna ut denna krävs det beräkningar 
även vid minimalt effektuttag. Vid minimalt effektuttag fås den maximala spänningen 
ombord. För att beräkna den maximala spänningen ombord beräknas spänningsfallet. 
Spänningsfallet beräknas med hjälp av kabelarean. För att beräkna den väljs en godtycklig 
area till att börja med, för att sedan ändra till bästa möjliga area.  

För att minska arean på kabeln väljs 424 V som den maximala spänningen ombord. Troligtvis 
kommer transformatorn ombord utrustas med en omsättningskopplare. Beräkningarna 
kommer dock utgå från att ingen omsättningskopplare kommer att användas. Vid det fallet 
får beräkningarna justeras efter det.  
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Den maximala spänningen på transformatorn sekundärsida T2, är den spänning som 
omsättningen baseras på. När omsättningen är vald kan den minsta tillåtna spänningen 
ombord beräknas.  

Sedan beräknas minsta tillåtna area enligt formlerna i avsnitt 5.1.1.  

4.4.2 Kabelvinda 

Vid tidigare projekt har ett hjul med ett lager använts där bredden på hjulet har varit 30mm. 
Diametern har varit liknande på alla projekt, mellan 2500 – 3100 mm. Hjulet är tillverkat i 
rostfritt stål. För att se till att kabeln hamnar i kabelvindans spår har hjul, som fungerar som 
kabelstyrning placerats vid linfärjans kortsida, se figur 4.3. 

Hjulen är inte drivande utan snurrar när kabeln rullas in eller ut från kabelvindan. 

 

4.4.3 Kabel 

Det ställs höga krav på den kabeln som väljs för att försörja linfärjan. Den ska klara att 
förläggas utomhus, i vatten och i temperaturer mellan -20 °C och 40 °C. Den ska även klara 
hög mekanisk påfrestning som uppstår när kabeln rullas in eller ut från hjulet. Rapporten 

Figur 4.3.Bild på VF Maj kabelstyrning 
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kommer inte att beräkna mekaniska parametrar utan kommer förlita sig på kabel och 
kabelvindtillverkarnas rekommendationer.  

Vid tidigare projekt har en Tommelflex PUR-HF från Draka använts. Det är en 
lågspänningskabel som klarar hög mekanisk påfrestning. Vid installationen av eldrift på den 
första linfärjan 2012, VF Saga, planerades ett byte av kabeln 3 år efter idrifttagning men till 
denna rapports utförande, januari 2019 har kabeln inte blivit utbytt. Vid andra linfärjor har 
dock olika skador uppkommit som har inneburit att kabeln har bytts innan de planerade 
bytet. Kabeln finns i olika utförande men tidigare har en kabel med fyra ledare använts. Efter 
samtal med Fredrik Hedröd fanns idén om använda en kabel med tre ledare, istället för fyra. 
Den fjärde ledaren har använts som en jordledare vilket betyder att den ansluts till linfärjans 
skrov samt till isolationstransformatorn i land. Efter samtal med Bo Callenberg, 
projektkonsult på Callenberg [30] samt genomgång av Transportstyrelsens 
författningssamling TSFS 2014:1 [6] och Transportstyrelses ”Riktlinjer och 
rekommendationer för anslutning av fartyg och fritidsbåtar till landbaserat elnät” [9] 
konstaterades att det inte står någonstans att en jordledare behövs, se figur 4.4. 

Därför kommer en kabel med tre ledare att användas vid de förslag som presenteras och 
ligger till underlag för kabelvindtillverkarna. 

4.5 Batterier och kabel kombinerat  

En av de största utmaningarna med att elektrifiera linfärjor är att effektuttag varierar kraftigt 
under varje överfart. Vid acceleration är effektuttaget som störst och det varar i ca 30 
sekunder. Överfarts effekten är betydligt lägre och varar i resterande överfarts tiden. En idé 
om att kombinera kabel och batterier uppkom då och beräkningar påbörjades. Tanken är att 

Figur 4.4. Landanslutning 32-125A. Källa: [9]. Återgiven med tillstånd 
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vid stora effektpådrag används batterierna för att ”kapa” de effekttoppar som uppstår. 
Kabeln bidrar med en del under överfarten medan batterierna bidrar med resterande effekt. 
Svårigheten med beräkningarna var att hitta en bra balans mellan hur mycket kabeln skulle 
bidra med och hur mycket batterierna skulle bidra med. Hur mycket kabeln bidrar med är 
direkt sammankopplat med hur mycket batterierna kan laddas. Batterierna används under 
överfarten för att sedan laddas vid av- och pålastning samt väntetiden till nästa avgång. 
Kabelns bidrag är konstant och vid effekter över kabelns bidrag förbrukas batteriets energi, 
vid av och pålastning laddas batterierna.  För att veta hur länge batterierna kan laddas krävs 
information om hur lång överfarten är, hur lång tid en överfart tar, hur lång tid tar av/på 
lastning och hur ofta linfärjan går. Därför valdes en verklig färja och dess förutsättningar ut 
för att göra beräkningarna möjliga. Till 300 m överfarten valdes VF Majs tidtabell som 
trafikerar Malöleden i Bohuslän. Vid 650 m överfarten används tidtabellen för VF Maria som 
trafikerar Bohus-Malmöleden i Bohuslän. 910 m överfarten använder VF Toras tidtabell. VF 
Tora trafikerar Adelsöleden i Mälaren i Stockholms län. 

När batterikapaciteten ska bestämmas tas hänsyn till SOC och DOD. SOC (State of charge) 
är laddningsstatus. Efter samtal med Fredrik Hedröd och analys av tidigare batteriprojekt 
inom CTG valdes SOC till 90 % av maximal kapacitet [20]. DOD (Depth of discharge) är 
hur mycket batteriet maximalt kan laddas ur. DOD valdes till 80 % av maximal kapacitet. 
Batteriets kemi tillåter inte att 100 % av batteriets kapacitet används [20]. Även C-rate 
kommer beräknas C-rate är ett mått på laddnings- och urladdningshastighet där den 
maximala effekten divideras med vald batterikapacitet. 1 C innebär att batteriet laddas från 0 
till 100 % på en timme. 2 C innebär att batteriet laddas från 0 till 100 % på 30 minuter [4]. 
Högre C-rate innebär mer påfrestningar på batteriet vilket leder till en förkortad livslängd 
[20].     

Laddning sker när bidraget från kabeln är större än förbrukningen. I alla fall som presenteras 
i denna rapport sker laddningen vid av – och pålastningar samt den tid linfärjan väntar på 
nästa avgång. Bidraget är då större än förbrukningen.  Den verkliga laddningen blir valt 
bidrag från kabel minus hotell-lasten. Tiden batteriet laddas varierar beroende på hur många 
avgångar linfärjan går i timmen och hur lång tid överfarten tar. Med en given 
laddningskapacitet och batterikapacitet räknas det ut vilken den minsta batterikapaciteten 
under dygnet är. För att batterikapaciteten ska vara tillräcklig räknas kapaciteten ut under ett 
dygn. Om den minsta kapaciteten under dygnet är negativ måste antingen laddnings – eller 
batterikapaciteten ökas.  

Komponenterna som krävs är samma som vid användning av enbart batterier. Batteripack, 
filter, AC/DC omvandlare och ett övervakningssystem. Se figur 4.5 för ett enklare 
blockschema där 400 V används. 
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Figur 4.5.Enkelt blockschema med batterier 400 V. 

Skillnaden om 1000 V används är att en transformator, T2 placeras efter kabelvindan, se 
figur 4.6. 

 

Figur 4.6.Enkelt blockschema med batterier 1000 V. 
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5 Beräkningar  
Beräkningarna fokuserar på användning av konstant landansluten kabel, med och utan 
batterier. För att göra beräkningar för den kombinerade metoden krävs det att en avvägning 
görs av hur mycket ska kabeln ska bidra med och hur mycket batterierna ska bidra med. 
Nedan följer beräkningarna som ledde fram till gränssnittet. Beräkningarna för de olika 
distanserna är gjorda enligt samma formler. Upplägget i de olika avsnitten är därmed samma, 
där bara värdena skiljer sig åt.    

5.1 Formler 

Avsnittet innehåller de formler och tillvägagångsätt för elektriska beräkningar som används. 
Mekaniska beräkningar, t.ex. dragfasthet i kabel eller påfrestningar på kabelvindan kommer 
inte att finnas i rapporten.  

5.1.1 Spänningsfall och minsta tillåtna area 

Spänningsfall definieras som skillnaden i spänning mellan två punkter i en elektrisk krets, 
t.ex. mellan två matningsändar [31]. Val av överföringsspänning, kabel och kabelvinda 
baseras på spänningsfallet. Utöver spänningsfallet beräknas det procentuella spänningsfallet 
och minsta tillåtna area som ligger till grund för dimensioneringen av kabeln. Vid alla 
beräkningar av spänningsfallet och minsta möjliga area kommer kabelns reaktans att 
försummas, eftersom inga relevanta värden har hittats till kablar som kommer vara 
intressanta för ändamålet. Kabelns impedans blir således dess resistans. 

Formlerna kommer antingen från A Ölme m.fl. ”Tabeller och formler” [32] eller CTG egna 
dokument [19].  

Följande ekvationer används: 

𝐼 =
√ ∙ ∙

    (5.1) 

där 

𝐼 är fasströmmen i kretsen 

𝑃 är det aktiva effektuttaget 

𝑈  är nominell huvudspänning i kretsen 

cos 𝜑 är effektfaktorn 

 

𝐴 =
√ ∙ ∙ ∙

    (5.2) 

där 

𝐴  är minsta tillåtna area 
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𝜌 är resistiviteten för koppar 

𝐿 är längden på kabeln 

𝐼  är maximal belastningsström  

𝑈  är huvudspänningen på isolationstransformatorns sekundärsida i land 

𝑈  är minsta tillåtna huvudspänningen ombord 

 

𝑈 = 𝑈 ∙ (1 − %)    (5.3) 

där 

Δ𝑢% är maximalt tillåtet procentuellt spänningsfall 

 

Δ𝑢 = √3 ∙ 𝜌 ∙ ∙ 𝐼    (5.4) 

där 

Δ𝑢 är spänningsfallet i kabeln 

𝐴 är vald area på kabeln 

 

𝑈 = 𝑈 − Δ𝑢    (5.5) 

där 

𝑈  är huvudspänningen ombord efter spänningsfallet 

 

𝑆 =      (5.6) 

där 

 𝑆 är den skenbara effekten  

 

5.1.2 Transformatorberäkningar 

En transformator är en komponent som ändrar spänningen på en växelspänning. Den består 
av, en primärspole och en sekundärspole som båda är lindade runt en gemensam järnkärna. 
Genom primärspolen leds en spänning som skapar ett växlande magnetfält som skapar en 
växelspänning i sekundärspolen [33].   

