
 

EXAMENSARBETE 
Högskoletekniker elkraft 15 Hp 
Institutionen för ingenjörsvetenskap 

Institutionen för ingenjörsvetenskap 

2015-06-10 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Förstudie gällande konvertering till 
bränslecellsbaserad 
elkraftsproduktion på Stena Vision. 

 
 
 
Mats Larsson         Oskar Holm 

 

 cm 



EXAMENSARBETE 

 i 

Förstudie gällande konvertering till bränslecellsbaserad 

elkraftsproduktion på M/S Stena Vision. 

Sammanfattning 
Denna förstudie har utförts ombord på Stena Vision och syftar till att undersöka om en 

bränslecellskonvertering av fartygets elkraftsproduktion är tekniskt genomförbar. 

Genom att studera fartygets konstruktion, samt de lagar och förordningar som gäller för 

installationer på fartyg, har författarna konstruerat ett förslag på ny elnätsstruktur som 

presenteras i bilaga B2. 

Författarna lägger även fram ett designförslag på ett bränslesystem, för det nya bränslet 

vätgas, vilket presenteras i bilaga D. 

En viktig slutsats är att om en fullständig konvertering, där även nödgeneratorn ersätts, 

kommer en lagändring vara nödvändig. 
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BACHELOR’S THESIS 
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A feasibility study regarding fuel cell based electrical 

power production onboard the passenger ferry Stena 

Vision. 

Summary 

This feasibility study has been carried out onboard Stena Vision and it aims to investigate if 

a fuel cell conversion of the ships electrical power production plant is technically possible. 

Through studies of the ships construction, as well as laws and regulations regarding ships 

installations, the authors has constructed a proposal for a new design for the electrical 

system. The proposal is presented in “bilaga B2”. 

The authors also presents a design proposal for a new fuel system, adapted for the new fuel 

hydrogen. The new fuel system proposal is presented in “bilaga D”. 

One of the most important conclusions in this thesis is that a full conversion, including the 

emergency generator, would demand a law amendment. 
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Förord 
Undersökningen har utförts på grund av författarnas nyfikenhet och intresse för hur en 

bränslecellskonvertering av en passagerarfärja skulle kunna påverka fartygets elnät. 

Författarna vill passa på att tacka handledarna Per Aqvilin vid Stena Line AB, samt Håkan 

Jensen vid Högskolan Väst. 
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Nomenklatur 

TSFS = transportstyrelsens författningssamling 

 

MSB = Main switchboard, fartygets huvudsakliga elkraftställverk (även kallad huvudtavla) 

 

ESB = Emergency switchboard, fartygets nöd elkraftställverk (även kallad nödtavla) 

 

Värmevärde = anger hur mycket energi som utvecklas när en viss mängd bränsle 

förbränns. Anges ofta i MJ/kg 

 

Effektivt Värmevärde = tar till skillnad från kalorimetriskt värmevärde, hänsyn till 

exempelvis ångbildningsentalpin. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
De senaste åren har de miljömässiga kraven på handelsflottans fartyg ökat kraftigt, 

med avseende på utsläpp till luft och vatten. En av åtgärderna mot utsläppen, är krav 

på renare bränslen och dessa omställningar innebär ökade kostnader. Det pågår 

ständigt undersökningar på hur man kan minska kostnaderna för driften, utan att 

påverka miljön negativt. 

Bränsleceller är ur miljösynpunkt ett bra alternativ att ersätta fartygets 

dieselgeneratorer, men på grund av att det är förhållandevis nytt med bränsleceller och 

kostnaderna ännu är höga, har inte så många undersökningar gjorts angående 

bränsleceller på fartyg. De undersökningar som författarna funnit, har dessutom inte 

gällt bränsleceller i tillräcklig effektmässig storlek  

1.2 Problembeskrivning 
Då de undersökningar som utförts i ämnet är väldigt få och utförda i liten skala, är det 

svårt att få en klar bild på hur en övergång till bränsleceller skulle påverka ett större 

fartyg. De undersökningar som hittills utförts pekar på att det förmodligen är 

genomförbart, men att det inte är ekonomiskt försvarbart. 

Då en ökad kostnad för driften inte är önskvärd, har inga djupare studier på vilka 

potentiella vinster övergången skulle kunna ge utförts. Inte heller har det redovisats 

vad som skulle kunna behöva förändras, för att det ska vara tekniskt möjligt att helt 

eller delvis övergå från konventionella dieselgeneratorer till bränsleceller.  

En övergång från synkrongeneratorer till bränsleceller medför ett problem, då nätet 

inte längre försörjs med den reaktiva effekt det kräver. Ett fartygselnät försörjer ett 

stort antal asynkronmaskiner, som kräver reaktiv effekt till sin magnetisering. Då 

Stena Visions elnät redan är kompenserat till ett cosφ på 0,8, väljer författarna att 

beskriva resterande kompensering av reaktiv effekt som behov och produktion av 

reaktiv effekt. 

År 2010 sattes Stena vision in på en ny linje med lite besvärligare farvatten, varpå 

fartygets bogpropellrar upplevts vara en aning för klent dimensionerade. Stena Visions 

bogpropellrar drivs av en asynkronmotor vardera, på 1100 kW. 

1.3 Översikt över tidigare arbeten 
Det antal undersökningar som tidigare utförts i ämnet är begränsat. Beträffande 

examensarbeten, har författarna endast påträffat ett arbete som kan ha viss koppling 

till denna rapport. Det är ett arbete från Linnéunivrsitetet/Sjöfartsskolan, som är 

utfört av Viktor Stenkvist och Peter Larsson (2014). Rapporten behandlar möjligheten 

att bränslecellskonvertera Trafikverkets linfärja Tora. Kopplingarna till denna rapport 
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är dock för få för att den ena skall kunna utgöra någon form av underlag för den 

andra, trotts att bägge behandlar bränslecellskonvertering av befintliga fartyg. 

Rapporterna fokuserar på olika saker och kan i bästa fall utgöra komplement till 

varandra[1].  

En annan studie är DNV:s(Det Norske Veritas) samarbete med rederiet Eidesvik, då 

de testade en 330 kW bränslecell ombord på fartyget Viking Lady (2009).[2] Det var 

även efter detta test DNV sammanställde sina krav på bränslecellsanläggningar på 

fartyg [3].  

 

1.4 Syfte och mål 
Huvudsyftet med undersökningen är att försöka utreda vad som krävs för att gå över 

från konventionella diselgeneratorer till bränsleceller för elproduktion på M/S Stena 

Vision. Syftet är även att samtidigt kontrollera om det går att uppnå några ytterligare 

fördelar förutom miljömässiga med en sådan övergång.  

Huvudmålet med undersökningen är att peka på vad som behöver utvecklas eller 

ändras för att en övergång från drift med diselgeneratorer till bränsleceller ska vara 

tekniskt möjlig. Detta innebär bland annat att hitta en lösning på hur reaktiv effekt 

kan tillföras till nätet, då bränslecellerna inte avger någon reaktiv effekt.  

Ett delmål är att undersöka vilka förändringar i det elektriska distributionssystemet 

som kan göras och hur det påverkar möjligheten att öka storleken på fartygets 

bogpropellrar. Samt hur bränsle, kylvatten och lufttillförsel till bränslecellerna kan 

utformas och dimensionering av vätgastankar.  

Där inte annat anges ska samtliga förändringar och nya konstruktioner ska ha stöd i 

befintliga lagstiftningar och regelverk. 

1.5 Avgränsningar 
Avgränsningar för studien är att i huvudsak fokusera på elproduktion och elleverans 

till fartygets huvudtavla och nödtavla. Även hur det nya bränslet vätgas förändrar 

bränslesystemet. Studien syftar endast till att undersöka om en 

bränslecellskonvertering av Stena Vision är tekniskt genomförbar, därför kommer 

ingen kostnadskalkyl utföras. 
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2 Metod 

2.1 Metodval 
Som kvalitativ metod har studier av rapporter, ritningar, litteratur, samt artiklar i ett 

flertal vetenskapliga tidskrifter genomförts. Även genom intervjuer som har 

genomförts med två olika företag, samt mätningar på plats i de utrymmen av fartyget 

som berörts. 

Som kvantitativ metod har ombord på M/S Stena Vision genomförts en 

effektmätning. Effektmätningen har utförts i ett system som heter Fleetmaster-Ship 

Trend, som är en tilläggsmodul till maskinövervakningssystemet Kongsberg. Detta 

har givit två loggar, en för kväll och en för morgon, med tre dygns mätningar per 

styck. Mätningarna presenteras i sin helhet i bilaga C, samt i en tabell under avsnitt 5 

som visar de genomsnittliga värdena under dessa tre dagar. Orsaken till dessa 

mätningar utförts, är att de ger en överblick över förbrukad och tillgänglig effekt. 

Mätningarna ligger till grund för valet av storlek på varje bränslecell samt den nya 

anläggningens kapacitet. Valet av morgon och kvällsmätningar baseras på fartygets 

turlista, då förbrukningen är som högst vid ankomst och avgång, då bogpropellrarna 

används för att få in fartygets för. 

2.2 Urval 

Författarna har valt att intervjua Robert Gustafsson på Powercell AB i Göteborg. 

Powercell producerar bland annat PEM bränsleceller för nödkraftsaggregat. 

Författarna har även varit i kontakt med företaget Ballard Power Systems Inc. via mail 

och därigenom fått information om deras bränsleceller. Ballard tillverkar bränsleceller 

i en effektmässig storlek som är intressant för studien.  

