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Mer än 
batterier
Wärtsilä köpte 2017 upp företaget Greensmith Energy 

Management Systems Inc., en marknadsledare inom 

storskaliga energilagringssystem och tillhörande integration 

och mjukvara. Greensmiths verkställande direktör John Jung 

berättar hur företaget bidrar till en framtid med integrerad 

energi i smarta elnät.
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Vill man höra det senaste om energilag-
ring finns det ingen bättre att prata med 
än John Jung, vd för Greensmith Ener-
gy. Det är lätt att förstå varför en grupp 
av investerare 2009 insåg Greensmiths 
potential att bli en utmanare inom energi-
lagring och valde honom som vd.

Även om man redan då anade vilken 
marknadspotential batteribaserade ener-
gilösningar kunde ha, ville Jung gå in för 
en bredare inriktning på elnät och dif fe-
rentierad teknik:

”Jag ville att företaget skulle ha en 
annorlunda strategi och inriktning än 
konkurrenterna i branschen som främst 
var intresserade av att utveckla bättre 
batterier eller lansera mindre system för 
konsumenter. Jag var övertygad om att 
mer storskaliga system för elnätsföretag 
var rätt väg att gå.” 

”För mig var batterierna bara kompo-
nenter, och även om nya batterier ut-
vecklas i all oändlighet skulle inget enskilt 
batteri fungera i alla typer av energilag-

ring. För att skapa mervärde tyckte jag 
vi snarare skulle tänka på energilagring 
som på utspridda datornät, till exempel 
datacenter och datormoln, som kan vara 
stora eller små, integreras i olika nätverk 
efter behov och utföra många uppgifter 
samtidigt”, förklarar Jung.

Jung insåg att energilagringstekni-
ken hade potential att bli en flexibel och 
programmerbar resurs, som också skulle 
erbjuda mervärde inom energiproduktion 
eller distributionsnätverk, samt komplet-
tera andra nättillgångar med hjälp av inte-
grations- och optimeringsalgoritmer. Han 
såg energilagringens potential som ett 
mångsidigt verktyg för att hjälpa operatö-
rer av alla slag med olika stora elnät runt 
om i världen att hantera överbelastnings-
problem. 

”Investerarna var intresserade av 
batteriteknik och batterikemi, men vår 
strategi handlade i stället om att med en-
ergilagring skapa mervärde i större skala 
genom integration, mjukvara och data. 
Därför byggde vi upp en plattform som 
kan utnyttja olika typer av batterier för 
olika applikationer och som kan integreras 
fullständigt med andra nättillgångar.”

Jung drar en parallell till iPhone, en 
produkt från en helt annan bransch:

”Ingen bryr sig om vilka chips som finns 
inuti mobilen – de ses bara som kompo-
nenter. Mervärdet ligger snarare i allt som 
man kan göra med mobilen och alla olika 

”Jag ville att företaget skulle 
ha en annorlunda strategi och 
inriktning än konkurrenterna i 
branschen. Jag var övertygad 
om att mer storskaliga system 
för elnätsföretag var rätt väg 
att gå.”
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produkter som har ersatts av en enda 
apparat. I själva verket sålde Apple fler 
iPhones under det fjärde kvartalet 2016 än 
hela PC-branschen sålde datorer.”

VÄNDER PÅ PERSPEKTIVET
Jungs tankesätt blev en succé och Green-
smiths lösningar finns nu tillgängliga med 
flera typer av batteriteknik från många oli-

ka leverantörer. Greensmith är på många 
sätt en pionjär, eftersom man satsade på 
komponent- och teknikneutrala produkter 
redan innan det blev en trend i branschen.

”Vi fokuserade på möjligheter snarare 
än batterier, främst genom att använda 
oss av mjukvara. Först och främst såg vi 
energilagring som ett sätt att koordinera 
ett helt nät av utspridda energiresurser. 

Därefter satsade vi på att lösa några av de 
största problemen som drabbar elnäten 
runt om i världen, oavsett om kunden 
är ett elnätsföretag, en energiproducent 
eller verkar inom något annat segment. Vi 
valde en plattformsbaserad approach för 
att lösa kundernas problem.”

Med hans bakgrund i teknologi-
branschen var de potentiella fördelarna för 
kraftverkskunder tydliga för Jung:

”Det framstod som en teknik med 
uppenbara skalfördelar och att minska 
kostnaderna per producerad MW eller 
MWh var därför naturliga mål.”