När storleken och omsättningen på transformatorerna ska väljas används följande ekvationer 
[32]: 
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=     (5.7) 

där  

𝑁  är antal lindningar på transformatorns sekundärsida 

𝑁  är antal lindningar på transformatorns primärsida 

𝑈  är spänningen på transformatorns sekundärsida 

𝑈  är spänningen på transformatorns primärsida 

5.1.3 Effekt – och batteriberäkningar 

Vid användning av batterier ska effektförbrukning beräknas för att bestämma storlek på 
batterierna samt vilken laddning som krävs. Effekt är ett momentant värde som använder 
kW som enhet. Vid beräkning av effekt under en given tid kallas det för energi och använder 
oftast kWh som enhet. För att räkna ut en linfärjas energiförbrukning krävs det en tidtabell 
där antalet avgångar per timme presenteras samt hur lång tid en överfart tar. Tre olika 
scenarion presenteras. Vid 910 m överfarten används tidtabellen för VF Tora som trafikerar 
Mälaren [34]. Vid 650 m scenariot används VF Maria som går mellan Roparebacken och 
Malmön i Bohuslän [35] och vid 300 m exemplet används VF Majs tidtabell [36]. 
Tillsammans med Ulf Ponner och Fredrik Hedröd på Callenberg gjordes ett antagande hur 
länge linfärjorna förbrukar maximal effekt samt överfartseffekt [29]. Tiden som linfärjan står 
på tomgångseffekt (hotell-last) räknas sedan ut, baserat på överfartstid och antal avgångar i 
timmen.  

För att beräkna energiförbrukningen används ekvation 5.8. 

𝐸 = 𝑃 ∙
 

 
    (5.8) 

där  

 𝐸 är energiförbrukning 

 𝑃 är effekt  

När beräkningar genomförs används ekvation 5.9 för beräkningen av batteriets förbrukning. 
Förbrukningen är per avgång där den totala förbrukningen är under acceleration och 
överfart. Bidraget från kabeln är ett valt värde.   

𝐹ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝐵𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑓𝑟å𝑛 𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛  (5.9) 

Ekvation 5.10 används när den verkliga laddningen beräknas. Vald laddningskapacitet samt 
beräknad hotell-last är det som påverkar den verkliga laddningen.  

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐿𝑎𝑑𝑑𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 − 𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡  (5.10) 

Vid beräkning av batterikapacitet påverkar det maximala SOC värdet och DOD värdet, se 
avsnitt 4.5. Det beräknas enligt ekvation 5.11. 
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𝑈𝑡𝑡𝑎𝑔𝑏𝑎𝑟 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 = 

𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 ∙ (1 − +   (5.11) 

C-rate beräknas enligt ekvation 5.12. 

𝐶 − 𝑟𝑎𝑡𝑒 =
  

  
   (5.12) 

5.1.4 Kortslutningsström 

Vid beräkning av kortslutningsström bestäms först en kortslutningsimpedans. Impedansen 
består av både resistiva och induktiva delar. Förimpedans från nätet, transformator och kabel 
är de bidrag som kan användas. De formler som används är hämtade från A Ölme m.fl. bok 
”Tabeller och formler” [31]. För beräkning av kortslutningsström, se ekvation 5.13. 

𝐼 = =
√ ∙

     (5.13) 

där 

 𝐼  är kortslutningsströmmen 

 𝑈  är fasspänningen 

𝑈  är huvudspänningen 

 𝑍 är kortslutningsimpedansen.  

Kortslutningsimpedansen är summan av alla resistanser och reaktanser Se ekvation 5.14. 

𝑍 = (∑𝑅) + (∑𝑋)     (5.14) 

där 

 𝑅 är det totala resistiva bidraget 

 𝑋 är det totala reaktans bidraget 

I detta fall kommer det resistiva bidraget från kabeln som har ett bestämt värde som beror 
på ledarmaterial, area och längd.  

Den resistiva delen från en transformator försummas. Reaktans bidraget beräknas enligt 
ekvation 5.15. 

𝑋 = ∙ 𝑢      (5.15) 

där 

 𝑈  är transformatorns märkspänningen i kV 

 𝑆  är transformatorns märkeffekt i MVA 

 𝑢  är transformatorns kortslutningsspänning i pu 
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5.2 Beräkningar 300 m 

Vid beräkningar på överfarten 300 m är tidtabellen baserad på VF Maj. En överfart är 
beräknad att ta ca 3 minuter vid hastigheten 100 m/min. Av dessa 3 minuter är 30 sekunder 
acceleration där effektbehovet är bestämt till 100 kW. Övrig överfartstid är effektbehovet 50 
kW. Linfärjan är beräknad att vänta 4,5 minuter för att lasta av och på passagerare med en 
grundeffekt på 10 kW innan den kör tillbaka. Vid återfärden avvänds samma tider och 
effekter, se figur 5.1 för en effektkurva baserad på nämnda uppgifter. 

 

Figur 5.1.Effektkurva för två överfarter med av- och pålastning med överfartens längd 300 m. 

Tidtabellen är upplagd så att varje avgång är tur- och returresa. Totalt antal överfarter per 
avgång blir då två stycken. För tidtabell, se figur 5.2. 
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Figur 5.2.Tidtabell VF Maj Källa: Färjerederiet [36] 
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En del avgångar i tabellen går enbart vid kallelse men för beräkningarnas skull används värsta 
tänkbara scenariot, dvs att alla de avgångar som kan avgå, gör det.  

Isolationstransformatorns storlek bestäms av den aktiva effekt och effektfaktorn. Storleken 
blir enligt ekvation 5.16. 

𝑆 = =
,

= 125 𝑘𝑉𝐴    (5.16) 

5.2.1 Batteriberäkningar 

Linfärjan står alltid igång, vilket betyder att den alltid förbrukar minst 10 kW. För att ladda 
batterierna krävs således ett bidrag från kabeln som är större än den minsta förbrukningen. 
Kabelns bidrag är konstant, den bidrar alltid med vald effekt och batterierna bidrar med 
resterande effekt. Den totala energiförbrukningen för 300 m överfarten blir 6,58 kWh enligt 
tabell 5.1.  

Tabell 5.1.Total effekt- och energiförbrukning för en avgång för 300 m överfart 

 Effekt 
[kW] 

Tid [min] Energiförbrukning 
[kWh] 

Acceleration 100  0,5  0,83 

Övrig överfart 50  2,5 2,08 

Av/på lastning 10  4,5 0,75 

Acceleration 100  0,5 0,83 

Övrig överfart 50  2,5 2,08 

Total  11,5 6,58 kWh 

 

Energiförbrukningen för en överfart blir 2,91 kWh, enligt ekvation 5.17.   

𝐸 = 0,83 + 2,08 = 2,91 𝑘𝑊ℎ   (5.17) 

400 V  
För att ta reda på om batteriets kapacitet och laddningen var tillräcklig valdes ett testvärde 
för att se om värdet behövdes öka eller om det kunde minskas. En förutsättning för att en 
viss kapacitet ska kunna väljas är att batteriet inte får vara tomt på kapacitet under någon tid 
på dygnet. Tidigt konstaterades att laddningen snarare än batteriets kapacitet var det som 
begränsade. Vid tillräcklig stort bidrag från kabeln kunde en väldigt liten batterikapacitet 
väljas eftersom kabelns bidrag blir större än vad färjan förbrukar. I ekvation 5.18 räknas 
energiförbrukningen ut för batteriet för en överfart när kabelns bidrag är vald till 60 kW.  

𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 2,91 − 60 ∙
( , , )

= −0,09𝑘𝑊ℎ (5.18) 
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Svaret blir negativt, kabelns energibidrag under överfarten är då större än vad färjans totala 
energiförbrukning är. Bidraget från kabeln behöver således inte vara större än 60 kW. 
Tidigare konstaterades att kabelns bidrag måste vara större än hotell-lasten, bidraget kommer 
då vara någonstans mellan 10 kW och 60 kW.  

Laddningstiden varierar med antal avgångar i timmen. För att beräkna hur lång tid som 
batteriet laddas upp används tiderna i tabell 5.18. När färjan inte går någon gång laddas 
batteriet i 60 minuter av 60 möjliga. Vid 1 gång i timmen avgår färjan vid varje heltimme, vid 
två avgångar i timmen går färjan vid varje halvtimme och vid tre avgångar i timmen går den 
var 20:e minut. Den tiden subtraheras med överfarts tiden och laddningstiden beräknas. Se 
tabell 5.2 för värdena.   

Tabell 5.2.Antal minuter batterierna laddas mellan avgångarna, baserat på VF Maj 

Antal avgångar i 
timmen 

Antal minuter 
mellan avgångarna  

0 avgångar 60,0 minuter 

1 avgång 49,5 minuter 

2 avgångar 19,5 minuter 

3 avgångar 9,5 minuter 

 

Färjan går som mest tre gånger i timman. Om batterikapacitet är samma som vid början av 
den timmen är kabelns bidrag onödigt stort. Förbrukningen beräknas enligt ekvation 5.9 och 
laddningen enligt ekvation 5.10 och värdet i tabell 5.2. För att ta reda på vilket bidrag från 
kabeln som krävs väljs olika värden och ett givet värde på batterikapaciteten. 50 kWh stort 
batteri valdes som startvärde. Efter max SOC och DOD beräkningar är den uttagbara 
kapaciteten 35 kWh. För att se mellan vilka effekter kabelns bidrag kommer vara, se tabell 
5.3.  

Tabell 5.3.Förbrukning för fyra olika kabelbidrag under en timme med tre avgångar för 300 m överfarten 

 50 kW 40kW 30kW 20kW 

Förbrukning 
[kWh] 

0,42 0,92 1,42 1,92 

Början av 
timmen [kWh] 

35 35 35 35 

Slutet av 
timmen [kWh] 

35 35 35 30,5 
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Tabellen används som en metod för att ta reda på vilka värden som kabelns bidrag kommer 
ligga mellan. Enligt tabellen kommer bidraget vara någonstans mellan 20 kW och 30 kW. För 
att kontrollera vilket bidrag som är det minsta möjliga beräknades varje förbrukning och varje 
laddning enligt tidtabellen, se figur 5.2.  Efter varje överfart kontrolleras batteriets kapacitet. 
Den lägsta kapaciteten under dygnet uppkommer efter den period när linfärjan avgår tre 
gånger i timmen. Första avgången efter nämnda period blir den avgången med lägst kapacitet. 
I det här fallet uppkommer den vid returresan, första avgången efter tre avgångar i timmen. 
18.11 är klockslaget när den uppkommer.  Förbrukningen beräknas enligt ekvation 5.9 och 
laddningen enligt ekvation 5.10. Resultatet visas i figur 5.3.  