Ett besök i ABB:s monter på El-fackmässan i Göteborg gav möjlighet till en intervju 

med Hans-Olav Mattans angående ABB:s växelriktare för lågspänning.  

2.3 Tillvägagångssätt 

Studien inleddes med insamlande av fakta gällande bränsleceller, för att kontrollera 

om bränsleceller kunde vara lämpliga för elproduktion på fartyg. 

Därefter söktes information om vilka lagar, författningar och klasskrav som styrde 

elproduktion och eldistribution på fartyg. 

Det utfördes även kontroller av vilka utrymmen och förutsättningar som fanns på 

fartyget, dels gällande generatorernas bränsleförbrukning och effekt, men också 

befintliga kablars storlek och dragning. Effektmätningar har utförts för att få en 

uppfattning om hur fartygets effektförbrukning varierar under dygnet. 

Med denna kunskap och information gjordes en ritning på hur det nya elsystemet 

skulle kunna utformas, beräkningar på befintligt kablage utfördes för att se om det var 
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tillräckligt dimensionerat för det nya systemet. Efter att den delen var avslutad så togs 

beslut om vilken typ av bränslecell och vilket bränsle som skulle passa bäst för det 

tänkta elnätet. 

Dessutom har beräkningar på hur det nya systemet skulle kunna optimeras för att 

möjliggöra ett ökat effektuttag till fartygets bogpropellrar. Avslutningsvis så har 

ritningar för hur rör- och kabeldragningar skulle kunna utföras framställts. 
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3 Teori 

3.1 Författningar 

De författningar som är gällande för fartyg ges ut av Transportstyrelsen. De 

författningarna som berör undersökningen är ett flertal paragrafer i TSFS 20 kap. 

3.2 Lagar 

De lagar som är gällande på fartyg och bland annat styr utformning av system heter 

International Convention for the Safety of Life at Sea som förkortas SOLAS. SOLAS 

ges ut av International Maritim Organisation som förkortas IMO. 

3.3 Klasskrav 
Alla installationer ombord på fartyg styrs av klassningssällskap och Stena Visions 

klassningssällskap är Lloyd’s. Installationer av bränsleceller är fortfarande en 

ovanlighet och därför har inte alla klassningssällskap fastställt krav på hur 

installationer av dessa ska vara utförda. Det Norske Veritas(DNV) är ett 

klassningssällskap, som efter ett antal tester på fartyget Viking Lady har fastställt krav 

på hur installationer av bränsleceller ska utföras. Dessa ingår i ”Rules for classification 

of ships/high speed, light craft and naval surface craft” Part 4 chapter 8 [3].  

3.3.1 Rörsystem för vätgas 

Rörsystemet kan lösas på två sätt, antingen genom att använda sig av ett schakt som 

rören placeras i, eller så används en rör i rör lösning. Om rören dras i ett rörschakt så 

måste schaktet förses med ventilation som ger minst 30 luftutbyten per timme. 

Fläkten som sörjer för schaktets ventilation skall placeras utanför schaktet och 

ventilationsschaktets utlopp skall skyddas mot allt som kan antända den eventuella 

vätgas som vid ett läckage kan finns i luften. Om en rör i rör lösning tillämpas så kan 

luftutbytet sänkas till 10 luftutbyten per timme. Vid en rör i rör lösning så måste en 

funktion finnas, som gör att utrymmet mellan rören automatiskt fylls med kväve om 

ett läckage uppstår. Dessutom måste samtliga rör som transporterar vätgas helsvetsas, 

i sin fulla längd.[3] 

3.3.2 Nödkraftkälla 

DNV:s klasskrav behandlar inte nödkraftanläggningar, här gäller fortfarande att en 

nödkraftanläggning skall bestå av en generator eller batterier (TSFS 20 kap 10§) som 

skall vara placerade ovanför det översta genomgående däcket och vara lätt åtkomliga 

från öppet däck (TSFS 20 kap 2§). Vidare så ska bränslet till kraftkällan som driver 

generatorn ha en flampunkt av lägst 43°C (TSFS 20 kap 11§). Även om bränsleceller 

ännu inte använts som nödkraftkälla på ett fartyg, så baseras denna undersökning på 

att kravet på att en nödkraftkälla i framtiden förhoppningsvis kommer att utökas till 

att även gälla bränsleceller. Enligt TSFS 20 kap 3§ så får en nödgenerator i 
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undantagsfall och under korta perioder användas för att försörja strömkretsar som 

inte tillhör nödsystemet. 

3.4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/33/EU 

År 2012 fastslogs av europaparlamentet de nya kraven på fartygs utsläpp till luft och 

vatten. Man begränsade då framförallt den godkända svavelhalten i bränsle och i 

avgaser från fartyg. Direktivet trädde i kraft 2015 och har gett rederierna valet att 

antingen byta till bränslen med lägre svavelhalt, eller installera någon form av 

anläggning som renar avgaserna [4].  

3.5 Bränslen 

3.5.1 Vätgas 

Väte går att utvinna ur de flesta ämnen där väte ingår, både från förnybara och icke 

förnybara ämnen. Vätgas är en lukt, färg, och smaklös gas och eftersom väte är det 

lättaste grundämnet så stiger gasen snabbt vid ett eventuellt läckage. Gasen är giftfri 

och ofarlig att inandas, men vid ett stort läckage i ett slutet utrymme så kan gasen 

uppta så stor volym så att syre trängs undan, vilket kan medföra kvävning. 

 

Väte är mycket lättantändligt, en öppen låga antänder väte nästan oavsett 

omgivningstemperatur så länge gasblandningen i luften är mellan 4 -75%. Diesel har 

en flampunkt på ca 55°C om gasblandningen håller sig mellan 0,3 % - 10 %. Men 

diesel har dock en lägre självantändningstemperatur, 280°C mot vätgasens 565°C[5].  

3.5.2 Utvärdering Marine Gas Oil/vätgas 

Skillnaden i värmevärde mellan vätgas och MGO är ca 3/1 baserat på massa, vätets 

121 MJ/kg är nästan 3 gånger högre än MGO som har 42,7 MJ/kg [5][6]. MGO 

(Marine Gas Oil) är en typ av dieselolja, som är en vanlig typ av bränsle för marint 

bruk, har en densitet mellan 820-870 kg/m3 vid 15°C.  

En m3 MGO väger då ca 860 kg och har ett värmevärde i kW ≈ 10500 kW [7]. En m3 

vätgas väger 0,0899 kg och har ett värmevärde i kW ≈ 3,02 kW och beräknas med 

ekv. (3.1). 

 (𝐻𝑃

𝑉

=
((H∙p)∙103)

3600
) ekv. (3.1) 

HP/V = Värmevärde i kW per m3 

H = Effektivt värmevärde 

p = Densitet 

För att få samma energivärde som 1m3 MGO så behövs ungefär 3477m3 vätgas. Den 

tankvolym som krävs för att lagra vätgas med samma energimängd som 1m3 diesel 

kan ge, varierar beroende på vilket tryck som tanken fylls med, eller om gasen kyls ned 
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till den temperatur då gasen övergår till vätskeform.  Vanliga tryck vid förvaring av 

vätgas är 200, 300 och 700 bar.  

Det ger en volym vid: 

 200 bar fyllningstryck = 17,38 m3 

 300 bar fyllningstryck = 11,59 m3 

 700 bar fyllningstryck = 4,97 m3 

Fyllnadstrycken beräknas med ekvation: 

(𝑉𝑘𝑜𝑚𝑝 =
𝐻𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

(𝐻𝑣ä𝑡𝑔𝑎𝑠∙p)
) ekv. (3.2) 

Vkomp = Komprimerad volym i m3 

Hdiesel = Värmevärde för diesel i kW per ton 

Hvätgas = Värmevärde för vätgas i kW per ton 

p = Fyllnadstryck 

För att jämförelsen gällande tankstorlekar ska bli rättvisande så måste hänsyn tas till 

hur mycket diesel som de nuvarande dieseldrivna generatorerna förbrukar vid ett visst 

elektriskt effektuttag och jämföra det värdet med den förbrukning av vätgas som olika 

typer av bränsleceller förbrukar vid samma elektriska effektuttag. 

3.6 Bränsleceller 
En bränslecell används för att omvandla energi av kemiskt ursprung till elektrisk 

energi, samt värme och vatten och består av en elektrolyt placerad mellan en katod 

och en anod ungefär som ett batteri. Skillnaden mot ett batteri är att bränslecellen 

drivs av väte och syre, vätet leds till anoden medan syret leds till katoden.  För att få 

bränslecellen att fungera så behövs även en katalysator och den består av en 

ädelmetall, ofta platina som har till uppgift att få väteatomerna att dela sig i protoner 

och elektroner som i sin tur använder olika vägar för att komma till katoden. 