EN FRAMGÅNGSSAGA
Med denna strategi har Greensmith 
samlat på sig en rad lyckade projekt på 
den växande marknaden för energilager. 
År 2016 stod Greensmiths lösningar för 
en tredjedel av hela energilagringskapa-
citeten i USA, en otrolig prestation för ett 
team på bara 30 medarbetare.

Med denna strategi har Greensmith 
samlat på sig en rad lyckade projekt på 
den växande marknaden för energilager. 
År 2016 stod Greensmiths lösningar för 
en tredjedel av hela energilagringskapa-
citeten i USA, en otrolig prestation för ett 
team på bara 30 medarbetare.

Enligt Jung är det företagets kollektiva 
expertis och enastående medarbetare 
som ligger bakom framgångarna för före-
tagets viktigaste produkt, mjukvaruplatt-
formen Greensmith GEMS. Han blir nästan 

lyrisk när han ska berätta vad plattformen 
kan göra: 

”Vi har utvecklat vår mångsidiga mjuk-
varuplattform genom att integrera och 
installera system på hundratals megawatt 
för både producenter och elanvändare. 
Därför är vår GEMS-plattform nu den 
mest beprövade lösningen för operatörer 
av energilager.”

Bland företagets referenser finns några 
av de senaste årens största och mest 
omtalade projekt på den nordamerikanska 
energimarknaden. Detta resulterade ock-
så i ett ettårigt samarbete med Wärtsilä 
för att utveckla fristående energilager och 
hybridlösningar. 

År 2016 driftsatte Greensmith sitt 
största system hittills – ett energilagrings-
system på 20 MW/80 MWh för AltaGas 
Pomonas energianläggning i Kalifornien. 
Projektet genomfördes efter en enorm 
gasläcka i Aliso Canyon. Projektet var 
en möjlighet för företaget att bevisa sin 
förmåga att leverera ett system säkert, 

”År 2016 stod Greensmiths 
lösningar för en tredjedel av 
hela energilagringskapaciteten 
i USA, en otrolig prestation 
för ett team på bara 30 
medarbetare.”
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Jung är övertygad om att de 
två företagens gemensamma 
tankesätt och Greensmiths 
nya roll i centrum för 
affärsområdet Energy 
Solutions kommer att bära 
frukt i många år framöver.

snabbt och med en tuff budget, på bara 
fyra månader – ett nytt rekord i bran-
schen.

”Aliso Canyon demonstrerade vår 
kapacitet att hantera stora OEM-relatio-
ner med vår beprövade erfarenhet och 
teknikplattform”, säger Jung. ”Vi lyckades 
leverera Nordamerikas största och mest 
komplexa energilagringssystem snabbt, 
säkert och tillförlitligt. Vår heltäckande 
systemexpertis och långa erfarenhet av in-
tegration spelade en avgörande roll i denna 
installation, som godkändes av stamnäts-
företaget CAISO före någon av våra större 
konkurrenter.”

Systemet erbjuder 80 MWh el under 
topplastperioder, och kan täcka energi-
behovet för ungefär 15.000 hushåll under 
fyra timmar per dag. Systemet på 20 MW 
ingår i Nordamerikas största batteribase-
rade energilager, som består av otroliga 
12.240 litiumjonbatterier i 1.020 hyllor 

slutanvändare, vill ha en stabil elförsörj-
ning. Men de dagliga förbrukningstoppar-
na varierar konstant beroende på efter-
frågan, energieffektivitet, temperatur och 
andra faktorer.”

Med GEMS kan producenterna enligt 
Jung optimera sina system för att få en 
snabb reaktionsförmåga under dagen och 
samtidigt ha tillräckligt med el i lagret när 
förbrukningen är som högst. Därför kan 
energilagring fungera som en länk mellan 
produktion och förbrukning.

SMARTA MÖJLIGHETER
Om dessa fördelar låter bekanta kan det 
bero på likheterna mellan Greensmiths 
filosofi och Smart Power Generation som 
Wärtsilä har arbetat med i ett antal år. 

Det är ingen tillfällighet. Jung är överty-
gad om att de två företagens gemensam-
ma tankesätt och Greensmiths nya roll i 
centrum för affärsområdet Energy Solu-
tions kommer att bära frukt i många år 
framöver. Samarbetet har fått en flygande 
start med flera projekt på gång världen 
över.