Enligt figuren är ett bidrag från kabeln på 20 kW för lite, minst 22 kW krävs. När det 
slutgiltiga bidraget ska bestämmas beräknas även minsta tillåtna arean för de intressanta 
bidragen. Beräkningarna är baserad på det maximala spänningsfallet. Minsta tillåtna arean 
beräknas enligt ekvation 5.2. I det här fallet är de mest intressanta bidragen, 22 kW, 24 kW 
och 26 kW, se tabell 5.4. 

Tabell 5.4.Minsta tillåtna area för tre olika kabelbidrag för 300m överfarten 

Bidrag från 
kabeln [kW] 

Minsta tillåtna 
area [mm²] 

22  16,76  

24  18,29  

26 19,89 
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Närmaste area för alla bidrag är 25 mm² vilket betyder att vid val av bidrag från kabel 
påverkar inte area det valet. Efter samtal med Fredrik Hedröd och Ulf Ponner på Callenberg 
valdes kabelns bidrag till 24 kW [29].  

När batterikapacitet skall väljas beräknas den minsta kapaciteten under dagen men även 
vilken C-rate batteriet har. I tabell 5.5 beräknas det för 5 olika batterikapaciteter. 

Tabell 5.5.Minsta kapacitet under dygnet och C-rate för olika batterikapacitet för 300 m överfarten 

Vald batterikapacitet [kWh] 50 40 30 20 10 

Uttagbar kapacitet [kWh] 35 28 21 14 7 

Minsta kapacitet under 
dagen [kWh] 

28,62 21,62 14,62 7,62 0,62 

C-rate 2,00 2,50  3,33 5,00 10,00 

 

Den maximala effekten utnyttjas under en relativt kort period vilket betyder att 
laddningshastigheten inte är rättvist projekterad. Verklig C-rate är mer komplicerad att 
beräkna när effekten är varierande, likt detta fall.  Efter samtal med Fredrik Hedröd och Ulf 
Ponner valdes batterikapacitet till 30 kWh, med en uttagbar kapacitet på 21 kWh [20]. 

 

1000 V  
När 1000 V istället för 400 V används kan bidraget från kabeln förändras. Den parametern 
som avgör om bidrag ändras är den minsta tillåtna arean. Om möjlighet finns att använda en 
kabel med mindre area kan värdena på bidraget och kapaciteten förändras. Vid detta exempel 
gör det ingen skillnad om bidraget förändras, samma area användas ändå, se tabell 5.6. Se 
avsnitt 5.6 för val av kabelarea.  

Tabell 5.6. Minsta tillåtna area för tre olika kabelbidrag för 300 m överfarten 

Bidrag från 
kabeln [kW] 

Minsta tillåtna 
area [mm²] 

50 5,58 

40  4,66 

30 3,49 

22 2,56 
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Samma värden som vid 400 V används således, ett bidrag från kabeln på 2 4kW och en 
batterikapacitet på 30 kWh.  

5.2.2 Spänningsfallsberäkningar 

När kabeln och batteriernas bidrag är bestämt kan en area för de olika överföringsmetoderna 
beräknas. De olika överföringsmetoderna är användning av 400 V, 1000 V eller någon av de 
tidigare tillsammans med batterier. Detta görs enligt formlerna i avsnitt 5.1 Gemensamt för 
alla metoder är längden på kabeln, effektfaktorn, resistiviteten i kabeln samt den minsta 
tillåtna spänning ombord. 

400 V 
För att kompensera det bortfall som uppstår vid fullt effektpådrag används 424 V som 
matningsspänning från land. Vid fullt effektuttag sjunker spänningen enligt avsnitt 4.4.1 med 
20V. Spänningen på isolationstransformatorns sekundärsida blir då 404 V enligt ekvation 
5.19. 

 𝑈 ä = 424 − 20 = 404 𝑉   (5.19) 

För 400 V metoden beräknas belastningsströmmen ut enligt ekvation 5.20 vid en maximal 
effekt på 100 kW utan batteri. 

𝐼 =
√ ∗ ∗

=
∗

√ ∙ ∙ ,
= 178,64 𝐴  (5.20) 

Vid beräkningarna för minsta tillåtna area läggs 100 m extra kabel på eftersom kabeln ligger 
på botten och kabeln skall anslutas till isolationstransformatorn i land, som inte är placerad 
precis vid vattenkanten. Minsta tillåtna area blir enligt ekvation 5.21.  

𝐴 =
√ ∙ ∙ ∙

=
√ ∙ , ∙ ∙ ,

= 76,2 𝑚𝑚  (5.21) 

Spänningsfallet över kabeln beräknas enligt ekvation 5.22 där arean väljs till 95 mm². 95 mm² 
är den närmaste tillåtna arean. 

Δ𝑢 = √3 ∙ 𝜌 ∙ ∙ 𝐼 = √3 ∙ 0,01724 ∙ ∙ 178,64 = 20,48 𝑉 (5.22) 

Tillsammans med spänningen på isolationstransformatorns primärsida beräknas spänningen 
ombord enligt ekvation 5.23. 

𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑚𝑏𝑜𝑟𝑑 =  𝑈 − Δ𝑢 = 404 − 20,48 = 383,52 𝑉 (5.23) 

Spänningen ombord ligger inom gränsen för tillåten spänning som är 376 V. Vald area 
uppfyller kraven för spänningsfall. 

 

1000 V      
Vid 1000 V används en transformator ombord på färjan som komplement till den iland. T1 
är isolationstransformatorn iland och transformatorn ombord kallas T2, se avsnitt 4.4.1. 
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Beräkningarna skiljer sig då mot 400 V beräkningarna. För en förklaring till varje 
beräkningssteg, se figur 4.1. Nedan följer beräkningarna för överföringsmetoden 1000 V. 

Belastningsströmmen beräknas enligt ekvation 5.24 där minimalt effektuttag ger upphov till 
maximala spänning ombord. 

𝐼 =
√ ∙ ∙

=
∗

√ ∙ ∙ ,
= 7,22 𝐴  (5.24) 

När spänningsfallet ska beräknas måste en area på kabeln väljas. Därför väljs en test area för 
att se om vald area klarar uppsatta toleranser, i det här fallet väljs arean till 16 mm². 
Spänningsfallet på kabeln beräknas enligt ekvation 5.25. 

Δ𝑢 = √3 ∙ 𝜌 ∙ ∙ 𝐼 = √3 ∙ 0,01724 ∙ ∗ 7,22 = 6,22 V  (5.25) 

Med hjälp av omsättningskopplaren är spänningen på T1 alltid nära, men aldrig över 1000 
V. Den maximala spänningen på transformatorns primärsida ombord blir enligt ekvation 
5.26. 

𝑀𝑎𝑥 𝑈 ä = 𝑈 − Δ𝑢 = 1000 − 6,22 = 993,78 𝑉         (5.26) 

Spänningen på transformatorn T2s sekundärsida är bestämd till 424 V. Omsättningen för 
transformatorn blir då enligt ekvation 5.27. 

 𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑇2 =
,

     (5.27) 

Den maximala spänningen för transformatorn T1 primärsida är 400 V [19]. Spänningen på 
sekundärsida får inte överstiga 1000 V [12]. Omsättningen blir enligt ekvation 5.28. 

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑔 𝑇1 =
 

 
    (5.28) 

För att kontrollera om den valda arean är tillräcklig beräknas spänningen på transformatorn 
T1s sekundärsida vid maximalt effektuttag, se ekvation 5.28. 

𝑈 ä = (400 − 20) ∙ = 95 0𝑉  (5.29) 

Den spänningen används för att beräkna den maximala belastningsströmmen enligt ekvation 
5.30. 

𝐼 =
√ ∙ ä ∙

=
∗

√ ∙ ∙ ,
= 75,97 𝐴  (5.30) 

Spänningsfallet beräknas enligt tidigare formler, se ekvation 5.31. 

Δ𝑢 = √3 ∙ 𝜌 ∙ ∙ 𝐼 = √3 ∙ 0,01724 ∙ ∗ 75,97 = 56,71 𝑉     (5.31) 

Spänningen på transformator T2s sekundärsida beräknas enligt ekvation 5.32. 

 𝑈 ä = (𝑈 ä − Δ𝑢) ∙ 𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑇2 

= (950 − 56,71) ∙
,

= 381,13 𝑉                       (5.32)             
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Spänningen ombord är inom toleranserna (376 V) vilket betyder att vald area stämmer 
överens med den minsta tillåtna.   

Vid beräkningar med batterier används samma beräkningar, bara att den maximala effekten 
reduceras. Istället för 100 kW är det maximala effektuttaget 24 kW. Alla 
överföringsmetoderna, 400 V, 400 V med batterier, 1000 V och 1000 V med batterier 
redovisas. I tabell 5.7 visas minsta area, vald area och spänning ombord. 

Tabell 5.7. Beräknad area, vald area samt spänning ombord för olika överföringsmetoder 300 m överfarten 

Överföringsmetod Effekt 
[kW] 

Minsta tillåtna  

area [mm²]   

Vald area  

[mm²]   

Beräknad spänning 

ombord [V] 

400 V 100 76,2 95 381,5 

400 V med batterier 24 18,3 25 383,5 

1000 V 100 13,2 16 381,1 

1000 V med batterier 24 3,2 6 399,5 

 

Med valda storlekar på batterier och laddningskapacitet minskade den tillåtna arean markant. 
Fördelarna blir att en mindre kabelvinda kan användas vilket kan vara skillnaden om en 
kabelvinda får plats eller ej. Även kostnaden för kabelvindan minskar då mindre hjul är 
billigare.  

5.3 Beräkningar 650 m 

Vid beräkningar på överfarten 650 m är tidtabellen baserad på VF Maria. Enligt tidtabellen 
är en överfart beräknad att ta ca 8 minuter vid hastigheten 75 m/min. 30 sekunder av dessa 
8 minuter är acceleration där effektbehovet är bestämt till 100 kW. Övrig överfartstid är 
effektbehovet 50 kW. Av- och pålastning är beräknad att ta 2 minuter med en grundeffekt 
på 10 kW. Vid återfärden avvänds samma tider och effekter, se figur 5.4 för en effektkurva 
baserad på nämnda uppgifter. 
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Tidtabellen är upplagd så att varje avgång är en tur och retur resa. Varje avgång innehåller 
två överfarter. För tidtabell, se figur 5.5. 