Protonernas väg blir rakt genom elektrolyten, men den släpper inte igenom elektroner, 

så dessa måste ta sig till katoden genom en yttre krets. Det är i den yttre kretsen som 

elektrisk ström uppstår. Så länge syre och väte tillförs så kommer bränslecellen att 

fortsätta producera elektrisk energi och på grund av att bränslet omvandlas till 

elektriskenergi direkt, så blir verkningsgraden hög. Hur hög den blir beror på vilken 

typ av bränslecell som används. Olika typer av bränsleceller jobbar med olika 

temperatur, och vid användande av de typer som jobbar med de högsta 

temperaturerna så kan man även ta tillvara på värmeöverskottet för att exempelvis 

driva gasturbiner. I de fallen så ökar verkningsgraden ytterligare. En annan fördel med 

högtemperatur bränslecellerna är att dessa är mindre känsliga mot föroreningar i vätet, 

och föroreningar i form av kolmonoxid förekommer i de flesta fall där man 

producerat vätgas från andra bränslen. I de fall där man använder sig av vätgas med 

en föroreningshalt som är högre än vad bränslecellen som används klarar av, så måste 

vätgasen renas i ett extra steg i innan den leds in till bränslecellen [8] [9]. 
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 Figur 1 PEM bränslecell (Ballard Power Systems Inc.) 

Figur 1 beskriver uppbyggnad och funktion för en PEM bränslecell, men den är även 

gällande för fosforsyrabränslecellen. I de övriga bränslecellstyperna är 

protonflödetsriktningen omvänd. 

3.6.1 Alkalisk-bränslecell 

Elektrolyten i en alkalisk bränslecell består ofta av kaliumhydroxid, och drivs av 

komprimerad vätgas och syrgas. Från katoden rör sig hydroxidjoner genom 

elektrolyten till anoden, vid anoden så reagerar hydroxidjonerna med vätgasen och 

släpper ifrån sig elektroner som då tar sig tillbaka till katoden via den yttre kretsen där 

en elektrisk ström då uppstår. Väl framme vid katoden så reagerar elektronerna med 

syrgasen och bildar nya hydroxidjoner och processen startar åter. Katalysatorn är 

platina och därmed dyr. Arbetstemperaturen för den alkaliska bränslecellen ligger på 

mellan 150 - 200° Celsius. Alkaliska bränsleceller kräver en hög renhet på vätgasen, 

men har och andra sidan en hög verkningsgrad på upp till 70 %. 

3.6.2 Fosforsyra-bränslecell 

Här består elektrolyten av fosforsyra, drivmedlet är fortfarande vätgas vars väteatomer 

släpper ifrån sig elektroner som måste ta sig från anod till katod via en yttre elektrisk 

krets. Protonerna (vätejonerna) tar sig genom elektrolyten till katoden där de blandar 

sig med elektronerna och syret och bildar vatten. Katalysatorn i 

fosforsyrabränslecellen består av platinatäckta elektroder och arbetstemperaturen är 

mellan 150-200° Celsius. Fosforsyrabränsleceller har en ganska låg verkningsgrad på 

40-50% men kan jobba med en vätgas med lite lägre renhet. Eftersom fosforsyra 

används, så måste bränslecellen vara gjord av ett korrosionståligt material. 
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3.6.3 Protonutbytesmembran-bränslecell (PEM) 

Fungerar som en fosforsyrabränslecell och använder samma typ av katalysator 

(platina).  Skillnaden är att i PEM bränsleceller använder man sig av ett polymeriskt 

membran som elektrolyt, membranet är ett ”fast” material som därmed inte kan läcka 

ut. De tidiga modellerna av PEM bränsleceller var alla av en lågtemperatur typ som 

hade en arbetstemperatur på omkring 80° Celsius. Idag så finns dessa även som 

mellantemperaturbränsleceller, med arbetstemperaturer på ca 200° Celsius. PEM 

bränsleceller är snabba på att hantera lastförändringar, och har en snabb uppstart från 

stoppad bränslecell, till full effekt [8,10,11,9]. 

Hyundai Motor Company presenterade 2012 ett test där deras PEM 

bränslecellsutrustade bil förvarades i -20° Celsius i 24 timmar innan bilen startades. 

Efter 11 sekunder så var bilen klar för avfärd, efter ytterligare 70 sekunder så höll 

returluften en temperatur på 0° Celsius, och efter totalt 120 sekunder så gav 

bränslecellen full effekt [12]. 

3.6.4 Smältkarbonat-bränslecell 

Smältkarbonatbränslecellen har en smält karbonatsaltblandning som elektrolyt. 

Blandningen kräver en upphettning till 650° Celsius för att smälta saltet så att 

karbonatjoner kan börja röra sig från katod till anod, väl framme så reagerar 

karbonatjonerna med vätet och bildar då vatten och elektroner. Elektronerna går den 

vanliga vägen via en yttre elektrisk krets tillbaka till katoden där de bildar 

karbonatjoner som åter tar sig från katod till anod. Katalysatorn består av nickel som 

är billigare än platina, men karbonatjonerna förbrukas och måste därför återfyllas. 

Verkningsgraden ligger på ca 60 %, men kan ökas genom att överskottsvärmen tas 

tillvara. Bränslecellen klarar en hög koncentration av kolmonoxidföroreningar.  

3.6.5 Fastoxid-bränslecell 

Elektrolyten i fastoxidbränsleceller består av hårda metalloxider, ofta kalcium eller 

zirkonium, som negativa syrejoner tar sig igenom från katod till anod. Vid anoden så 

bildas elektroner som genom en yttre elektrisk krets tar sig tillbaka till katoden. 

Arbetstemperaturen ligger på ca 1000° Celsius. Verkningsgraden ligger på ca 60 % 

men eftersom den arbetar med så hög temperatur så kan tillvaratagandet av 

överskottsvärmen höja verkningsgraden till mer än 80 %. Precis som 

protonutbytesmembranbränsleceller så gör den fasta elektrolyten att den inte kan 

börja läcka [10]. 

3.7 Elnät på fartyg 
Elnät på fartyg byggda på sjuttiotalet och åttiotalet, skiljer sig på flera sätt från det 

svenska elnätet iland. För det första får fartygets jordpunkt, som består av fartygets 

skrov inte anslutas till nollpunkter i Y-kopplade transformatorer och generatorer. 

Lösningen var på den tiden att producera trefas 400 V och sedan transformera ner 

den till trefas 230 V. På 400 V systemet blir således huvudspänningen 400 V och 
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fasspänningen som inte används, 230 V mot jord. På 230 V systemet blir 

huvudspänningen 230 V och fasspänningen 133 V mot jord. Inte heller på 230 V 

systemet används fasspänningen. 

Det är även speciellt i det avseende att förhållandevis höga effekter överförs på låg 

spänning. Även om kabellängderna inte är så långa, så blir dimensionerna på 

kopparledarna väldigt höga. På nyare fartyg har detta lösts genom att höja spänningen 

till 690 V, vilket reducerat ledararea och därmed fartygets totala vikt. 

På ett flertal punkter i elnätet, bland annat till kök och tvätt, monteras ibland 

fulltransformatorer med 380 V på både primär och sekundärsida. Denna åtgärd är till 

för att dessa förbrukare, på grund av sin närhet till vatten, löper större risk för jordfel. 

En fulltransformator separerar på så vis nätet så att fel inte ska belasta känslig 

utrustning. 

Orsaken till att jordfel är så riskfyllt på fartyg är att jordfel på två separata faser leder 

till kortslutning. Om dessa två faser ligger på olika grupper och den ena gruppen 

försörjer tillexempel styrmaskin, kan fartyget bli icke manövrerbart. 
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4 Nulägesbeskrivning 

4.1 Nätstruktur/Befintlig 
M/S Stena Vision. Byggd 1987 I Gdynia, Polen har en Passagerarkapacitet av 1300 

passagerare fördelade på 517 hytter. 

Elförsörjningen består av fem 400 VAC dieselgeneratorer på 1500 kVA cosφ 0,8 

vardera. Två av generatorerna är placerade i en avdelning på styrbords sida, de övriga 

tre i en avdelning på babords sida, samtliga på däck1. Punktskydd med skum för 

brandbekämpning finns och kan utlösas separat i båda utrymmena. Förutom 

punktskyddet så finns även fast CO2 släckutrustning.  

Samtliga generatorer är kopplade mot ett gemensamt huvudställverk (huvudtavla). 

Huvudtavlan kan vid behov delas med en brytare så att två av generatorerna matar 

den ena sidan och de övriga tre matar den andra sidan. Via tre 250 kVA 

transformatorer matas en separerad del av huvudtavlan med 230 VAC.  

Från huvudtavlans 400 V sida så går en matning upp till dk11 där den förser 

nödställverket (nödtavlan) med ström. 

Alla kritiska belastningar, som exempelvis oljepumpar, kylvattenpumpar, och 

brandpumpar finns i dubbel uppsättning, varav den ena är nödmatad.  

Under normal drift så drivs även de nödmatade belastningarna från huvudtavlan via 

nödkraftstavlan. Om den normala kraftförsörjningen slås ut och nödtavlan blir 

spänningslös så finns ytterligare en dieseldriven generator (nödgenerator). 

Nödgeneratorn får vid spänningsbortfall i nödtavlan en startsignal och börjar förse 

nödtavlan med ström.  

I samband med att nödtavlan blir spänningslös så kommer brytaren som binder ihop 

huvud och nödtavla att lösa ut med hjälp av ett underspänningsrelä. Alla nödmatade 

belastningar får nu sin kraft från nödgeneratorn, och eftersom nödtavlan nu är 

frånskild från huvudtavlan så kan man åtgärda problemen och koppla in 

generatorerna på huvudtavlan igen utan att behöva synkronisera nöd- och 

huvudgeneratorer.  

När Problemen är åtgärdade och man anser att strömförsörjningen är stabil igen så 

kopplas nödgeneratorn bort från nödtavlan varvid alla nödmatade belastningar under 

en kort stund blir spänningslösa innan huvud och nödtavla åter kan sammankopplas. 