”Vi kunde inte ha valt en bättre tidpunkt 
att inleda samarbetet”, säger han, ”Mark-
naden för energilagring växer snabbt och 
behovet av integrerade smarta hybridlös-
ningar genererar mängder av nya möjlig-
heter.”

Av Greensmiths framsteg att döma 
kommer det nya partnerskapet att forma 
framtidens möjligheter med energilagring 
för Wärtsiläs kunder. ■

samt 10 växelriktare. Systemet har fyra 
separata applikationer, varav ett används på 
elmarknaden i Kalifornien och tidvis produ-
cerar över 1.000 dollar per megawattimme 
åt sin ägare, den självständiga kraftprodu-
centen AltaGas.

FRÄMJAR FÖRNYBAR ENERGI
Jung vill även gärna visa att GEMS kan 
främja användningen av förnybara energi-
källor. ”Solcellsanläggningar är till exempel 
en oregelbunden energikälla”, säger han, 
”som på molniga dagar kan orsaka frek-
vens- och spänningsvariationer i kraftnätet. 
Alltså behövs en kompletterande lösning, 
men frågan är vilken man ska välja.”

Med Greensmiths energilagring och 
GEMS-plattform integrerad i solparken kan 
energiproducenten erbjuda en jämn elför-
sörjning även vid sämre väderförhållanden, 
vilket minimerar störningarna i nätet. 

Med snabbreagerande energilagring som 
samverkar med solcellssystemet kan man 
styra elkvaliteten genom att koordinera 
laddningen av batterierna och elförsörjning-
en till nätet. Det innebär att elförsörjningen 
för storskaliga solcellsanläggningar inte 
längre begränsas av molnighet. 

”En stor fördel med kombinerad solen-
ergi och ellagring är att produktionen och 
förbrukningen inte behöver ske samtidigt”, 
säger Jung. ”Alla som köper el, från elnäts-
företag på grossistmarknaden till privata 
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Digitaliseringen och möjligheterna som erbjuds av integrerade uppkopplingar 

skakar om alla branscher. Med sina många kontaktpunkter till sjöfartens 

värdekedja har Wärtsilä en unik position under denna fortsatta utveckling. 

Wärtsilä Marine Solutions strategi- och affärsutvecklingsdirektör  

Mauro Sacchi förklarar hur företagets nya strategi för smart teknik kommer 

att frigöra lösningarnas fulla potential.

Det smarta 
ekosystemet
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Wärtsiläs Smart Marine Strategy bygger 
i grunden på ett ekosystemtänkande”, 
säger Mauro Sacchi. ”Allt hänger ihop 
med den digitala omvandlingen som pågår 
över hela världen just nu i många olika 
branscher.”

Sacchi nämner bilindustrin som ett 
exempel: Självkörande bilar är bara en 
komponent i den revolution som skett 
inom vägtransporter till följd av framste-
gen inom anslutbarhet och dataöverföring. 
Men som enskilda bilar, utan nätverken 
som förser dem med data om rutter, styr-

hamn och en annan, och där är fartyget 
bara en del av ekosystemet.”

Enkelt uttryckt är smart sjöfart ur Wärt-
siläs perspektiv allt som låter företaget 
koppla samman ett intelligent fartyg med 
två hamnar som också är försedda med 
smart teknik, och samtidigt optimera hela 
processen däremellan.

SMART SJÖFART I PRAKTIKEN
Sacchi påpekar att de olika segmenten 
inom sjöfartsindustrin, exempelvis contai-
nerfartyg, kryssningsfartyg samt olja och 
gas, givetvis styrs av olika faktorer, men 
samtidigt finns det likheter som kan an-
vändas för att skapa en öppen plattform 
för framsteg. 

”Om vi ser på det hela förenklat har 
vi ett fartyg som ska förflytta sig från en 
plats till en annan. Det finns olika system 
inblandade – lokalisering av fartyg, förank-
ring och hamnlogistik – och sedan åker 
fartyget till nästa hamn där motsvarande 
process upprepas. 

”Ser man på hela värdekedjan från 
början till slut”, fortsätter han, ”och före-
ställer sig att man vill skapa ett optimerat 
ekosystem, så skulle det vara ett där alla 
processer hanteras felfritt. Det skulle 
i princip innebära inga väntetider eller 
andra problem vid terminalerna – inga 
förseningar överhuvudtaget i varken ut-
skeppnings- eller destinationshamnen.” 