Vissa avgångar körs enbart vid kallelse men för beräkningarnas skull avgår all de avgångar 
som kan göra det. 

Isolationstransformatorns bestäms av den aktiva effekten och effektfaktorn. Storlek blir 
enligt ekvation 5.33. 

𝑆 = =
,

= 125 𝑘𝑉𝐴    (5.33) 
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Figur 5.4.Tidtabell VF Maria källa: Trafikverket [35] 

Figur 5.4. Effektkurva för två överfarter och av – och pålastning med överfartens längd 650 m 

Figur 5.5. Tidtabell VF Maria. Källa Trafikverket [35] 
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5.3.1 Batteriberäkningar 

Linfärjan stängs aldrig av, vilket betyder att den alltid förbrukar minst 10 kW. För att ladda 
batterierna krävs således ett bidrag från kabeln som är större än den minsta förbrukningen. 
Kabelns bidrag är konstant, den bidrar alltid med vald effekt och batterierna bidrar med 
resterande effekt. Den totala energiförbrukningen för 650 m överfarten blir 14,5 kWh enligt 
tabell 5.8.  

Tabell 5.8.Total effekt- och energiförbrukning för en avgång för 650 m överfart 

 Effekt 
[kW] 

Tid [min] Energiförbrukning 
[kWh] 

Acceleration 100  0,5  0,83 

Övrig överfart 50  7,5 6,25 

Av/på lastning 10  2 0,33 

Acceleration 100  0,5 0,83 

Övrig överfart 50  7,5 6,25 

Total  18 14,50 kWh 

 

Energiförbrukningen för en tur, dvs en acceleration och en övrig överfart blir 7,08 kWh 
enligt ekvation 5.34. 

𝐸 = 0,83 + 6,25 = 7,08 𝑘𝑊ℎ   (5.34) 

400 V  
För att ta reda på om batteriets kapacitet och laddningen var tillräcklig valdes ett värde 
liknande de som användes vid 300m överfarten för att se om värdena behövdes öka eller om 
det kunde minskas. En förutsättning för att en viss kapacitet ska kunna väljas är att batteriet 
inte får vara tomt på kapacitet under någon tid på dygnet. Likt vid 300 m beräkningarna 
konstaterades att laddningen snarare än batteriets kapacitet var det som begränsade. Vid ett 
visst gränssnitt blir bidraget från kabeln större än den totala förbrukningen. Vid nämnda 
exempel blir gränssnittet 54 kW, se ekvation 5.35. 

𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 7,08 − 54 ∙
( , , )

= −0,12 𝑘𝑊ℎ  (5.35) 

Tillsammans med information om hotell-lasten kan det konstateras att kabelns bidrag 
kommer vara mellan 10 kW och 54 kW.  

Under acceleration och övrig överfart förbrukas energin i batteriet medan vid av – och 
pålastning samt väntetiden till nästa avgång laddas batterierna. Tiden som det laddas varierar 
beroende på hur många avgångar i timmen som linfärjan har. VF Maria, som tidtabellen 
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baseras på avgår antingen ingen, en eller två gånger i timmen. Tiden mellan två avgångar 
visas i tabell 5.9. 

Tabell 5.9. Antal minuter batterierna laddas mellan två avgångar för VF Maria 

Antal 
avgångar 

Antal minuter  

till nästa avgång 

0 avgångar 60 minuter 

1 avgång 42 minuter 

2 avgångar 12 minuter 

 

Tidtabellen är utformad så att under en lång tid under dygnet avgår färjan två gånger i 
timmen. Om förbrukning är högre än laddningen när linfärjan avgår två gånger i timmen ger 
det stort utslag efter ett dygns körning. För att kontrollera vid vilka bidrag som förbrukningen 
eller laddningen är störst bestämdes en batterikapacitet. Den bestämdes till 50 kWh, samma 
som vid 300 m beräkningen. Efter max SOC och DOD beräkningar blir den uttagbara 
kapaciteten 35 kWh. Se tabell 5.10 för batteriförbrukningen och batteriets kapacitet efter en 
timmes körningen med två avgångar. 

Tabell 5.10. Förbrukning för fyra olika kabelbidrag under en timme med två avgångar baserat för 650 m överfart 

 50 kW 40kW 30kW 20kW 

Förbrukning [kWh] 0,42 1,75 3,08 4,42 

Början av timmen 
[kWh] 

35 35 35 35 

Slutet av timmen 
[kWh] 

35 35 32 10,5 

 

Enligt tabell 5.3.3 kommer bidraget från kabeln troligtvis att vara mellan 30 kW och 40 kW. 
För att kontrollerar olika bidrag beräknas alla överfarter och alla laddningar för att adderas 
och subtraheras från varandra. Med hjälp av tidtabellen kan den minsta kapacitet under dagen 
bestämmas samt kapaciteten efter ett dygns körning. För detta exempel uppkommer dessa 
samtidigt. Se figur 5.6 för kontroll av olika kabel bidrag.  
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Enligt figuren är minsta möjliga bidrag 32 kW. Mellan de andra bidragen är det en marginell 
skillnad. Tidtabellens utformning och valet att batteriets kapacitet ska vara fullt efter ett dygn 
gör att kabelns bidrag väljs till 33 kW. Beslutet togs tillsammans med Fredrik Hedröd och 
Ulf Ponner [29].  

För att bestämma batterikapacitet beräknas minsta kapacitet under dagen och även C-rate. 
SOC och DOD är fortfarande 90 % respektive 80 %. Se tabell 5.11 för minsta kapacitet 
under dagen och en beräknad C-rate. 

Tabell 5.11. Minsta kapacitet under dygnet och C-rate för olika batterikapacitet för 650 m överfart 

Vald batterikapacitet [kWh] 50 40 30 20 10 

Uttagbar kapacitet [kWh] 35 28 21 14 7 

Minsta kapacitet under 
dagen [kWh] 

30,4 23,40 16,40 9,40 2,40 

C-rate 2,00 2,50  3,33 5,00 10,00 

 

Likt vid 300 m beräkningarna är laddningshastigheten inte helt som i verkligheten. Den 
maximala effekten varar under en relativt kort period vilket betyder att det värdet som 
beräknas endast är under en kort period. Efter samtal med Fredrik Hedröd och Ulf Ponner 
bestämdes batterikapaciteten till 30 kWh, 21 kWh efter SOC och DOD [29].  
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Figur 5.6. Batteriets kapacitet under ett dygn för olika kabelbidrag för 650m överfarten 
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1000 V  
Likt beräkningarna för 300 m överfarten kan kabelns bidrag förändras om arean på kabeln 
kan förändras. Batteriets bidrag kan inte vara lägre än det som används, se figur 5.3.3. Därför 
används samma värden som vid 400 V beräkningen. Ett bidrag från kabeln på 33 kW och en 
batterikapacitet på 30 kWh. 

5.3.2 Spänningsfallsberäkningar 

När bidraget från kabeln är bestämt går det att beräkna och välja kabelarea. Fyra olika areor 
kommer bestämmas, en för varje överföringsmetod. 400 V, 1000 V och en kombination av 
nämnda spänningsnivå och batterier. Ekvationerna i avsnitt 5.1 kommer användas. Det 
betyder att beräkningarna är lika de som gjordes för 300 m, se avsnitt 5.2.2.  

5.3.2.1 400 V 

Som tidigare nämnts uppstår det ett spänningsbortfall vid effektuttag. Spänningen vid lågt 
effektuttag på isolationstransformatorns sekundärsida är därför så nära 424V som möjligt 
utan att gå över, för att på bästa sätt kompensera för minskningen i spänning vid fullt 
effektuttag. Enligt avsnitt 4.4.1 blir bortfallet 20V. Spänningen vid maximalt effektuttag blir 
404 V enligt ekvation 5.36. 

𝑈 ä = 424 − 20 = 404 𝑉   (5.36) 

Belastningsströmmen beräknas utifrån den spänningen. Se ekvation 5.37. 

 𝐼 =
√ ∙ ∙

=
∙

√ ∙ ∙ ,
= 178,64 𝐴  (5.37) 

Precis som vid 300 m överfarten läggs 100 meter extra kabel till på grund av kabeldjupet och 
placering av isolationstransformatorn. För att kunna välja en area på kabel krävs det en 
beräkning för att kontrollera vilken den minsta tillåtna area är. Se ekvation 5.38 för denna 
beräkning. 

𝐴 =
√ ∙ ∙ ∙

=
√ ∙ , ∙ ∙ ,

= 142,88 𝑚𝑚  (5.38) 

Närmaste area är 150mm², som väljs och används vid beräkningen av spänningsfallet över 
kabeln, se ekvation 5.39. 

Δ𝑢 = √3 ∙ 𝜌 ∗ ∙ 𝐼 = √3 ∙ 0,01724 ∙ ∙ 178,64 = 26,6 7𝑉 (5.39) 

Med givet spänningsfall över kabeln blir spänningen ombord enligt ekvation 5.40. 

𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑚𝑏𝑜𝑟𝑑 =  𝑈 − Δ𝑢 = 404 − 26,67 = 377,33 𝑉 (5.40) 

Värdet ligger inom toleranserna (376 V) vilket betyder att vald area är tillräcklig för att klara 
det beräknade spänningsfallet över kabeln. 

Vid beräkning av spänningsfallet med batterier används samma ekvationer och samma 
värden, förutom effekten som är 33 kW istället för 100 kW.  
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1000 V 
Vid 1000 V används en transformator ombord på färjan som komplement till den i land. 
Isolationstransormatorn kallas i dessa beräkningar för T1 och transformatorn ombord för 
T2.  Beräkningarna skiljer sig då mot 400 V beräkningarna. För en förklaring till varje 
beräkningssteg, se avsnitt 4.4.1. Nedan följer beräkningarna för användning av 1000 V. 
Belastningsströmmen beräknas enligt ekvation 5.41 där minimalt effektuttag ger upphov till 
maximala spänning ombord. 

𝐼 =
√ ∙ ∙

=
∙

√ ∙ ∙ ,
= 7,22 𝐴  (5.41) 

När spänningsfallet ska beräknas måste en area på kabeln väljas. Därför väljs en test area för 
att se om vald area klarar uppsatta toleranser, i det här fallet väljs arean till 35 mm². 
Spänningsfallet på kabeln beräknas enligt ekvation 5.42. 