 Från 400 V delen av nödtavlan så matas via två 250 kVA transformatorer, även en 

230 VAC nödtavla. Krav från SOLAS säger att nödtavlorna och nödgeneratorn måste 

finnas inom samma utrymme, och högt placerat i fartyget för att exempelvis en brand 

eller explosion inte ska slå ut både nöd och normal elförsörjning samtidigt.  

Krav från SOLAS säger också att en dieseldriven nödgenerator måste starta upp och 

kopplas in mot nödtavlan inom 45sekunder, men under den tiden så måste tillräcklig 
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belysning finnas i fartyget för att säkerhetsställa ledljus i alla utrymmen där besättning 

eller passagerare kan vistas.  

Den extra nödbelysningen måste klara av att lysa i 30min med batteridrift. På Stena 

Vision så är problemet löst med en batteriladdare som mats med 400 V från 

nödtavlan, batteriladdaren laddar ett batteripack med 230 VDC som i sin tur matar 

ytterligare en nödtavla med likström.  

Även nödtavlan för likström är placerad i samma rum som övriga nödtavlor. och 

matas under normal drift från 230 VAC nödtavlan via likriktare. Vid spänningsbortfall 

så övergår matningen direkt till batteridrift. En ritning på det befintliga elnätets 

konstruktion finns i bilaga A, med namnet ”Kraftförsörjning befintlig”. 

4.2 Utrymmen 
De utrymmen som finns för elkraftsproduktion är två generatorrum på däck 1, samt 

ett nödgeneratorrum på däck 11. I tillägg finns ett utrymme på däck 2, som idag inte 

utnyttjas, där likspänningsställverk samt växelriktare kan placeras. 

Storleken på styrbords generatorrum är längd 10 m, bredd 10 m och höjd 6,3 m. 

Storleken på babords generatorrum är längd 10 m, bredd 6,5 m och höjd 6,3 m. 

Storleken på tillgängligt utrymme i nödgeneratorrummet är längd 9,0 m, bredd 2,3 m 

och höjd 3,5 m. Orsaken till att utrymmet i nödgeneratorrummet är så begränsat, är 

att det även inhyser nödtavlor 400V samt 230V. Storleken på utrymmet på däck 2 där 

bland annat likspänningsställverk kan placeras är, längd 12,6 m, bredd 6,0 m och höjd 

3,0 m. Däcksritningar på befintliga utrymmen finns i bilaga A. 

4.3 Elförbindning huvudtavla-nödtavla 
Nuvarande elförbindning mellan Main Switch Board(MSB) och Emergency Switch 

Board(ESB) består av 5st parallell kopplade 3×120mm2 kopparkablar. Det ger enligt 

SS 424 14 24 förläggningssätt E, möjlighet att transportera 1380 A ekv. (3.3) under 

förutsättning att kraven under SS 424 14 24 punkt 6.3 är uppfyllda.  

Maximalt överförbar ström beräknas med formel: 

(𝐼𝑡𝑜𝑡 = 𝑥 ∙ 𝐼𝑧) ekv. (3.3) 

Itot = Det totala strömvärdet för ett antal parallellkopplade ledare 

Iz = Ledarens strömvärde ur tabell 

x = Antalet ledare 

   

På Stena Vision så är dessa krav uppfyllda, men eftersom kablarna ligger fördelade på 

2 perforerade rännor med som mest 6 kablar i varje ränna så måste en omräkning av 
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strömvärdet med 0,73 ske enligt SS 424 14 24 tabell A10. Det ger då en möjlighet att 

transportera 1007 A, vilket beräknas med ekv. (3.4) [16]. 

Överförbar ström efter omräkning med stömvärde beräknas med ekvation: 

(𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝑥𝑡𝑎𝑏) ekv. (3.4) 

Imax = Maximalt överförbar ström 

Itot = Det totala strömvärdet för ett antal parallellkopplade ledare 

xtab = Korrektionsfaktor ur tabell 

  

 Nödgeneratorn har en kapacitet av 565 kVA och ett cosφ på 0,8 det ger att storleken 

på strömmen som den kan leverera ligger på 816 A och beräknas med ekv. (3.5).  

 (𝐼 =
S

U∙ √3
) ekv. (3.5) 

I = Ström 

S = Skenbar effekt 

U = Spänning 

Den reaktiva effekt som nödgeneratorn producerar är då 339 kVAr ekv. (3.6). 

Mängden reaktiv effekt nödgeneratorn producerar görs med formel: 

(𝑄 = 𝑆 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑) ekv. (3.6) 

Q = Reaktiv effekt 

S = Skenbar effekt 

Sinφ = Sinus för effektförhållandevinkeln φ 

Eftersom nödgeneratorn har en maxeffekt av 565 kVA så behöver inte heller brytaren 

från MSB till ESB klara en högre ström än 816 A. I bilaga B finns kabeln med märkt 

med C2 i bägge ritningarna. 

4.4 Elförbindningar huvudtavla-bogpropellrar 
Från MSB till bogpropellrarnas två startskåp så går det från två brytare ut 10 st. 

parallellkopplade 3×120mm2 kopparkablar. Det ger enligt SS 424 14 24 

förläggningssätt E möjlighet att transportera 2760 A ekv. (3.3), om kraven under 

punkt 6.3 är uppfyllda. Även i detta fall så uppfyller fartyget de kraven, men också här 

krävs en omräkning av strömvärdet enligt SS 424 14 24 tabell A.10. Tre rännor och 

>9 kablar ger en faktor på 0,66, vilket ger ett strömvärde på 1822 A ekv. (3.4) [16]. 

Bogpropellrarna monterades då fartyget byggdes, men 2010 då Stena vision sattes in 

på en ny linje med lite besvärligare farvatten så upplevs dessa vara en aning för klent 

dimensionerade. 
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I studien görs därför beräkningar för att kontrollera möjligheterna att i framtiden 

kunna öka storleken på bogpropellrarna. I bilaga B ritning B:1, är kablarna märkta 

med D. 
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5 Mätningar 

5.1 Effektmätning 

 Diagram1. Kurvorna presenterar genomsnittliga effektvärden på fartygets huvudtavla för tre 

dygns mätningar. 

 

Effektmätningar på fartygets huvudtavla har genomförts under tre dygn för att se hur 

elförbrukningen varierar under dygnet. De värden som loggades var ansluten effekt, 

förbrukad effekt, samt tillgänglig effekt. Med ansluten effekt menas den maximala 

effekt som de generatorer som är anslutna till huvudtavlan kan leverera. Med 

tillgänglig effekt menas skillnaden mellan ansluten och förbrukad effekt, alltså så 

mycket mer effekt huvudtavlan kan belastas med innan fler generatorer måste kopplas 

in. Mätningen utfördes i programmet Fleetmaster Ship Trend, som ingår i det 

maskinövervakningssystem från Kongsberg som Stena Vision är utrustat med. 

Mätningarna visar att den normala effektförbrukningen under sjögående ligger runt 

1800 kW. Effektförbrukningen ökar dock kraftigt då fartyget lägger till och avgår från 

kaj, Det högsta värdet 3600 kW registrerades vid ankomst Karlskrona. Orsaken till 

effekttopparna är att fartygets bogpropellrar används, vilka är att betrakta som stora, 

intermittenta förbrukare. Anledningen till att de kan klassas som intermittenta är att 

belastningsgraden oftast maximeras under väldigt korta stunder, 5 till 20 sekunder. 

Dessutom påverkas belastningsgraden av vindriktning och strömriktning, vilka kan 

variera kraftigt i det område fartyget nu opererar.  

Under sommarhalvåret kommer effektförbrukningen att öka till följd av att fartygets 

AC kompressorer körs för att sänka temperaturen i fartyget. Stena Vision har tre AC 

kompressorer om 281 kW styck. När de är i drift körs antingen en kompressor ensam, 

eller två parallellt beroende på yttertemperatur.  
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De uppmätta värdena för ansluten effekt samt tillgänglig effekt, visar på att en ganska 

god marginal för plötsliga effektökningar hela tiden finns tillgänglig, samt att det vid 

ankomst och avgång alltid finns minst fyra generatorer i drift. Under mer krävande 

förhållanden så hade bogpropellrarna körts hårdare med högre effekter som följd. 

Fullständiga kurvor för de utförda mätningarna presenteras i bilaga C. 

Mätningarna tillsammans med beräkningar pekar på att fyra generatorer klarar av att 

försörja fartyget med elektricitet under normala förhållanden. Vid nyttjande av 

maxeffekt från båda bogpropellrarna samtidigt som exempelvis två AC aggregat är i 

drift så kommer dock effektbehovet att ligga nära gränsen för vad fyra generatorer 

kan leverera. 
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6 Resultat 

6.1 Bränsleceller 

PEM bränsleceller hanterar lastförändringar bra, och jobbar med en låg temperatur 

som medför korta starttider. Det har dessutom utförts vibrations tester på PEM 

bränsleceller, där Kanadensiska National Engineering and Test Establishment 

vibrationstestade PEM bränsleceller enligt U.S Military Shock and Vibration 

Standards (MIL-S-901D). Dessa tester visade att PEM bränslecellerna inte uppvisade 

någon försvagning av prestanda under de vibrationsförhållanden som råder ombord 

på fartyg [8]. 