”Då kunde man även förhindra all 
ineffektivitet mellan hamnarna, till exem-
pel väntetider orsakade av fartygen själva 
eller bristande hänsyn till den övriga trafi-
ken. Samma gäller väderförhållanden eller 
fartygets drift.” 

”Sist men inte minst vill man kanske 
också öka hela flottans kapacitet”, säger 
Sacchi. ”Det kan till exempel finnas fartyg 
som inte är optimalt lastade, vilket innebär 
att en stor del av kapaciteten inte utnytt-
jas optimalt.”

Alla dessa element kan betraktas som 
slöseri med resurser, tid eller arbete inom 
ekosystemet. Sacchis sista och viktigas-
te poäng är att denna typ av slöseri kan 
förebyggas med innovativ teknik, nya sätt 
att arbeta, banbrytande affärsmodeller 
och branschövergripande samarbete – 
och det är precis det Wärtsilä vill uppnå 
med Smart Marine-strategin. 

EN INDUSTRI I OMVÄLVNING
Även om dessa förändringar kräver infö-
rande av ny teknik tror Sacchi att förde-
larna kommer att vara uppenbara för alla 
fartygsägare och operatörer.  

”Smart teknik har tre stora fördelar att 
erbjuda sjöfarten”, förklarar han. ”Först 
och främst handlar det om effektivitet 
– att bedriva verksamheten med minsta 
möjliga resurser. Det syftar inte nödvän-
digtvis på besättningens storlek utan lika 
gärna på bränsle och andra naturresurser. 
Det handlar om optimering av helheten 
snarare än bara en komponent.”

Vad gäller personalen påpekar Sacchi 
att automatisering av vissa funktioner på 
fartyg snarare än att minska besättning-
en sannolikt kommer att ge besättning-
en bättre verktyg för att driva fartyget 
optimalt. Vi talar alltså inte om en framtid 
med obemannade robotfartyg, utan om en 
framtid där maskiner gör det de kan bäst 
och människor likaså.

”Inget företag kan ensamt driva 
igenom denna förändring, utan 
framsteg i rätt riktning kräver 
samarbete.”

ning och service, och som alla hanteras 
av olika aktörer, är fordonen i stort sätt 
värdelösa. 

Så är det också i sjöfartsindustrin, för-
klarar Sacchi. ”Inget företag kan ensamt 
driva igenom denna förändring, utan fram-
steg i rätt riktning kräver samarbete.”  

FRÅN FARTYG TILL VÄRDEKEDJOR
Detta tankesätt genomsyrar Wärtsiläs nya 
Smart Marine-strategi, som enligt Sacchi 
är en strategi för att implementera de mo-
numentala förändringar som pågår över 
hela världen även inom marinindustrin.

”Det handlar om mycket mer än bara 
fartyg eller ens automatiserade fartyg”, 
förklarar han. ”Strategin är enklare att 
förstå sedd till hela värdekedjan. I princip 
fokuserar den på allt som sker mellan en 
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”För det andra menar vi att framtidens 
ekosystem kommer att bli koldioxidfritt, 
med minsta möjliga – eller rentav inga 
miljöeffekter. Det är vårt mål även inom 
sjöfarten”, fortsätter Sacchi.

”Sist men inte minst kommer säkerhe-
ten. Det är ett område som vi alltid foku-
serar på och där vi ser en stor förbättring-
spotential med smartare teknik.”

INTRESSERADE KUNDER
Det kan ta lite tid att vänja sig vid fram-
tidsvisioner, och det är inte givet att alla 
nya lösningar går hem hos kunderna. 
Därför är det trevligt att se hur många av 
de fördelar som Sacchi räknat upp som 
väcker genklang inom branschen.

I augusti 2017 genomförde Wärtsilä 
tillsammans med amerikanska Gulfmark 
Offshore framgångsrika tester med fjärr-
styrning av Gulfmarks fartyg i Nordsjön 
utanför Skottland. Samtidigt tog vi tillfället 
i akt att diskutera det smarta ekosystemet 
med företagets vd Quintin V. Kneen, och 
det visade sig att vi hade många gemen-
samma åsikter.

”Potentialen för tillväxt och effektivise-
ring är enorm”, säger Sacchi, ”men det 
finns mycket kvar att göra.”

”Det finns många problem att lösa inn-
an vi kan skapa ett genuint automatiserat 
fartyg. För att uppnå det målet måste alla 
processer vara standardiserade. Därför 
tror jag att vi kommer att få se fullständig 
omvandling inom standardisering i den 
närmaste framtiden.”