Δ𝑢 = √3 ∙ 𝜌 ∙ ∙ 𝐼 = √3 ∙ 0,01724 ∙ ∙ 7,22 = 5,33 V   (5.42) 

Med hjälp av omsättningskopplaren är spänningen på T1 alltid nära, men aldrig över 1000V. 
Den maximala spänningen på transformatorns primärsida ombord blir enligt ekvation 5.43. 

𝑀𝑎𝑥 𝑈 ä = 𝑈 − Δ𝑢 = 1000 − 5,33 = 994,67 𝑉    (5.43) 

Spänningen på transformatorn T2 sekundärsida är bestämd till 424 V för att minimera 
kabelarean. Omsättningen för transformatorn blir då enligt ekvation 5.44. 

 𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑇2 =
 

,  
    (5.44) 

Den maximala spänningen som T1 kan anta vid normala driftförhållanden är 400 V [19]. 
Spänningen på sekundärsida får inte överstiga 1000 V [12]. Omsättningen blir enligt ekvation 
5.45. 

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑔 𝑇1 =     (5.45) 

För att kontrollera om den valda arean är tillräcklig beräknas spänningen på transformatorn 
T1 sekundärsida vid maximalt effektuttag, se ekvation 5.46. 

𝑈 ä = (400 − 20) ∙ = 950 𝑉  (5.46) 

Den spänningen används för att beräkna den maximala belastningsströmmen enligt ekvation 
5.47. 

𝐼 =
√ ∙ ä ∙

=
∗

√ ∙ ∙ ,
= 75,97 𝐴  (5.47) 

Spänningsfallet beräknas enligt tidigare formler, se ekvation 5.48. 

Δ𝑢 = √3 ∙ 𝜌 ∙ ∙ 𝐼 = √3 ∙ 0,01724 ∙ ∙ 75,97 = 48,61 𝑉  (5.48) 

Spänningen på transformatorns sekundärsida beräknas enligt ekvation 5.49. 
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 𝑈 ä = (𝑈 ä − Δ𝑢) ∙ 𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑇2 

= (950 − 56,71) ∙
,

= 384,24 𝑉       (5.49)             

Spänningen ombord är inom toleranserna vilket betyder att vald area stämmer överens med 
den minsta tillåtna.  

Beräkningarna för batterier använder samma värden och ekvationer, med skillnaden att 
effekt är 33 kW. Se tabell 5.12 för beräknad area, vald area och beräknad spänning ombord. 

Tabell 5.12. Beräknad area, vald area samt spänning ombord för olika överföringsmetoder för 650 m överfart 

Överföringsmetod Effekt 
[kW] 

Minsta tillåtna  

area [mm²]   

Vald area  

[mm²]   

Beräknad spänning på 

huvudtavla ombord [V] 

400 V 100 142,9 150 377,3 

400 V med batterier 33 47,2 50 377,6 

1000 V 100 25,0 35 384,2 

1000 V med batterier 33 8,2 16 390,2 

 

Vid användning av batterier minskas arean markant med samma överföringsspänning.   

5.4 Batteriberäkningar 910 m 

Vid beräkningar på överfarten 910 m är tidtabellen baserad på VF Tora. En överfart är 
beräknad att ta ca 6 minuter vid hastigheten 150 m/min. Av dessa 6 minuter är 30 sekunder 
acceleration där effektbehovet är bestämt till 150 kW. Övrig överfartstid är effektbehovet 
100 kW. Linfärjan är beräknad att vänta 4 minuter för att lasta av och på passagerare med en 
grundeffekt på 10 kW. Vid återfärden avvänds samma tider och effekter, se figur 5.7 för en 
effektkurva baserad på nämnda uppgifter. 

 

Figur 5.7.Effektkurva för en avgång med överfartens längd 910 m. 
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Tidtabell är upplagd så att varje avgång är tur- och returresa. Totalt antal överfarter per 
avgång blir då två stycken. För tidtabell, se figur 5.8. 

Isolationstransformatorns bestäms av den aktiva effekt och effektfaktorn. Storlek blir enligt 
ekvation 5.50. 

𝑆 = =
,

= 187,5 𝑘𝑉𝐴   (5.50) 

Närmaste storleken över beräknat värde är 200 kVA, vilket är den storlek som väljs. 

5.4.1 Batteriberäkningar 

Linfärjan står alltid igång, vilket betyder att den alltid förbrukar minst 10 kWh. För att ladda 
batterierna krävs således ett bidrag från kabeln som är större än den minsta förbrukningen. 
Kabelns bidrag är konstant, den bidrar alltid med vald effekt och batterierna bidrar med 
resterande effekt. Den totala effektförbrukningen för 910m överfarten blir 14,5 kWh enligt 
tabell 5.13.  

 

 

 

Figur 5.8.Tidtabell VF Tora. Källa Färjerederiet [34] 
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Tabell 5.13. Total effekt- och energiförbrukning för 910 m överfart 

 Effekt 
[kW] 

Tid [min] Energiförbrukning 
[kWh] 

Acceleration 150  0,5  1,25 

Övrig överfart 100  5,5 9,17 

Av/på lastning 10  4 0,67 

Acceleration 150  0,5 1,25 

Övrig överfart 100 5,5 9,17 

Total  16 21,5 kWh 

 

Energiförbrukningen för en överfart blir 10,42 kWh, enligt ekvation 5.51.   

𝐸 = 1,25 + 9,17 = 10,42 𝑘𝑊ℎ   (5.51) 

400 V  
För att ta reda på om batteriets kapacitet och laddningen var tillräcklig valdes ett testvärde 
för att se om värden behövdes öka eller om det kunde minskas. En förutsättning för att en 
viss kapacitet ska kunna väljas är att batteriet inte får vara tomt på kapacitet under någon tid 
på dygnet. Tidigt konstaterades att laddningen snarare än batteriets kapacitet var det som 
begränsade. Vid tillräcklig stort bidrag från kabeln kunde en väldigt liten batterikapacitet 
väljas eftersom kabelns bidrag blir större än vad färjan förbrukar. I ekvation 5.52 
demonstreras det genom att kabelns bidrag är vald till 105 kW.  

𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 10,42 − 105 ∙
( , , )

= −0,08𝑘𝑊ℎ (5.52) 

Svaret blir negativt, kabelns energibidrag under överfarten är då större än vad färjans totala 
energiförbrukning är. Bidraget från kabeln behöver således inte vara större än 105 kW. 
Tidigare konstaterades att kabeln bidrag måste vara större än hotell-lasten, bidraget kommer 
då vara någonstans mellan 10 kW och 100 kW.  

Laddningstiden varierar med antal avgångar i timmen För att beräkna hur lång tid som 
batteriet laddas upp används tiderna i tabell 5.4.1 När färjan inte går någon gång laddas 
batteriet i 60 minuter av 60 möjliga. Vid 1 gång i timmen avgår färjan vid varje heltimme, vid 
två avgångar i timmen går färjan vid varje halvtimme och vid tre avgångar i timmen går den 
var 20:e minut. Den tiden subtraheras med överfarts tiden och laddningstiden beräknas. Se 
tabell 5.14 för värdena.   
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Tabell 5.14. Antal minuter batterierna laddas mellan avgångarna, baserat på VF Tora 

Antal avgångar i 
timmen 

Antal minuter 
mellan avgångarna  

0 avgångar 60 minuter 

1 avgång 44 minuter 

2 avgångar 14 minuter 

3 avgångar 4 minuter 

 

Färjan går som mest tre gånger i timman, om batterikapacitet är samma som vid början av 
den timmen är kabelns bidrag onödigt stort. Förbrukningen beräknas enligt ekvation 5.9 och 
laddningen enligt ekvation 5.10 och värdet i tabell 5.5.2. För att ta reda på vilket bidrag från 
kabeln som krävs väljs olika värden och ett givet värde på batterikapaciteten. 50 kWh stort 
batteri valdes som startvärde. Efter max SOC och DOD beräkningar är den uttagbara 
kapaciteten 35 kWh. Beräkningarna görs för att få en uppfattning mellan vilka värden kabeln 
bidrag kommer ligga mellan. För att se mellan vilka effekter kabelns bidrag kommer vara, se 
tabell 5.15.  

Tabell 5.15. Förbrukning för sex olika kabelbidrag under en timme med tre avgångar för 910m överfart 

 100 kW 90kW 80kW 70kW 60kW 50kW 

Förbrukning [kWh] 0,42 1,42 2,42 3,42 4,42 5,42 

Kapacitet början av 
timmen [kWh] 

35 35 35 35 35 35 

Kapacitet slutet av 
timmen [kWh] 

35 35 35 35 28,5 18,5 

 

Enligt tabellen kommer bidraget vara någonstans mellan 50 kW och 70 kW. För att 
kontrollera vilket bidrag som är det minsta möjliga byggdes tidtabellen enligt tabell 5.4.2 och 
varje överfart samt laddning noterades. Efter varje överfart kontrolleras batteriets kapacitet 
och varje laddning noteras också. Tidtabellen är uppbyggd så att mellan 06:00 till 08:00 avgår 
färjan tre gånger i timmen. Likt vid 19:12 uppkommer en returresa efter denna period. 08:12 
är klockslaget för denna tidpunkt. Denna punkt redovisas också i diagrammet, för att en så 
rättvis bild som möjligt sak presenteras.  Förbrukningen beräknas enligt ekvation 5.9 och 
laddningen enligt ekvation 5.10. Resultatet visas i figur 5.9. Den lägsta kapaciteten under 
dygnet uppkommer efter den period när linfärjan avgår tre gånger i timmen, mellan 16:00 
och 19:00. Första avgången efter nämnda period blir den avgång med lägst kapacitet. I det 
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här fallet uppkommer den vid returresan, första avgången efter tre avgångar i timmen. 19.12 
är klockslaget när den uppkommer.  

Enligt figuren är ett bidrag från kabeln på 55 kW för lite, minst 60 kW krävs. När det 
slutgiltiga bidraget ska bestämmas beräknas även minsta tillåtna area för de intressanta 
bidragen. Minsta tillåtna arean beräknas enligt ekvation 5.2. I det här fallet är de mest 
intressanta bidragen, 60 kW och 65 kW, se tabell 5.15. 