En typ av bränslecell som skulle kunna passa för en eventuell ombyggnad är 

Nedstacks 9,5 kW PEM bränslecell FCS 10, en bränslecell som finns i två varianter, 

HP utvecklad för att ge maximal effekt och XXL där livslängden är optimerad. XXL 

har en garanterad livslängd på över 20 000 timmar och klarar mer än 1250 start/stopp 

cykler. Varje enhet har måtten: 55 cm (längd), 28,8 cm (bredd), och 19,4cm (höjd), 

samt en vikt på 40 kg.  

Fakta om FCS 10-XXL 

 Spännings intervall 41-73 V 

 Ström intervall 0-230 A 

 Max kylbehov 16 kWt 

 Max väteförbrukning 120 Nl/min 

 Max flöde på vätet 150 Nl/min 

 Bränsletryck 0,15 – 0,3 barg 

 Max luftflöde 572 Nl/min 

Tomgångsspänningen ligger på 73 V men vid ett uttag av 120 A så sjunker spänningen 

till 52 V, och vid max strömmen 230 A så sjunker spänningen till 42 V [12]. För att 

inte hamna över 1500 V likspänning som är gränsen för hålla sig inom 

lågspänningsområdet så måste beräkningarna för hur många enheter som ska 

seriekopplas basera sig på tomgångsspänningen. Det ger att 20 enheter kan 

seriekopplas för att på så sätt få en tomgångsspänning på 1460 V, vilket beräknas med 

ekv. (3.7).  

(𝑈0 𝑡𝑜𝑡 = 𝑈0 ∙ 𝑥) ekv. (3.7) 

U0 tot = Den totala tomgångsspänningen för ett x antal stackar 

U0 = Tomgångsspänningen i en XXL stack 

x = Antalet XXL-10 stackar 
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Vid max uttag av ström så kommer spänningen från stacken att sjunka till 840 V, 

vilket ger en effekt på 193,2 kW och beräknas med ekv. (3.8).  

(𝑈min 𝑡𝑜𝑡 = 𝑈𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑥) ekv. (3.8) 

Umin tot = Den totala spänningen vid maximalt strömuttag 

Umin = Spänningen per stack vid maximalt strömuttag 

x = antalet stackar 

Målet är att ha två containrar i varje generatorrum samt en container i 

nödgeneratorrummet. Varje container ska ha en lämplig mängd bränsleceller för att 

tillsammans kunna producera en effekt som inte underskrider 4800 kW, det vill säga 

effekten från fyra generatorer idag. För att få ner antalet bränslecells enheter så 

baseras studien på möjligheten till använda nödbränslecellen som hjälp vid tillfällen då 

exempelvis en av de ordinarie bränslecellscontainrarna är ur funktion. 

I dagsläget så kan fartyget vid en situation där en generator är ur funktion ändå klara 

sig med de återstående fyra generatorerna som har en sammanlagd kapacitet på 4800 

kW. För att klara av samma belastning efter en konvertering till bränslecellsdrift då en 

av bränslecellscontainrarna är ur drift så bör alltså effekten på de tre övriga 

tillsammans med nödbränslecellen ha en effekt i som inte understiger effekten från 

fyra av de nuvarande generatorerna. 

Sju stackar med 20 enheter i varje stack placerade i en container, skulle ge en effekt på 

1,35 MW, vilket beräknas med ekvation ekv. (3.9). 

(𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑈𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑥) ekv. (3.9) 

Pmax = Maximalt uttagbar effekt 

Umin = Spänningsnivån vid Imax 

Imax = Maximal ström bränslecellen kan leverera 

x = Antalet parallellkopplade stackar   

Vid drift av fyra containrar samtidigt så skulle effekten bli 600 kW högre än vid drift 

av fyra generatorer idag. Men 1,35 MW hade bara varit möjligt att generera när 

bränslecellen är ny, allteftersom bränslecellen används så slits den. När en bränslecell 

slits så sjunker spänningen som den kan leverera.  

En spänning på 80 % av ursprunglig spänning brukar vara en gräns där byte föreslås 

[14] Ett sätt att hålla effekten i stacken så att den kan leverera märkeffekt även i slutet 

av livscykeln, torde vara att öka antalet parallell kopplade stackar så att strömmen kan 

kompensera för spänningsfallet.  

Om 840 V är utspänning vid maxeffekt på den tänkta stacken, så sjunker spänningen 

till 672 V ekv. (3.10) vid slutet på livscykeln. För att klara av att hålla 1,35 MW vid 672 

V så krävs det 2009 A. Om nio stackar parallellkopplas så uppnås en maximal ström 

på 2070 A. 
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Vid början av livscykeln så kommer bränslecellen att kunna leverera ca 1,76 MW, men 

om bränsle och lufttillförsel anpassas så att max uteffekt är 1,35 MW så blir det 

enklare att anpassa de elektriska skydden i de olika lik och växelspänningstavlorna. 

Bränslecellens effekt i nyskick beräknas med formel: 

𝑈𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 = 𝑈𝑚𝑖𝑛 ∙ (1 − 𝑥)  ekv. (3.10) 

Uutbyte = Spänningen vid vilken bränslecellen ersätts med ny  

Umin = Spänningen vid maximalt strömuttag 

x = spänningsförlusten i procent 

En DC/DC omvandlare måste monteras i direkt anslutning till varje container för att 

samtliga bränsleceller ska leverera en konstant och sinsemellan lika stor spänning ut 

till DC-ställverket. På det viset så undviks att spänning med olika potential når DC-

ställverket [15].  

Sekundärspänningen från DC/DC omvandlarna bör sättas så nära minsta accepterade 

primärspänning som möjligt. Detta för att minimera strömöverföringen till DC-

ställverket, och samtliga belastningar som ligger direkt under det överliggande nätet.  

6.2 Bränsleförbrukning/tankstorlek 

Tre dagars mätning av effekt visade att fartygets generatorer levererade ett snitt av 

1850 kW/h, vilket ger en dygnsproduktion av 44,4 MW. Dieselförbrukningen låg 

under dessa tre dagar på 10,5 m3/dygn, vilket ger att generatorerna producerar ca 4,23 

MW/m3 diesel och beräknas med ekv. (3.11).  

 (𝑉 =
𝑃24ℎ

𝑉24ℎ
) ekv. (3.11) 

V = Förbrukning per kW 

P24h = Producerad effekt på 24h 

V24h = Förbrukad mängd bränsle under 24h 

Dieselgeneratorernas verkningsgrad hamnar enligt dessa siffror på ca 0,40 och 

beräknas med ekv. (3.12). 

(Ƞ𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑐𝑒𝑙𝑙 =
𝑃𝑝𝑟𝑜𝑑

H
) ekv. (3.12) 

Ƞbränslecell = Bränslecellens verkningsgrad 

Pprod = Producerad effekt i Wh 

H = Effektivt värmevärde för förbrukad mängd bränsle i W per m3 

För att klara ett dygns drift med 50 % extra kapacitet så krävs det en tankstorlek på 

15,75 m3. Full tank innebär då en bränslevikt på 13545 kg.  
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Max bränsleförbrukning på Nedstacks FCS 10-XXL är 120 Nl/min, det ger en 

bränsleförbrukning på ca 758 m3/MW och beräknas med ekv. (3.13).  

(𝑉 =
1∙103

𝑃𝑚𝑎𝑥
∙ 𝑉𝑚𝑎𝑥 ∙ 60) ekv. (3.13) 

V = Bränsleförbrukning per producerad MWh 

Pmax = Maximal effekt per enhet i kW 

Vmax = Maximal bränsleförbrukning per enhet   

Dygnsproduktionen av idag hade resulterat i en förbrukning av ca 33655 m3 väte ekv. 

(3.14), med en verkningsgrad för bränslecellen på 0,437 ekv. (3.12). 

(𝑉24ℎ = 𝑉 ∙ 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑑) ekv. (3.14) 

V24h = Bränsle förbrukningen för 24h 

V = Bränsleförbrukning per producerad MWh 

Pprod =Producerad effekt under 24h. 

För att klara ett dygns drift med 50 % extra kapacitet och 700 bars fyllnadstryck så 

krävs en tankstorlek på 80,1 m3. Full tank hade då inneburit en bränslevikt på ca 4540 

kg. 

6.3 Kringutrustning 

Idag så finns extra skydd monterade för generatorbrytarna, dessa frånkopplar 

generatorbrytarna vid  

 Backeffekt 

 Underspänning 

 Felaktig frekvens 

I själva generatorbrytaren så finns endast skydd mot överström i form av momentan 

utlösning, korttids utlösning, och långtids utlösning. 

Vid användandet av ett likströmsställverk och en växelriktare så kan de fem 

nuvarande generatorbrytarna på huvudtavlan ersättas med två brytare, en för varje 

växelriktare.  

Ett problem med att använda sig av en växelriktare som sista led innan huvudtavlan, 

är att möjligheten att med hjälp av frekvensen kunna upptäcka om en generator inte 

orkar med lasten går förlorad. Med bränsleceller som elkraftkälla så bör spänning och 

ström mätas innan DC/DC omvandlaren eftersom utspänningen efter omvandlaren 

är fast. 

Trippstegen i huvudtavlan som idag kopplar bort last i tre steg, med minst viktig last 

först måste också förändras. 
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Luftkompressorer: 4 stycken, med en fri avgiven luftmängd om minst 85 m3 per 

minut. 

Tryckluftstankar: 2 stycken, med kapacitet att vid bortfall av en kompressor 

omedelbart kunna förse en bränslecell med luft under så lång tid att en säker 

frånkoppling av last kan ske. 