För Kneen och förmodligen många an-
dra inom offshoreindustrin är säkerheten 
kanske den största fördelen som automa-
tionen har att erbjuda:

”Offshoreplattformar är kända för sina 
exceptionellt farliga förhållanden”, säger 
han. ”Om man lyckas automatisera och 
standardisera alla processer kan man 
eliminera risken för mänskliga misstag. 
Många tänker förstås att det handlar om 
personalminskningar, men det är inte där-
för jag förespråkar det här, utan för att det 
skapar en säkrare arbetsmiljö på oljeplatt-
formarna. Det finns gott om arbete inom 
offshorebranschen. Det viktigaste är att 
minimera riskerna för människorna genom 
automatisering.”

”Säkerheten är högst på vår agenda”, 
fortsätter han, ”i synnerhet säkerhet ge-
nom automatisering och standardisering 
av smart teknik. Det är något som folk 
kommer att börja inse.”

Man ska inte heller glömma vikten 
av effektivitet. Kneen förutspår att den 
utveckling som redan skett inom väg-
transporter även kommer att påverka 
sjöfarten, där man också vill eliminera 
slöseri och minska utsläppen som skapas 
av fartyg som utför onödigt arbete.

”Ju effektivare verksamheten är, 
desto mindre bränsle går åt – och min-
dre bränsleförbrukning betyder mindre 
föroreningar. Precis som inom logistiken 
på land kommer standardisering att låta 
offshoreföretagen dela resurser för att 
höja effektiviteten.”

EN SAMMANKOPPLAD PORTFÖLJ
Som den ovanstående diskussionen 
antyder finns det många framsteg kvar 
att uppnå och framtiden är inte lätt att 
förutspå. Kundernas förtroende är värde-
fullt och därför vill Sacchi även lyfta fram 
Wärtsiläs befintliga erbjudande.

”Vår styrka som företag, som enligt min 
mening gör oss till en aktör att räkna med, 

är att vi har branschens bredaste produkt-
portfölj”, säger han. ”För oavsett när den 
smarta tekniken och alla dess fördelar 
blir verklighet, kommer det ändå alltid att 
behövas fartyg.

”Så länge man behöver fartyg behö-
ver man också maskiner. Det är också 
historiskt sett vårt starkaste område och 
vår utgångspunkt för denna resa. Det är 
där äventyret börjar för oss, eftersom vi 
har en så enorm portfölj av lösningar – vår 
i särklass största installerade bas av ma-
skiner innebär också att vi har den största 
potentialen.” ■

”Smart sjöfart ur Wärtsiläs 
perspektiv är allt som låter 
företaget koppla samman 
ett intelligent fartyg med 
två hamnar som också är 
försedda med smart teknik, 
och samtidigt optimera hela 
processen däremellan.”
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Nordsjöns   
jätte
När North Sea Shipping AS upptäckte effektivitetsfördelarna med 

energilagring beslutade företaget att North Sea Giant, ett av de 

största och mest avancerade undervattenskonstruktionsfartygen 

i världen, skulle bli det första fartyget i sitt slag att förses med 

systemet. Wärtsilä anlitades 2017 för att efterinstallera systemet.
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HARALD TORBJØRN KLEPSVIK, 
ägare, North Sea Shipping AS:
”Wärtsilä och North Sea Shipping har 
en lång historia tillsammans och vi har 
ägt tio fartyg med Wärtsiläs system. 
Under vårt fleråriga samarbete har vi 
alltid utmanat varandra på olika sätt för 
att hitta bästa möjliga lösningar. Det är 
också en av orsakerna till att vi valde 
batterisystemet. Vi kontaktade Wärtsilä 
för att tillsammans ta fram ett effektivare 
system som skulle ge oss lägre drift-
kostnader.”

TORE MARKHUS, 
General Manager, E&A Services, 
Wärtsilä Norway AS:
”År 2014 modifierade vi ett annat fartyg, 
Atlantic Guardian, för North Sea Ship-
ping. Det projektet visade kunden hur 
mycket man kan spara på bränslekost-
naderna och inspirerade dem att under-
söka hur vi skulle kunna effektivisera 
deras övriga fartyg. 

