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Brim Explorer

• Turistselskap og teknologiaktør

• To hybridelektriske båter i drift

• Tre elektriske og hybridelektriske
båter under bygging

• Tilstede i Tromsø, Lofoten, Oslo 
og Svalbard – lanserer snart nye 
destinasjoner og nye ladebehov



Hvorfor trenger vi lading?

Våre egne erfaringer

Utfordringer? 

Forslag til løsning



Problemeier? 

• Elektrifisering av nærskipsfarten 
er svært viktig for å oppnå 
målene om utslippsreduksjoner i 
transportsektoren. Regjeringen
har en ambisjon om å halvere
klimagassutslippene fra
innenriks sjøfart og fiske innen
2030. 

• Utvikling av 
nullupslippsløsninger er svært 
viktig for å nå målet om 40 % 
utslippsreduksjon innen 2030.



Hvis utslippene skal ned i
skipsfarten holder det ikke at 
fylkeskommunene legger til rette
for elektrifisering av
transportsamband, og at 
cruisebåter kan ligge på landstrøm
og utslipp ved kai. 

Private båter må også lade. 

Hvor er strømmen?



Hvorfor skal vi bygge elektrisk båt hvis vi ikke får
ladet den? 



Elektrifisering kommer ikke uten infrastruktur. 



Hva skal vi betale for strømmen? 

• Vi opplever “straffegebyr” på strøm samtidig som vi kan fylle
subsidiert diesel. 

• I praksis lønner det seg nesten å lade båten med generator fremfor å
lade ved kai. 

• Samtidig har hurtigbåter på offentlige anbud subsidiert strøm. 

Dette er ikke insentiver til grønn omstilling, men det motsatte. Her må
myndighetene på banen og korrigere insentivene for å legge til rette for 
grønn omstilling – eller I allefall ikke motarbeide den. 



EU jobber med nye 
krav til Europeiske
(norske) havner. 

Er vi fornøyde med at det er EU 
som blir premissleverandøren? 

Eller bør vi vise veien?  

I dag opplever vi at vi er havnas
“gissel” med tanke på løsninger og
pris.  



Da vi bygget Brim og Bard gikk vi i dialog med havnene vi 
skulle benytte. Med mål om å droppe skilletrafoen ombord
- og sette denne på land.

Utfordringen kom da Covid tvang oss til å flytte båtene
mer etter etterpørselen, da reisemønstre og
coronarestriksjoner endret seg hyppig.

Da måtte vi bite i det sure eplet og installere skilletrafoer
ombord for å kunne lade i det som tilfeldigvis ble vår neste
havn.

Våre erfaringer



Variert behov –
på vei mot en løsning

Ved å se til det som er “automotive standard” oppnår vi 
billigere og mer tilgjengelige komponenter

Ved å benytte CCS-systemet og onboard “billadere” slipper vi å
ha med skilletrafoen ombord. Vi lader på same mate som
elbilen. 

Med CCS2 kan vi lade med bade AC og DC, men begrenset
kapasitet uten kjøling (200kW?) - noe som blir en utfordring for 
hurtiglading. 

Tåler slitasje og daglig bruk



Utfordringer

- Når havna har monopol på strøm er vi prisgitt havnas vilkår

- Det er krevende for en havn å definere behovet fremover

- Det er få aktører som kjenner behovet fremover

- En standard er umulig fordi behovet varierer fra fritidsbåter til 
ferger og cruiseskip

... men det vil være mulig å enes om noen få standarder. Se til 
automotive opp til en viss størrelse. 

Vi har bygget våre båter med tanke på fleksibilitet – nå er det 
havnenes tur. 



Løsning

• En standard ladestasjon tilsvarende
ladestasjoner for bil som tar hensyn
til flere behov. Både AC og DC i en
viss spenningsvariasjon. 

• Kostnadseffektivt tilgjengelig
ladeinfrastruktur vil legge til rette for 
flere elektriske båter.



espen@brimexplorer.com

Takk! 