6.4 Nödbränslecell 

För att klara uppstart av nöd bränslecellen från dött skepp så krävs att 

övervakningssystemet och all kringutrustning som behövs för uppstart är kopplade till 

ett batteripack. Under normal drift så ska batteripaketet underhållsladdas av en 

nödmatad batteriladdare. Ett tryckkärl för luft måste finnas, tryckkärlet har till uppgift 

att via reglerutrustning förse bränslecellen med luft tills ordinarie luftkompressor kan 

startas. Under normal drift hålls nödtryckluftskärlet trycksatt med en nödmatad 

kompressor. Nödbränslecellen som är av samma typ och storlek som de vanliga 

bränslecellerna kräver 81284 Nl luft/min vid maxeffekt, vilket beräknas med ekv. 

(3.15). 

(𝑉𝑙 𝑡𝑜𝑡 =
𝑃max 𝑐𝑜𝑛𝑡

𝑃max 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡
∙ 𝑉𝑙) ekv. (3.15) 

Vl tot = Total maximal luftförbrukning 

Vl = Maximal luftförbrukning per enhet 

Pmax cont = Maximalt tillåten uttagbar effekt per container i kW 

Pmax enhet = Maximalt uttagbar effekt per enhet i kW 

 Hyundais test visade att deras bränslecell gav användbar effekt redan efter 11 

sekunder från att ha stått förvarad i 24 timmar i -20° Celsius. Efter ca 80 sekunder så 

hade returluften stigit till 0° Celsius, och efter 120 sekunder så presterade 

anläggningen full effekt.  

Ombord på fartyget så är utrymmet där nödbränslecellen är tänkt att stå rums 

tempererat, vilket betyder en snabbare uppstart. Nödbränslecellens kapacitet är 

dessutom tänkt att ha tre gånger större kapacitet än den maximala förbrukningen hos 

samtliga nödmatade förbrukare. Det ger att luftförbrukningen vid nöd körning inte 

blir högre än maximalt en 1/3 del av dess totala luftförbrukning det vill säga ungefär 

27100 Nl/minut, även tiden från stoppad till att prestera1/3 av totaleffekten blir 

snabbare än om bränslecellen varit dimensionerad enbart för de nödmatade 

förbrukarna.  

Den totala mängden luft för att säkerhetsställa tre startförsök om 30 sekunder ger ett 

luftbehov på drygt 40 m3 och beräknas med ekv. (3.16). Lufttrycket som bränslecellen 

kräver är bara strax över atmosfärstryck, ett luftkärl med 30 bars tryck behöver då ha 

en kapacitet av minst 1,35 m3.  
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(𝑉𝑡𝑘 =
𝑉𝑙 𝑡𝑜𝑡

3
∙ 𝑇𝑚𝑖𝑛 ∙ x) ekv. (3.16) 

Vtk = Nödtanksvolym 

Vl tot = Total maximal luftförbrukning 

Tmin = Antal minuter 

x = Antal startförsök 

6.5 Elnätsstruktur 
En övergång till bränsleceller medför en åter introducering av likspänning i fartygets 

elnät, något som var mycket vanligt på fartyg fram till slutet av sextiotalet. Orsaken till 

att man valde att gå ifrån likspänningen var att det medförde mycket ökat underhåll 

med avseende på bland annat byte av kol i likströmsmotorer. Frågan som ställts är hur 

man med dagens teknik skulle kunna dra nytta av likströmmen igen. En tanke är att 

man idag till många större elmaskiner väljer att koppla frekvensomformare, vilka i ett 

antal steg likriktar och sedan växelriktar den matande spänningen igen, oftast i någon 

form av pulsbreddsmodulering. Då de flesta frekvensomformarna producerar sin egen 

reaktiva effekt, undviks onödig kabelbelastning med överföring av reaktiv effekt.  

Med DNV:s [9] klasskrav angående bränsleceller, har ett förslag på elnäts 

konstruktion designats, som presenteras i bilaga B, med namnet ”Kraftförsörjning 

förslag”. Där kan konstateras att med avseende på redundans och 

omkopplingsmöjlighet skulle ett likspänningsställverk vara fördelaktigt. Det skulle 

även ge möjlighet att försörja stora förbrukare av typen elmotor med 

frekvensomformare, direkt från likspänningsställverket.  

I anslutning till varje bränslecell måste ett DC/DC steg installeras. Detta beror på att 

spänningsnivåerna från bränsleceller sjunker med upp till 20 % under deras livstid. 

Detta ger en spänning i det överliggande likspänningsnätet på 670 VDC. 

6.6 Beräkning av nytt kablage samt växelriktare 

I det nya elnät som föreslås finns ett flertal nya elförbindningar, samt fyra nya 

växelriktare. Nedanstående beräkningar är kopplade till dessa nya anslutningar som 

presenteras i bilaga B, Kraftförsörjning förslag. Anslutningarna är märkta A och B, 

endast två kablar är markerade. Dock omfattar beräkningarna samtliga kablar med 

samma uppgift, även om de betjänar en annan bränslecell eller liknande. Även de nya 

växelriktarna dimensioneras under 6.6.4. 

6.6.1 Kabel A 

Kabeldimensioneringen styrs av storleken på bränslecellen 1350 kW, samt 

förläggningssättet, där ensam på stege kan antas då det rör sig om en nyinstallation. 

Med en överföringsspänning på 670 VDC, fås en ström att överföra på 2015 A, vilket 

beräknas med ekv. (3.17).  
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(𝐼 =
𝑃

U
) ekv. (3.17) 

I = Total ström att överföra 

P = Maximalt avgiven effekt 

U = Överföringsspänning  

Enligt SS 424 14 24 förläggningssätt E (tabell A.2) ger 300mm2 Pex-isolerad 

kopparkabel möjlighet att överföra 621 A. Med 5 ledare fås en möjlig överföring på 

3105 A ekv. (3.3) och efter omräkning med faktor ur tabell A.9 om 0,80 fås 2422 A 

ekv. (3.4). Överföringen kräver således 2*(5*300 mm2) kopparkabel med Pex-isolering 

[16]. 

6.6.1 Kabel B1 

Kabeldimensioneringen styrs av storleken på maximal ansluten effekt, från mätningen 

på fartygets huvudtavla, vilken är 6000 kW. Dock reduceras den med totalt 2200kW, 

då fartygets bogpropellrar inte längre belastar fartygets huvudtavla 400 VAC vilket ger 

3800kW och beräknas med ekv. (3.18). 

(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 = 𝑃𝑡𝑜𝑡 − 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔) ekv. (3.18) 

Presulterande = Huvudtavlans effektbehov efter borträkning av bogpropellrar 

Ptot = Huvudtavlans effektbehov innan borträkning av bogpropellrar 

Preducering = Bogpropellrarnas sammanlagda effektbehov 

 Samt förläggningssättet, där ensam på stege kan antas då det rör sig om en 

nyinstallation. Med en överföringsspänning på 670 VDC, fås en ström att överföra på 

5672 A ekv. (3.17).  

Enligt SS 424 14 24 förläggningssätt E (tabell A.2) ger 300mm2 Pex-isolerad 

kopparkabel möjlighet att överföra 621 A. Med 12 ledare fås en möjlig överföring på 

7452 A ekv. (3.3) och efter omräkning med faktor ur tabell A.9 om 0,80 fås 5812 A 

ekv. (3.4). Överföringen kräver således 2*(12*300 mm2) kopparkabel med Pex-

isolering [16]. 

6.6.2 Kabel B2 

Kabeldimensioneringen styrs av storleken på maximalt levererad effekt från 

växelriktaren, vid ett cosφ 0,8, vilket ger 4750 kVA. Samt förläggningssättet, där 

ensam på stege kan antas då det rör sig om en nyinstallation. Med en 

överföringsspänning på 400 VAC, fås en ström att överföra på 6857 A ekv. (3.17). 

Enligt SS 424 14 24 förläggningssätt E (tabell A.2) ger 300mm2 Pex-isolerad 

kopparkabel möjlighet att överföra 621 A. Med 15 ledare fås en möjlig överföring på 

9315 A ekv. (3.3) och efter omräkning med faktor ur tabell A.9 om 0,80 fås 7265 A 

ekv. (3.4). Överföringen kräver således 2*(15*300 mm2) kopparkabel med Pex-

isolering [16]. 
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6.6.3 Kabel C1 och C2 

Dimensioneringen av kabel C1 styrs av storleken på nödbränslecellen minus 

nödtavlans förbrukning, vilket ger en dimensioneringseffekt på 900 kW. Med en 

överföringsspänning på 670 VDC, fås en ström att överföra på 1344 A ekv. (3.17).  

Enligt SS 424 14 24 förläggningssätt E (tabell A.2) ger 300mm2 Pex-isolerad 

kopparkabel möjlighet att överföra 621 A. Med 3 ledare fås en möjlig överföring på 

1863 A ekv. (3.3) och efter omräkning med faktor ur tabell A.9 om 0,80 fås 1453 A 

ekv. (3.4). Överföringen kräver således 2*(3*300 mm2) kopparkabel med Pex-isolering 

[16]. 

För kabel C2 kan befintlig kabel mellan huvudtavla och nödtavla nyttjas. Den 

dimensionerades under 4.3 och förutsätts kunna överföra 1007 A. En begränsning får 

läggas i brytarna till kabeln, då nödbränslecellen kan leverera 446 A mer än kabeln 

dimensionerats för. Om reducerad överföringskapacitet i kabel C2 inte kan accepteras 

måste den ersättas med ny kabel enligt beräkningar för kabel C1. 