Tabell 5.15. Minsta tillåtna area för två olika kabelbidrag för 910 m överfarten 

Bidrag från 
kabeln [kW] 

Minsta tillåtna 
area [mm²] 

60 114,30  

65  123,83  

 

Närmaste area för 60 kW bidraget är 120 mm² och 150 mm² för 65 kW bidraget. Om mindre 
area på kabeln kan användas underlättar det vid val av kabelvinda. Tillsammans med Fredrik 
Hedröd och Ulf Ponner bestämdes därför bidraget till 60kW.  

När batterikapacitet skall väljas beräknas den minsta kapaciteten under dagen men även 
vilken C-rate batteriet har. I tabell 5.16 beräknas det för 3 olika batterikapaciteter. 
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Figur 5.95.Batteriets kapacitet under ett dygn för olika kabelbidrag för 910m överfarten. 
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Tabell 5.16. Minsta kapacitet under dygnet och C-rate för olika batterikapacitet för 910m överfarten 

Vald batterikapacitet [kWh] 60 50 40 

Uttagbar kapacitet [kWh] 42 35 28 

Minsta kapacitet under 
dagen [kWh] 

17 10 3 

C-rate 2,50 3,00 3,75 

 

Den maximala effekten utnyttjas under en relativt kort period vilket betyder att 
laddningshastigheten inte är rättvis projekterad. Verklig C-rate är mer komplicerad att 
beräkna när effekten är varierande, likt detta fall.  Efter samtal med Fredrik Hedröd och Ulf 
Ponner valdes batterikapaciteten till 50 kWh, med en uttagbar kapacitet på 35 kWh [20]. 

1000V  
Efter beräkningar och samtal med både Fredrik Hedröd och Ulf Ponner bestämdes kabelns 
bidrag till 60 kW medan batterikapaciteten valdes till 50 kWh [29]. Värdena är samma som 
vid 400V beräkningarna. 

5.4.2 Spänningsfallsberäkningar 

När kabeln och batteriernas bidrag är bestämt kan en area för de olika överföringsmetoderna 
beräknas. De olika överföringsmetoderna är användning av 400 V, 1000 V eller någon av de 
tidigare tillsammans med batterier. Detta görs enligt formlerna i avsnitt 5.1. Gemensamt för 
alla metoder är längden på kabeln, effektfaktorn, resistiviteten i kabeln samt den minsta 
tillåtna spänning ombord. 

400 V 
För att kompensera minskningen i spänningen som uppstår vid fullt effektpådrag används 
424V som spänning. Enligt avsnitt 4.4.1 är den minskningen uppskattad till 20 V. Spänningen 
på isolationstransformatorns sekundärsida blir då 404 V enligt ekvation 5.53. 

 𝑈 ä = 424 − 20 = 404 𝑉   (5.53) 

 För 400 V metoden beräknas belastningsströmmen ut enligt ekvation 5.54. 

𝐼 =
√ ∙ ∙

=
∗

√ ∙ ∙ ,
= 267,96 𝐴  (5.54) 

Vid beräkningarna för minsta tillåtna area läggs 100 m extra kabel på eftersom kabeln ligger 
på botten och kabeln skall anslutas till isolationstransformatorn i land, som inte är placerad 
precis vid vattenkanten. Minsta tillåtna area blir enligt ekvation 5.55.  

𝐴 =
√ ∙ ∙ ∙

=
√ ∙ , ∙ ∙ ,

= 285,76 𝑚𝑚  (5.55) 

Spänningsfallet över kabeln beräknas enligt ekvation 5.56 där arean väljs till 95 mm². 



Konstant landanslutning för linfärjor 

 50 

Δ𝑢 = √3 ∙ 𝜌 ∙ ∙ 𝐼 = √3 ∙ 0,01724 ∙ ∙ 267,96 = 26,67 𝑉 (5.56) 

Tillsammans med spänningen på isolationstransformatorns primärsida beräknas spänningen 
ombord enligt ekvation 5.57. 

𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑚𝑏𝑜𝑟𝑑 =  𝑈 − Δ𝑢 = 404 − 26,67 = 377,33 𝑉 (5.57) 

Spänningen ombord ligger inom gränsen för tillåten spänning, 376 V. 

1000 V      
Vid 1000 V används en transformator ombord på färjan som komplement till den i land. 
Isolationstransformatorn kallas i dessa beräkningar för T1 och transformatorn ombord för 
T2. Beräkningarna skiljer sig då mot 400 V beräkningarna. För en förklaring till varje 
beräkningssteg, se avsnitt 4.4.1. Nedan följer beräkningarna för överföringsmetoden 1000 V. 
Belastningsströmmen beräknas enligt ekvation 5.58 där minimalt effektuttag ger upphov till 
maximala spänning ombord. 

𝐼 =
√ ∙ ∙

=
∗

√ ∙ ∙ ,
= 7,22 𝐴  (5.58) 

När spänningsfallet ska beräknas måste en area på kabeln väljas. Därför väljs en test area för 
att se om vald area klarar uppsatta toleranser, i det här fallet väljs arean till 70 mm². 
Spänningsfallet på kabeln beräknas enligt ekvation 5.59. 

Δ𝑢 = √3 ∙ 𝜌 ∙ ∙ 𝐼 = √3 ∙ 0,01724 ∙ ∙ 7,22 = 3,55 V     (5.59) 

Med hjälp av omsättningskopplaren är spänningen på T1 alltid nära, men aldrig över 1000 
V. Den maximala spänningen på transformatorns primärsida ombord blir enligt ekvation 
5.60. 

𝑀𝑎𝑥 𝑈 ä = 𝑈 − Δ𝑢 = 1000 − 3,55 = 996,45 𝑉  (5.60) 

Spänningen på transformatorn T2 sekundärsida är bestämd till 424 V. Omsättningen för 
transformatorn blir då enligt ekvation 5.61. 

 𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑇2 =
 

,  
    (5.61) 

Den maximala spänningen som transformatorn T1 primärsida är 400 V [19]. Spänningen på 
sekundärsida får inte överstiga 1000 V [12]. Omsättningen blir enligt ekvation 5.62. 

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑔 𝑇1 =     (5.62) 

För att kontrollera om den valda arean är tillräcklig beräknas spänningen på transformatorn 
T1 sekundärsida vid maximalt effektuttag, se ekvation 5.63. 

𝑈 ä = (400 − 20) ∙ = 950 𝑉  (5.63) 

Den spänningen används för att beräkna den maximala belastningsströmmen enligt ekvation 
5.64. 

𝐼 =
√ ∙ ∙

=
∗

√ ∙ ∙ ,
= 113,95 𝐴  (5.64) 
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Spänningsfallet beräknas enligt tidigare formler, se ekvation 5.65. 

Δ𝑢 = √3 ∙ 𝜌 ∙ ∙ 𝐼 = √3 ∙ 0,01724 ∙ ∙ 113,95 = 48,61 𝑉  (5.65) 

Spänningen på transformatorn T2 sekundärsida beräknas enligt ekvation 5.66. 

 𝑈 ä = (𝑈 ä − Δ𝑢) ∗ 𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑇2 

= (950 − 48,61) ∙
,

= 383,55 𝑉              (5.66)             

Spänningen ombord är inom toleranserna (376 V) vilket betyder att vald arean stämmer 
överens med den minsta tillåtna.   

Vid beräkningar med batterier används samma beräkningar, bara att den maximala effekten 
reduceras. Istället för 150 kW är det maximala effektuttag 60 kW. Alla överföringsmetoderna, 
400 V, 400 V med batterier, 1000 V och 1000 V med batterier är redovisad i tabellen nedan. 
I tabellen visas minsta area, vald area och spänning ombord är sammanfattad i tabell 5.17.  

Tabell 5.17. Beräknad area, vald area samt spänning ombord för olika överföringsmetoder för 910 m överfarten 

Överföringsmetod Effekt 
[kW] 

Minsta tillåtna  

area [mm²]   

Vald area  

[mm²]   

Beräknad spänning på 

huvudtavla ombord [V] 

400 V 150 285,8 300 377,3 

400 V med batterier 60 114,3 120 377,3 

1000 V 150 51,3 70 383,6 

1000 V med batterier 60 20,1 25 381,6 

5.5 Kortslutningsström 

För att kontrollera att de skydd som installeras löser ut vid ett fel beräknas 
kortslutningsströmmen vid ett tvåfasigt jordfel. Utlösningsvillkoret påverkas alltid av nätets 
impedans. Den antas vara mindre än transformatorns impedans och därmed försummas den 
vid dessa beräkningar.  Vid beräkning av kortslutningsströmmen på linfärjan används 
transformatorernas induktiva kortslutningsimpedans och kabelns resistans. Vid varje 
överfartsdistans beräknas en kortslutningsström som sedan jämförs med den maximala 
belastningsströmmen. Kortslutningsströmmen är beräknad ombord på linfärjan efter 
transformator T2. Fallet som kortslutningseffekten är beräknad på är 1000 V, där två 
transformatorer och en kabel påverkar. De ekvationer som används är de som förklaras i 
avsnitt 5.1.4. Resistansen för kabeln är hämtad från Nexans kabelbok [37]. Vid beräkningarna 
antas nätets kortslutningseffekt vara oändligt stort vilket innebär att nätets impedans kan 
försummas. För 300 m överfarten är förslaget att använda en 25 mm² kabeln men de 
mekaniska beräkningarna tillät inte den arean, se avsnitt 6.1. Kabel arean som används är då 
en 35 mm² med en ledarresistans vid 20°C på 0,524 Ω/fas, km där den resistansen är enligt 
ekvation 5.67. 
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𝑅 = 0,524 ∙ 0,3 = 0,157 Ω/𝑓𝑎𝑠    (5.67) 

Isolationtransformatorn iland, T1s bidrag blir enligt ekvation 5.68. 

𝑋 = ∙ 𝑢 =
∙ )

∗ 0,06 = 0,48 Ω/𝑓𝑎𝑠  (5.68) 

Kortslutningsspänningen 6% är ett uppskattat värde. Den totala kortslutningsimpedansen 
blir enligt ekvation 5.69. 

𝑍 = (∑𝑅) + (∑𝑋) = (0,157) + (0,48 + 0,48)  

= 0,97 Ω/𝑓𝑎𝑠    (5.69) 

Den trefasiga kortslutningsströmmen blir enligt ekvation 5.70. 

𝐼 =
√ ∙

=
√ ∙ ,

= 0,593 𝑘𝐴   (5.70) 

 

Vid beräkningarna av 650 m förslagets kortslutningsström används samma ekvationer men 
med annan distans och kabelarea. Vid förslaget används en 35 mm². Tyvärr klarar inte den 
kabeln de mekaniska beräkningarna, se avsnitt 6.1. Kabeln som är föreslagen är därför en 50 
mm² som har en ledarresistans på 0,387 Ω/fas, km. Kabelns totala resistans beräknas enligt 
ekvation 5.71. 

