
              

Ærø Kommune & Marstal Navigationsskole
Kort om kommunen:

Ærø Kommune er hovedpart på denne case, men Marstal Navigationsskole vil også være repræsenteret. Ærø 
er en ø-kommune i det sydfynske øhav med cirka 6000 indbyggere. I Ærø Kommune har man siden 1970’erne 
satset på vindmøller og anden vedvarende energi. I dag er Ærø på årsbasis mere end selvforsynende med 
elektricitet fra øens seks store vindmøller. Alle øens tre fjernvarmeanlæg er baseret på solvarme og biomasse, 
og der arbejdes på at finde elektriske løsninger til øens busser, mens udviklingen af en 100 % eldreven færgerute 
nærmer sig demonstrationsfasen. Disse bæredygtige tiltag betyder, at Ærø er godt på vej mod målsætningen 
om at være CO2-neutral og selvforsynende med bæredygtig energi inden 2025.

Casebeskrivelse: 

E-ferry er et EU Horizon 2020-støttet innovationsprojekt, hvor en række lokale, regionale og europæiske 
partnere med Ærø Kommune som projektkoordinator udvikler, designer, bygger og demonstrerer en 100 % 
eldreven færge.  El-færgeprojektet har til formål at muliggøre en større rækkevidde end nogensinde prøvet 
før på rene batteriskibe. Til dette skal der selvsagt bruges en stor batterikapacitet (4,3 MWh) og, ikke mindst, et 
effektivt og pålideligt ladesystem. 

Med afsæt i erfaringerne fra E-ferry projektet har Ærø Kommune i foråret 2017 indgået et samarbejde med en 
række regionale partnere (Marstal Navigationsskole, Syddansk Universitet, Ærøfærgerne og Færgesekretariatet 
for Ø-kommuner). Projektets overordnede mål er at sikre en lokal og regional forankring af det vækst- og 
innovationspotentiale, der er opstået i kølvandet på lokale og regionale aktørers involveringen i udviklingen af 
E-ferry. Her vil vi kigge nærmere på de tekniske og markedsrelaterede barrierer der er for udbredelsen af el-
færger, hvor landinfrastrukturen og især ladesystemet er en central del.   

Udfordringerne:

Ladesystemet er altafgørende for om en el-færge kan sejle som planlagt.  Der findes i øjeblikket tre prototyper 
af ladeanordninger på markedet – men er den optimale løsning fundet endnu? Det er blandt andet den del, 
der har givet udfordringer med at holde den norske el-færge, Amperes ambitiøse sejlplan, og det er også 
hovedårsagen til forsinkelsen af idriftsættelsen af HH Ferries’ Tycho Brahe. Ladeteknologien skal kunne tage 
højde for en række parametre såsom sikkerhed, minimering af ladetiden/automatisering, tilstrækkelig ladeffekt, 
rette tilpasningsmuligheder af til- og frakoblingsfunktionen alt efter vejrforhold, søgang osv. Med det gode 
kompetencegrundlag indenfor automatisering og teknologisk udvikling der findes i Syddanmark vil det være 
ideelt at fastholde og udvikle dette forretningspotentiale i regionen. 

I E-ferry projekt erfarede man, at det var nødvendigt at involvere et utal af danske og udenlandske 
underleverandører spredt over en række entrepriser for at udvikle og bygge den passende ladeinfrastruktur på 
land. Dette er meget ressourcekrævende og kan forekomme som en uoverkommelig opgave at koordinere for ét 
enkelt rederi. Der findes imidlertid endnu ingen udbyder af en samlet løsning. Hvis rederier skal se eldrift som en 
hyldevare uden stor kompleksitet og projektmæssig risiko, er det nødvendigt, at en samlet løsning er tilgængelig 
hos samme leverandør. Fordelene og mulighederne ved ”smart grid” forbindelser er, at kun en del der er 
udforsket i begrænset omfang på nuværende tidspunkt, hvilket kunne gøre det økonomisk attraktivt at investere 
i elektriske løsninger. Kort sagt ønsker de sparring på: 

1.   Hvordan optimeres teknologien til ladesystemer til maritimt brug og hvordan gøres det til en økonomisk        
attraktiv investeringsmulighed?

2.   Hvordan fastholdes og udvikles de regionale kompetencer inden for ladeteknologi i stor skala, inklusiv    
muligheder for deltagelse i elnettets smart grid udvikling? 

3.   Hvilke syddanske virksomheder kunne være relevante at involvere i udviklingen af denne teknologi, for 
eksempel som paraplyorganisation?