6.6.4 Växelriktare 

För växelriktning av likspänning från den nya likspänningshuvudtavlan till fartygets 

befintliga huvudtavla krävs två växelriktare, som bägge klarar huvudtavlans hela 

förbrukning. Orsaken till detta är att DNV:s klasskrav kräver omkopplingsmöjlighet 

vid eventuellt haveri på en växelriktare [3]. 

Detta ger att de måste kunna leverera en effekt enligt beräkningar under 6.3.1 för 

kabel B1 om 3800kW. Då nätet även kräver reaktiv effekt måste de leverera en 

skenbar effekt, vilken vid ett cosφ på 0,8 blir 4750 kVA, vilket beräknas med ekv. 

(3.19). Växelriktarna måste alltså kunna producera en reaktiv effekt på 2850 kVAr. 

(𝑄 = 𝑆 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑) ekv. (3.19) 

Q = Reaktiv effekt 

S = Skenbar effekt 

Sinφ = Sinus för effektförhållandevinkeln φ   

Då likspänningens nivå ut från DC/DC steget vid respektive bränslecell är 670 VDC, 

blir det även spänningen på växelriktarnas primärsidor. 

Det krävs alltså två växelriktare som levererar stabil 400 VAC, 50 Hz på 

sekundärsidan med 670 VDC på primärsidan. 

Växelriktarna mellan likspänningsnödtavlan och den befintliga nödtavlan kräver 

samma dimensionering som de till huvudtavlan, med avseende på antal växelriktare 

och spänningsnivåer. 

Dock kan de vara något mindre, då nödtavlans förbrukning endast är 452 kW.  
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Då även nödtavlan kräver reaktiv effekt, ger detta en skenbar effekt vid cosφ 0,8 på 

565kVA och beräknas med ekv. (3.20).  

(𝑆 =
P

cosφ
) ekv. (3.20) 

S = Skenbara effekten 

P = Aktiva effekten 

Cosφ = Cosinus för effektförhållandevinkeln φ 

Växelriktarna måste alltså kunna producera en reaktiv effekt på 339 kVAr ekv. (3.19). 

6.7 Bogpropellrar 
Tre olika alternativ för att möjliggöra ökat effektuttag till bogpropellrarna, utan ökad 

kabelarea, har studerats. 

6.7.1 Faskompensering av Elförbindning MSB-bogpropellrar 

Elmotorerna till bogpropellrarna är märkta ”1100 kW, 1475 hk, 1925 A, cosφ 0,9”. 

Den reaktiva effekt som motorerna kräver kan beräknas till 583 kVAr, med ekv. 

(3.21). 

(𝑄 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑) ekv. (3.21) 

Q = Reaktiv effekt 

U = Spänningen 

Sinφ = Sinus för effektförhållandevinkeln φ 

Genom att placera två kondensatorbatterier inom samma utrymme som 

bogpropellermotorerna så kan man minska den mängd ström som måste 

transporteras genom ledningarna till 1732 A. Den överförda strömmen efter 

kompensering beräknas med ekv. (3.22). 

(𝐼𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 = 𝐼𝑠𝑘𝑒𝑛𝑏𝑎𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑) ekv. (3.22) 

Iaktiv = Den del av strömmen som den resistiva delen av lasten förbrukar 

Iskenbar = Den totala, resulterande strömmen 

Cosφ = Cosinus för effektförhållandevinkeln φ 

Skillnaden mellan nuvarande upplägg och att faskompensera på plats ger endast 

möjlighet till en marginell ökning av nuvarande motorstorlek till bogpropellrarna. 

6.7.2 Likström mellan MSB-bogpropellrar 

Eftersom en bränslecell producerar likspänning, uppstår möjligheten att transportera 

likström fram till bogpropellerrummet, för att sedan växelrikta spänningen på plats. 

Normalt så tillverkas frekvensomriktare så att dessa i första ledet likriktar den 



Förstudie gällande konvertering till bränslecellsbaserad elkraftsproduktion på M/S Stena Vision. 
 

 26 

inkomna växelspänningen, för att sedan via ett mellanled och ett tredje led växelrikta 

utspänningen till valfri frekvens.  

Nuvarande bogpropellrar jobbar med en fast utspänning om 400 V och en fast 

frekvens om 50 Hz. Kraften som bogpropellrarna ger, bestäms genom att ändra 

vinkeln på propellerbladen. Vinkeln ändras med hjälp av ett hydraul aggregat som 

steglöst kan vrida propellerbladen så att samma varvtal ger allt mellan full kraft mot 

babord till full kraft mot styrbord.  

Genom att använda likström som matande kraft fram till bogpropellerrummet så 

finns två möjligheter när det gäller val av eventuell ny bogpropellerutrustning. 

Alternativ 1 blir att byta ut bogmotorerna mot nya större motorer som fortfarande 

jobbar med en fast utspänning och frekvens, och behålla det gamla eller uppdatera till 

ett nytt hydraul aggregat beroende på om propellerstorleken samtidigt ändras. 

Alternativ 2 är att varvtals styra motorerna med hjälp av frekvensomriktarna, där man 

i tredje ledet väljer att styra kraften till propellrarna med hjälp av frekvensändring. 

Detta medför en mer avancerad växelriktare, där man även måste kunna bromsa 

propellrarna, och ändra fasföljd så att propellern kan rotera i båda riktningar.  

Om strömmen till bogpropellerrummet transporteras som likström så måste kablarna 

uppdelas så att 5kablar med tre ledare i varje fungerar som ledare till belastningen + 

och lika många fungerar som frånledare −. Detta medför att strömmängden får 

räknas utifrån 5×3×120 mm2; vilket enligt SS 424 14 24 tabell A.10 ger att varje ledare 

får transportera 4140 A ekv. (3.3). En omräkning av strömvärdet enligt tabell A10.3 

ger ett strömvärde om 2732A ekv. (3.4). Vid en effektfaktor av 0,95 på växelriktaren 

så kan en aktiv effekt om maximalt 1038kW tas ut på växelspänningssidan och 

beräknas med ekv. (3.23). 

(𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑) ekv. (3.23) 

P = Aktiv effekt 

U = Spänning 

I = Ström 

Cosφ = Cosinus för effektförhållandevinkeln φ 

6.7.3 Likström med spänningsnivå 670 V 

Vid användandet av en högre spänningsnivå på likspänningen (800 VDC), så kan man 

öka effekten på bogpropellrarna. 

Vid samma max ström på 2732 A som i fallet med 400 VDC, samt med samma 
effektfaktor på växelriktaren, så kan med 670 VDC på primärsidan ta ut en aktiv 
effekt om 1830 kW tas ut och beräknas med ekv. (3.24). 

(𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼) ekv. (3.24) 
P = Aktiv effekt 
U = Spänning 
I = Ström 
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6.8 Bränsle 
Med vätgas som drivmedel ställs specifika krav på bränslesystemets konstruktion och 

förläggning. Dessa krav finns specificerade i DNV:s klasskrav [3] och det är på dessa 

krav bränslesystemets layout baseras. Rapporten kommer inte behandla 

dimensionering av bränslesystemet, då författarna anser sig ha bristfälliga kunskaper i 

ämnet. 

6.8.1 Bränsletankar 

Placering av nya vätgas tankar planeras till däck 12 mellan mast och skorsten. Två 

huvudtankar placeras på däck så att de enkelt kan skiftas vid bunkring. En tank skall 

ha kapacitet för att täcka fartygets förbrukning mellan två bunkringstillfällen. En 

mindre tank monteras fast, som försörjningstank till nödbränslecellen. Den försörjs i 

sin tur från den av de stora tankarna som för tillfället är i drift. En backventil 

förhindrar att vätgasen går tillbaka från nödsystemet till huvudsystemet. Storleken på 

nödtanken styrs av den tid som Transportstyrelsens regler kräver att nödtavlan skall 

vara försörjd, för att i sin tur försörja livsuppehållande system. Bränsletankarnas 

placering kan ses på ritning i bilaga D. 

6.8.1 Rörsystem 

Befintligt hisschakt för persontransporter mellan däck 10 och däck 2 byggs om till 

rörschakt för de nya vätgas rören ner till huvudbränslecellerna.  

För att uppnå full redundans bör fyra rör förläggas, dessa bör dimensioneras så att ett 

rör har kapacitet att försörja två bränsleceller med vägas, vid maximal belastning. I 

nära anslutning till bränslecellerna placeras ett överledningsrör med ventil, mellan de 

två bränslecellerna som är placerade i gemensamt utrymme. Detta ger möjligheten att 

vid skada på bränsleröret till en bränslecell, kunna fortsätta driften utan minskad 

kapacitet. Förslaget på hur bränsleledningarna kan förläggas finns i bilaga D. 
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7 Analys/diskussion 

7.1 Bränsleceller 

De finns några fördelar med bränsleceller i ett fartyg jämfört med dieselgeneratorer, 

där den mest uppenbara är att avsaknaden av rörliga delar leder till minskar underhåll. 

Författarna anser även att en återgång till likspänning i ett överliggande system, skulle 

ge vissa fördelar med tanke på reducerad kabel area. 