 𝑅 = 0,387 ∙ 0,650 = 0,25 Ω/𝑓𝑎𝑠     (5.71) 

Transformatorn bidrag är samma som vid 300 m överfarten, 0,48 Ω/fas. Den totala 
kortslutningsimpedansen blir enligt ekvation 5.72. 

𝑍 = (∑𝑅) + (∑𝑋) = (0,25) + (0,48 + 0,48)  

= 0,984 Ω/𝑓𝑎𝑠    (5.72) 

Kortslutningsströmmen för en trefasig kortslutning blir en ekvation 5.73. 

𝐼 =
√ ∙

=
√ ∙ ,

= 0,568 𝑘𝐴   (5.73) 

För 910 m överfarten är förslaget att använda en 70 mm² kabeln med en ledarresistans vid 
20 °C på 0,268 Ω/fas, km där resistansen är enligt ekvation 5.74. 

𝑅 = 0,268 ∗ 0,910 = 0,244 Ω/𝑓𝑎𝑠    (5.74) 

Transformatorns reaktans blir enligt ekvation 5.75. 

𝑋 = ∙ 𝑢 =
( ∙ )

∙ 0,06 = 0,300 Ω/𝑓𝑎𝑠                      (5.75) 

Kortslutningsspänningen på 6% är ett uppskattat värde. Den totala kortslutningsimpedansen 
blir enligt ekvation 5.76. 

𝑍 = (∑𝑅) + (∑𝑋) = 

(0,244) + (0,3 + 0,3) = 0,648 Ω/𝑓𝑎𝑠   (5.76) 
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Kortslutningsströmmen för en trefasig kortslutning bli enligt ekvation 5.77. 

𝐼 =
√ ∙

=
√ ∙ ,

= 0,891 𝑘𝐴    (5.77) 

I tabell 5.18 görs en jämförelse mellan belastningsströmmen och kortslutningsströmmen för 
de olika distanserna.   

Tabell 5.18. Jämförelse belastningsström och kortslutningsström för valda överfartsdistanser 

Distans Belastningsström [A] Kortslutningsström [A] 

300m 76 593 

650m 76 568 

910m 114  891 

 

För alla studerade fall är kortslutningsströmmen betydligt högre än belastningsströmmen för 
en trefasig kortslutning. Med den stora marginalen antas det att inställningar för 
överströmsskydd kan göras på ett tillfredsställande sätt med god marginal mellan maximal 
belastningsström och en tvåfasig kortslutning vilken har samma kortslutningsström som 
trefasig kortslutning.  

Om andra förslag används är det viktigt att nya beräkningar görs. 
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6 Sammanställning och kostnader 
Problemet med användning av kabelvindor är som tidigare nämnts att mekaniska 
beräkningar spelar en stor roll till vilka överföringsmetoder som kan användas. Nedan följer 
en sammanställning och en uppskattad kostnad till de förslag som presenteras. 

6.1 Sammanställning av förslag 

Under de första kontakterna med olika kabelvindtillverkare nämnde de svårigheten att 
använda kabelvinda till de distanser som var aktuella. Kabelarean spelar stor roll för vilken 
kabelvinda som kan användas eller om den kan användas alls. Arbetet har således fokuserats 
på att minimera kabelarean, utan att säkerheten försämras. Olika förslag skickades till 
kabelvindstillverkare för att få en kostnadsöversikt. För varje överfartsdistans skickades 
maximalt två stycken olika överföringsmetoder. Förklaringen är att de vid beräkningarna 
kunde vissa förslag avfärdas redan där, på grund av att kabelarean som hade krävts inte var 
enligt de toleranser som presenterades i början av projektet. Dessa toleranser presenterades 
av Färjeredderiet. Andra förslag kunde tillsammans med Fredrik Hedröd, Ulf Ponner och 
information från Tobias Dahlén på Conductix [38] väljas bort. 400 V överföringsspänning 
utan batterier resulterade i för stor area vilket betyder att det förslaget valdes bort för alla 
överfartsdistanser. De valdes bort på grund av mekaniska skäl där kabelvindan hade blivit 
för stora för att använda på linfärjor.  De förslagen som presenterades ses i tabell 6.1 nedan. 

Tabell 6.1. Förslag presenterade till Conductix 

Distans Överföringsmetod 
förslag 1 

Kabelarea 
förslag 1 

Överföringsmetod 
förslag 2 

Kabelarea 
förslag 2 

910 m 1000 V  70 mm² 1000 V + batterier 25 mm² 

650 m 1000 V 35 mm² 400 V + batterier 50 mm² 

300 m 1000 V 25 mm² 400 V + batterier 16mm² 

     

Förhoppningen var att kunna använda konstant landansluten kabel även vid distansen 910 
m, vilket enligt Tobias Dahlén inte fungerar eftersom kabelvindan inte klarar de mekaniska 
påfrestningarna [38] utan en avlastning av någon sort krävs.  Därför kommer inget pris att 
beräknas eftersom att mer beräkningar och diskussioner krävs för att ett nytt förslag kan 
presenteras. Se avsnitt 8.4 för mer information  

Vid kontakt med Tobias Dahlen på Conductix krävde deras mekaniska beräkningar 
annorlunda areor än rapportens då det visade sig att inte hur liten area som helst kan 
användas. Kabeln och kabelvindans beräkningar är beroende av varandra därför kommer de 
mekaniska beräkningarna inte att presenteras. Det innebär att den mindre arean som enligt 
rapportens beräkningar kan användas, inte kan det på grund av mekaniska påfrestningar. 
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Enligt Conductix kan inte en kabel med mindre area än 16 mm² användas eftersom att den 
inte klarar de påfrestningar som krävs för valt användningsområde.  

Förslaget som Conductix presenterade använder följande areor, se tabell 6.2. 

Tabell 6.2. Kabelareor presenterade av Conductix 

Distans Ledarantal x kabelarea[mm²] 

300 m 3x35+3G6 

650 m 3x50+3G10 

 

Kabeln är en FE40Pu ”Tunnelflex/PUR” från Draka, se bilaga B för produktblad. Enligt 
Conductix beräkningar försämras hållfastigheten i kabeln när färre ledare används. Därför 
har en kabel med jordledare föreslagits från Conductix. Kontakt med andra kabeltillverkare 
har gjorts men de kunde inte presentera en liknande eller bättre kabel.  

Kabelvindan de presenterade liknande den tidigare använda. Vid 300 m överfarten används 
en kabelvinda med innerdiametern 1600 mm och ytterdiametern 4200 mm. Motorn drivs 
med två stycken 1,5 kW motorer. Vikten för enbart kabelvindan är 830 kg. Vindan för 650 
m överfarten har en innerdiameter på 2500 mm och en ytterdiameter på 7000 mm. Vindan 
drivs med fyra stycken 1,5 kW motorer och vindan väger 3550 kg. Båda vindorna är av 
rostfritt stål. Till skillnad från tidigare använda kabelvindor används inte frekvensomriktare. 
Istället används en induktiv platta och en permanentmagnet. Mellan dessa finns ett luftgap 
som beroende på storlek varierar vridmomentet. Den induktiva plattan drivs med elmotorn 
medan permanentmagneten drivs med magnetfältet som uppstår. Det forcerar kabelvindan 
att röra sig i samma hastighet som linfärja [39].   

Andra kabelvindtillverkare kontaktades men de presenterade inga förslag i tid för att 
användas i den här rapporten. Vid projektering kan det vara att föredra att kontakta ytterligare 
tillverkare för att kontrollera deras lösningar.  

6.2 Kostnadsjämförelse av de olika förslagen 

Utifrån CTG önskemål presenteras inga exakt siffror utan det kommer endast göras en 
jämförelse mellan de olika förslagen.  

I avsnitt 6.1 förklaras det att samma typer av kabel och kabelvinda måste användas för de 
olika förslagen. Det innebär att den minskning i area som är beräknad i rapporten inte går att 
använda. Kostnadsjämförelsen blir väldigt enkel på grund av det. Vid användning av 400 V 
och batterier tillkommer utöver den nödvändiga utrustningen inköpet av batteriet och 
likriktare. Vid 1000 V försvinner kostnaden för batterier men ytterligare en transformator 
krävs. Inköpet av batterierna är 5,6 gånger dyrare än inköp av en transformator. 
Installationskostnaden är inte inkluderad. Vid användning av 1000 V och batterier används 
både batterier och transformator. Kostnaden för batterier är ca 35 % dyrare än användning 
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av överföringsspänningen 1000 V, utan batterier. Det är enbart inköpskostnaden som 
jämförs, inte den totala kostnaden.   
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7 Analys 
Vi analys hur de olika metoderna för informationssökning har fungerat konstaterades att de 
har haft varierad påverkan på rapporten. Litteraturstudien har inte inbringat den mängd 
information som planerades i uppstarten av studien. Information om användningsområdet 
är begränsad och därför har mycket information hämtats internt på Callenberg och via olika 
tillverkare. Problemet med att använda tillverkarens information är att det tar lång tid. 
Beräkningar och information från CTG var klara vecka 51. Förslagen från tillverkarna 
levererades i slutet av vecka 3, några dagar innan inlämning av rapporten. Andra tillverkare 
som kontaktades var inte klara med sina förslag innan rapportens inlämningsdatum. En 
billigare och bättre lösningen kan alltså finnas. Vid verklig projektering bör förslag från olika 
kabelvindstillverkare analyseras för att den bästa lösning ska hittas. Rapportens beräkningar 
tog ca sex veckor och de fyra återstående veckorna var inte tillräcklig tid för vissa tillverkare 
att göra sina egna beräkningar och presentera ett svar. Det innebär att deras förslag inte har 
analyserats tillräckligt för att en dialog om det mest lämpliga förslaget ska kunna genomföras. 
Endast en tillverkares förslag är det som därför presenteras. Intervjuer med personal från 
CTG och Färjerederiet har fungerat som grund till rapporten och problem som uppstått har 
med deras hjälp lyckats lösas.   

Vid beräkningar av de tre distanserna antogs värden. Det innebär att studien ska ses som ett 
underlag, inte som en detaljprojektering. Vid verklig konvertering bör därför samma 
beräkningar genomföras men där fler värden mäts, istället för att antas. Exempel på värden 
är kortslutningseffekten i anslutningspunkten, den påverkar hur mycket spänningen sjunker 
vid maximalt effektuttag. Effektvärdena som används är uppskattade värden och bör 
mätas/beräknas vid konvertering för att dimensionering ska bli korrekt. Vid beräkning av 
lastströmmar antas transformatorerna ideala, i verkligheten är transformatorer inte det. 

7.1 Allmänt för alla distanser 

När kabelvinda används utsätts kabeln för stora mekaniska påfrestningar. När de första 
konverteringarna gjordes, på VF Saga var det planerat att ett kabelbyte skulle genomföras 3 
år efter idrifttagning. Vid rapportens utförande finns inga planer på att byta ut kabeln då inga 
tendenser, avbrott eller andra missöden har rapporterats. Andra linfärjor som använder 
konstant landansluten kabel har dock fått byta kabel på grund av olika anledningar. Nedan 
följer de problem som har uppstått [13]: 

 VF Gerd, kabeln hoppade av kabelvindan vid isbildning på ”ekrarna” och slets av, 
ett år efter idrifttagning januari 2017. Har fungerat sedan dess.  

 VF Elvira, kabeln blev skadad och kortslutning uppkom sommaren 2018. 
Ersättningskabel är ännu inte installerad, reservkraft används. 

 VF Vaxholmen, byte av kabel två gånger sedan idrifttagning våren 2016 på grund av 
oklara mekaniska påfrestningar. 
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 VF Maj, byte av kabel ett år efter idrifttagning i december 2014. Kabeln byttes då 
den fastnade i ett gammalt ankare på botten och blev skadad. Har fungerat sedan 
dess. 

VF Malin (använd i 1,5 år) och tidigare nämnda VF Saga (använd i 7 år) är de linfärjor som 
fortfarande använder sina ursprungskablar. VF Maj har använt sin nuvarande kabel i tre år 
utan problem. Färjerederiet önskar att kabeln ska hålla minst tre år och om den håller längre 
är det naturligtvis bra [13]. När det gäller kabelbyte går det inte att svara på om VF Saga är 
turlig eller om de andra färjornas missöden är slumpmässiga. Dock är det bevisat att kabeln 
kan klara påfrestningarna längre än planerat.  

Vid besök på VF Maj och VF Malin var båda färjeoperatörerna positiva till eldrift. 
Operatören accelererar, bromsar, fäller ner/upp ramper och grindar. Deras arbetsmiljö har 
förbättrats sedan konverteringarna. Både ljud och vibrationer har minskat sedan 
dieselgeneratorna bytts ut. Även för de boende i närheten av färjeledarena har ljudnivån 
sänkts, något som Färjerederiet fått klagomål på tidigare [13].  

När el används minskar den totala årskostnaden, se avsnitt 3.3.2. Styrande dokument har 
bestämt att diesel och andra fossila bränslen ska fasas ut. Minskningen i kostnad innebär att 
en investering är ekonomisk lönsam, vilket är en förutsättning för att investeringen ska vara 
lönsam. En investering kan fortfarande vara lönsam, när man tittar på miljöaspekten men 
som rapporten visar är den även lönsam ekonomiskt. Vid konvertering av VF Saga har 
driftskostnaden sänkts från 274 195 kr/år till 189 979 kr/år, en minskning på 84 216 kr 
eller 30 %. Det betyder att det finns ekonomisk vinning i att konvertera från diesel till el. 
Siffrorna är individuella vid varje konvertering.  

Beräkningar av årskostnaden för bränsleceller har inte gjorts utan Viktor Stenkvist och 
Peter Larsson studie om ”Bränslecellskonvertering av linfärjan Tora” [5] har använts. 
Enligt studien skulle bränslekostnaden öka med 4,5 gånger, jämfört med dieseldrift. De 
ansåg då att en konvertering till bränsleceller inte var tillräckligt lönsam för att genomföras. 
Miljöaspekten var inte tillräckligt stor enligt studien för att rättfärdiga en konvertering.  

De elektriska beräkningarna visar att när 1000 V istället för 400 V används, minskar minsta 
tillåtna area tillräckligt för att en kabelvinda ska vara möjlig att använda. Kostnaden ökar då 
en transformator med tillbehör måste köpas in. När den kostnaden jämförs med användning 
av batterier visar det att användningen av 1000 V är den bästa lösningen. Användning av 
enbart batterier är ett bra framdrivningssätt, inköp och installationskostnaden är dock mycket 
högre än vid användning av kabelvinda. Batterianvändning är på uppgång och fler 
användningsområden kommer priset att sjunka. Redan idag används batterier vid färjor [26] 
och i Norge används det flitigt. När konstant landanslutning inte kan användas är batterier 
ett bra alternativ. Om batterier användas ska hänsyn tas till att ingen forskning finns för hur 
batterierna påverkar miljön efter att de inte används mer. 

Användning av batterier tillsammans med en konstant ansluten kabel blir förhållandevis dyrt, 
eftersom att det inte var möjligt att minska kabelarean enligt Conducix beräkningar. 
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Kostnaden för användning av batterier blir således bara en extra kostnad utan att andra 
komponenter blir billigare. Rapporten har fokuserat på att använda en så liten area som 
möjligt, inom en rimlig kostnad. Ett tätt samarbete mellan alla inblandade parter, CTG, 
Färjerederiet, kabeltillverkaren och kabelvindtillverkaren krävs för att den bästa lösningen 
ska uppnås.  

     

7.2 300 m 
Kabelvindan och kabeln klarar de mekaniska påfrestningarna som är beräknade [38]. Enligt 
de elektriska beräkningarna och kostnadsberäkningarna valdes spänningen till 1000 V. 
Kabeln är en Tunnelflex/PUR 3x35+3G6 av märket Draka. Denna arean är större än de 
elektriska beräkningarna visar. Kabelvindan har en ytterdiameter på 4200 mm.   

7.3 650 m 

Enligt de mekaniska beräkningar som kabelvindtillverkarna har gjort klarar de en 
överfartsdistans på 650 m [38]. Vid analys av de elektriska beräkningarna, 
kostnadsberäkningarna och förslag från kabelvindtillverkarna valdes en 
överförningsspänning på 1000 V och en kabel av typen Tunnelflex/PUR 3x50+3G10. 
Kabelvindan är 7000 mm i ytterdiameter.  

7.4 910 m 

Maximal längd för att kabelvindan ska klara att rulla in och ut kabel är ca 700 m. Vid distanser 
över det krävs någon form av avlastning eller annan modell av kabelvinda. En idé om att 
placera en kopplingsbox eller likande mellan kajerna föreslogs. Fördelen med det är att 
kabelvindan bara behöver hantera hälften av kabellängden. Problemet med den lösningen är 
att linfärjan förflyttar sig i sidled beroende på t.ex. vind. Linfärjan kan röra sig 20 meter från 
centrumlinjen [13]. Med en fast kopplinsbox finns risken att kabelvindan ska försöka rulla in 
eller ut kabeln med 90° vinkel relativt linfärjan, se figur 7.1. Vid en sådan vinkel kommer 
skador att uppstå på kabeln med avbrott som följd.  
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Figur 7.1. Enkel skiss över problematiken med en fast kopplingsbox på botten mellan kajerna 

 

Någon slags avlastning krävs för att konstant anslutning ska kunna användas. Under den tid 
som fanns att tillgå kunde inte en driftsäker lösning på problemet hittas. Andra 
kabelvindtillverkare kan ha en lösning på problemet men deras förslag hann inte presenteras 
innan inlämningen av rapporten.  

Användning av konstant ansluten kabel för distansen 910 m är elektriskt möjligt men 
mekaniskt är det inte möjligt  på ett driftsäkert och kostnadseffektivt sätt. Vid dessa distanser 
skulle en undersökning om batterianvändning eller annan framdrivningsmetod kunna 
genomföras.   
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8 Slutsatser och förslag till vidare arbete 
Vid konverteringen av VF Saga från diesel till fossilfri framdrivning har utsläppen av CO2 
minskat med ca 100 ton per år. Det innebär en procentuell minskning på 83 %. Vid minskat 
användande av fossila bränslen blir eldriftens fördel ännu större än idag. Sveriges mål är att 
inte vara beroende av fossila bränslen, varken som drivmedel eller vid tillverkning av el. I 
Sverige, jämfört med övriga Europa produceras elen till största del av fossilfria bränslen [40]. 
1% av den producerade elen är med fossila bränslen, att jämföra med Finland där 20,1% är 
fossilt, Danmark 30,6% och Polen 85,5% [40]. En förklaring till Sveriges låga värde är att 
kärnkraft utgör en stor del av den elektriska produktionen. Att använda el som substitut för 
fossila bränslen i Sverige blir därför mer gynnsamt för miljön, än i andra länder.   

Vid distanser runt 900 m eller längre än de som undersöks i rapporten borde det undersökas 
om batterier skulle vara ett bättre alternativ. Med rapporten som underlag är det troligt att 
batterier är en mer driftsäker metod än kabelhjul, medan kostnaden är högre. Forskning om 
batterier pågår och enligt ”Vision 45” och likande dokument kommer fossila drivmedel fasas 
ut och då krävs andra metoder för framdrivning. Som följd av nämnda dokument finns 
risken/möjligheten att dieselpriserna ökar ytterligare. Det betyder att fossilfri framdrivning 
blir mer blir lönsam, mer än de uppenbara miljövinsterna. För distanser upp till ca 700 m är 
konstant landansluten kabel ett bra alternativ men för distanser över det krävs andra metoder. 
Inför arbetet var begränsningen för användning av konstant ansluten linfärja ca 300 m. Efter 
beräkningar och samtal kan den distansen ökas till ca 700 m utan att det ursprungliga 
konceptet förändras.   

Utöver nämnda slutsats kan några generella slutsatser dras. 

 1000 V kan med fördel användas för att minska kabelarean utan en orimlig ökning i 
kostnad. 

 Ca 700 m är den maximala distansen som en konstant landasluten kabel kan användas 
till enligt Conductix beräkningar. 

 Det är de mekaniska påfrestningarna som begränsar användandet av konstant 
ansluten kabel, inte de elektriska. 

Under arbetet har olika frågeställningar presenterats som kan vara ämnen för framtida 
arbeten. 

 Undersök om effektförbrukningen ombord på färjan kan minskas.  

 Utför beräkningar där Transportstyrelsens och IMOs föreskrifter används 

 Undersök påfrestningar på kabeln och varför det skiljer mellan de linfärjor som idag 
använder konstant ansluten kabel.  
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Bilaga A:1 

A: Produktblad kabel Tommeflex PUR-HF 
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Bilaga A:2 
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Bilaga B:1 

B: Produktblad Tunnelflex/PUR 
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