Ett alternativ är att placera växelriktarna direkt efter bränslecellen och höja 

utspänningen till 690 VAC. Detta skulle framför allt lämpa sig för fartyg som idag har 

huvudspänning 690 VAC till sin MSB och på så sätt inte innebära stora och 

kostsamma ombyggnader. I det specifika fallet Stena Vision anser författarna dock att 

likspänning i det överliggande nätet skulle vara intressant. En spänning på 690 VAC 

skulle i fallet Stena Vision medföra en introduktion av ytterligare en spänningsnivå 

och därmed kräva transformatorer utöver växelriktarna. 

Bränslecellens lägre vikt är också en positiv effekt, samt den spillvärme som 

bränslecellen producerar. Då man länge varit duktiga på att nyttja spillvärme på fartyg, 

med tillexempel avgaspannor och regotermer, anser författarna att det är högst 

sannolikt att det är möjligt även i detta fall. 

7.1.1 Nödbränslecell 

Även om bränsleceller ännu inte använts som nödkraftkälla på ett fartyg, så baseras 

denna undersökning på att kravet på att en nödkraftkälla i framtiden förhoppningsvis 

kommer att utökas till att även gälla bränsleceller. Enligt TSFS 20 kap 3§ så får en 

nödgenerator i undantagsfall och under korta perioder användas för att försörja 

strömkretsar som inte tillhör nödsystemet. 

I studien så planeras för en nödkraftbränslecell som i kraft överstiger befintlig 

nödgenerator med ca 800kW. Detta för att nödkraftkällan ska bestå av samma typ av 

bränslecell som de övriga bränslecellerna i systemet. Fördelarna blir då dels att 

underhållskostnaderna kan minskas, samt att tillräcklig kraft finns för att kunna stötta 

upp huvudkraftkällan vid behov. 

När det gäller att använda nödkraftkällan för att periodvis stötta huvudkraftkällan så 

hänvisar författarna till att det tidigare gjorts undantag angående nödkraftkälla som 

stöttar huvudkraftkällan. Ett exempel är höghastighetskatamaranen M/S Stena 

Carisma som är utrustad med fyra dieseldrivna generatorer placerade två och två i 

varsitt skrov. På Carisma så finns ingen egentlig nödkraftkälla, man har löst problemet 

genom att via maskinövervakningssystemet vid varje tillfälle välja ut en av 

generatorerna som nödkraftkälla. Den generator som valts som nödkraftkälla hamnar 

automatiskt i stand-by läge och kommer därför inte att starta upp och leverera el 

förrän el underskottet blir så stort att det kan medföra fara för framdriften. Utöver att 

generatorn hamnar i stand-by läge så ser maskinövervakningsprogrammet också till att 
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samtliga shut-down funktioner på diesel maskinen tas bort. Maskinen kommer alltså 

inte att stoppa för de säkerhetsfunktioner som skulle ha medfört automatiskt stopp 

om den inte varit vald som nödkraftkälla, exempelvis hög kylvattentemperatur eller 

lågt smörjoljetryck. 

En nödkraftkälla ska kunna leverera full belastning inom 45 sekunder från startsignal 

(TSFS kap 20 11§) samt ska kapacitet finnas för tre på varandra följande starter och 

ytterligare så ska en andra energikälla finnas för att inom en halvtimma kunna göra tre 

nya starter (TSFS kap 23 2§) Gällande den huvudsakliga elkraftkällan säger (TSFS kap 

19 4§) att generatorerna ska ha tillräcklig kapacitet för att under normala 

driftsförhållanden kunna försörja de förbrukare som behövs för framdrivningen, och 

samtidigt ha kapacitet över för matlagning, uppvärmning, kylning, mekaniskventilation 

samt vatten och sanitet även om en generator stoppas.  

7.2 Elnät 

Det författarna anser saknas i rapporten är ett konkret förslag på växelriktare som 

skulle fungera i det föreslagna elnätet. Dock har konkreta fakta varit svåra att 

framställa då växelriktarna måste special tillverkas. Då de även måste klassas och 

godkännas av klassningssällskap, är det inte meningsfyllt för ett företag att räkna på en 

liknande anläggning innan möjlighet till leverans finns. 

Dock har författarna fått besked från två tillverkare att de har möjligt att leverera 

växelriktare enligt beräknade specifikationer.  
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8 Slutsatser och framtida arbete 

8.1 Bränsleceller 

Som pekats på i tidigare rapporter, bland annat ”Bränslecellskonvertering av linfärjan 

Tora [1], verkar en bränslecellskonvertering även av Stena Vision vara tekniskt möjlig. 

En fullständig konvertering där även nödgeneratorn ersätts med en bränslecell, skulle 

dock kräva en ändring av befintlig lagtext. 

8.2 Elnät och Bogpropellrar 

Den elnätsstruktur som författarna föreslagit i rapporten kräver omfattande 

kabeldragnings arbeten. Den skulle dock medföra en minskad belastning på befintligt 

kablage, tack vare den högre spänningen i det överliggande nätet. Tack vare att 

bogpropellrarna ansluts direkt i det överliggande nätet, kan deras maximala effektuttag 

ökas. Dessutom medför en uppflyttning av bogpropellrarna till överliggande nät, att 

spänning och frekvens blir stabilare på befintlig huvudtavla. 

Dock har vinsterna med likspänning i överliggande nät blivit mindre än författarna 

först antagit. Detta till följd av bränslecellernas karaktär vid ökad belastning, samt det 

faktum att de slits på ett sådant sätt att spänningsnivån sjunker. 

Problematiken med den sjunkande spänningen från bränslecellen när den åldras ställer 

också till med ett annat problem. Det befintliga skyddet till fartygets huvudtavla är 

baserat på underspänning och frekvens. Då frekvens samt spänning från de nya 

växelriktarna är konstant, måste detta skydd baseras på andra mätvärden, eller 

mätpunkter. Detta är ett ämne för fortsatta studier. 

8.3 Bränsle-, luft-, och kylvattensystem 

Studien har fokuserat på elkraftsproduktionen, samt hur elnätet kan utformas för att 

möta upp mot de lagar och regler som finns idag. Även storlek på vätgastankar, samt 

startluftstank till en eventuell nödbränslecell har undersökts. Vad som skulle kunna 

studeras vidare och som inte har berörts i studien är hur man kan nyttja avgiven 

värme från bränslecellen, för att nå den högre verkningsgraden. Vidare bör 

bränslecellernas kringutrustning, exempelvis bränsle-, luft- och kylvattensystem 

dimensioneras. Även hur den eventuella nödbränslecellens kylvattensystem bör 

utformas, beroende på dess långa avstånd till naturligt kylvatten är grund till fortsatta 

studier. 
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Bilaga A:1 

A. Däcksritningar/Befintlig 

Däcksritning för däck 1 som visar hur Stena Vision är byggd och hur det mesta är placerat i 

dagsläget. 
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Bilaga A:2 

Däcksritning för däck 2 som visar hur Stena Vision är byggd och hur det mesta är placerat i 

dagsläget. 
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Bilaga A:3 

Däcksritning för däck 11 som visar hur Stena Vision är byggd och hur det mesta är placerat 

i dagsläget. 
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Bilaga A:4 

Däcksritning för däck 12 som visar hur Stena Vision är byggd och hur det mesta är placerat 

i dagsläget. 
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Bilaga B:1 

B. Ritningar Elkraftsdistribution 

Ritning på hur distributionsnätet på Stena Vision är utformat idag. 
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Bilaga B:2 

Ritning på hur författarna tänker sig att man kan utforma distributionsnätet vid en 

bränslecellskonvertering av Stena Vision. 
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Bilaga C:3 

C. Effektmätning huvudtavla 

Fullständiga diagram efter effektmätning på Stena Visions Huvudtavla. Mätningen utfördes 

under tre dygn och värdena som loggades var ansluten-, förbrukad- och tillgängligeffekt. 

Mätningen utfördes i programmet Fleetmaster Shiptrend. 
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Bilaga C:3 
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Bilaga D:1 

D. Däcksritningar/Förslag 

Däcksritning för däck 1 som beskriver hur författarna har tänkt en möjlig placering av 

bränsleceller och vätgastankar samt rördragning för vätgas och kylvatten. 

 

Vätgas rör 

Befintliga  
kylvattenpumpar 

Tänkbar rördragning 
för kylvatten 

Befintligt hiss schakt, 
där bränslerör kan  
förläggas. 
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Bilaga D:2 

Däcksritning för däck 2 som beskriver hur författarna har tänkt en möjlig placering av 

bränsleceller och vätgastankar samt rördragning för vätgas och kylvatten. 

 

 

 

Tänkt placering 
av likspännings- 
ställverk. 

Tänkt placering 
av två växelriktare.  
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Bilaga D:3 

Däcksritning för däck 11 som beskriver hur författarna har tänkt en möjlig placering av 

bränsleceller och vätgastankar samt rördragning för vätgas och kylvatten. 

 

 

 

Vätgas rör 

Nödbränsletank 
för vätgas. 

Tänkt placering av 
två stycken växelriktare. 

Tänkt placering av 
likspänningsställverk. 

Vätgas rör mellan  
nödbränsletank och 
nödbränslecell. 

Befintligt hiss schakt, 
där bränslerör kan  
förläggas. 
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Bilaga D:4 

Däcksritning för däck 12 som beskriver hur författarna har tänkt en möjlig placering av 

bränsleceller och vätgastankar samt rördragning för vätgas och kylvatten. 

 

Tänkt placering av 
två vätgastankar. 

Vätgas rör 