Diskussionerna kring North Sea Giant 
kom i gång 2017. Under året undersök-
te vi tillsammans med kunden en rad 
olika alternativ för fartyget. Vi började 
utforska idén om att kombinera diesel-
motorerna med batterier för att göra 
det möjligt att driva fartyget med färre 
motorer.”

SVEINUNG ØKLAND, 
Operation Manager, North Sea 
Shipping AS:
”Batterilösningar ombord på fartyg 
finns sedan tidigare, men aldrig på så 
här stor skala eller med motsvarande 
koncept. Vi kände till Wärtsiläs bak-
grund och expertis, och visste att det 
här skulle fungera. Men vi visste också 
att det kan ta tid att anpassa och 
finjustera systemet på North Sea Giant. 
Ett så här komplicerat system har aldrig 
tidigare installerats på ett fartyg av 
denna typ. Men de tekniska förutsätt-
ningarna finns där, och vi är övertygade 
om att det kommer att fungera.”

”Batterilösningar 
ombord på fartyg 
finns sedan tidigare, 
men aldrig på så 
här stor skala eller 
med motsvarande 
koncept.” 
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TORE MARKHUS:
”Wärtsilä har utvecklat marina batteri-
lösningar i flera år och genomfört allt fler 
projekt varje år. Det är också ett område 
som har börjat väcka allt mer intresse 
inom offshorebranschen.

Men det finns inga universallösningar, 
och för omfattande installationer som 
denna är projektplaneringen helt avgö-
rande för att ta fram en skräddarsydd 
lösning, redan innan man undertecknat 
något avtal.”

HARALD TORBJØRN KLEPSVIK:
”Vi har haft många givande möten med 
Wärtsilä, precis som alltid. Vi började med 
att säkerställa att alla har samma uppfatt-
ning om vad vi vill få ut av systemet innan 
vi fortsatte med den detaljerade plane-
ringen. Responsen har varit utmärkt och 
Wärtsilä håller oss uppdaterade kontinu-
erligt med all information som behövs för 
viktiga beslut under projektets gång.”

TORE MARKHUS:
”Fartyg som North Sea Giant har sex die-
selmotorer som driver elsystemet ombord. 
I det pågående projektet kompletterar vi 
motorerna med tre batterienheter som 
utgör ett reservsystem – kunden kan fort-
farande driva fartyget med samtliga moto-
rer, men har nu tillgång till f lera megawatt 
reservkraft tack vare batterierna. 

Vill de ha maximal effektivitet kan de 
köra med bara en motor och batterienhe-
terna. Därmed fungerar batterierna som 
reservkraft och kan kopplas in vid spets-
belastning då systemet plötsligt behöver 
extra kraft. Samtidigt kompletterar de 
motorerna genom att möjliggöra en opti-
mal driftnivå, vilket givetvis minskar både 
bränsleförbrukningen och utsläppen.”

SVEINUNG ØKLAND:
”System som det Wärtsilä nu utvecklat åt 
oss kommer utan tvekan att bli standard 
för alla våra fartyg i framtiden. De är en 
nödvändighet med tanke på sjöfartens 
ökande klimatfokus. I nuläget är ett hy-
bridsystem med batterier den smartaste 
lösningen, och dessutom väldigt utrym-
messnålt. Andra alternativ som till exem-
pel vätgas kräver mycket utrymme, för 
att inte tala om problemet med tillgång till 
vätgas och det faktum att infrastrukturen 
för det inte finns på plats i nuläget. Därför 
tror jag att batteriteknik kommer att spela 
en stor roll i framtidens fartyg. Man ser 
samma trend inom nya färjor – alla väljer 
att inkludera batteripaket.”

TORE MARKHUS:
North Sea Giant är ett DP3-fartyg, vilket 
innebär att det har dynamisk positione-
ring av den mest avancerade klassen. Ett 
energilagringssystem har aldrig tidigare 
installerats på ett DP3-fartyg i efterskott, 
och därför måste reglerna för hela klas-
sificeringsprocessen omdefinieras. Det 
innebar att vi vid sidan av att planera det 
ambitiösa installationsprojektet hade ett 
nära samarbete med både kunden och 
klassningssällskapet DNV-GL för att ta 
fram nya klassificeringsregler.” 

SVEINUNG ØKLAND:
”Fartygsoperatörer i Norge och resten av 
världen har visat stort intresse för vår en-
ergilagringslösning och vill gärna veta så 
mycket som möjligt om våra erfarenheter. 
Det är så här framtiden kommer att se ut. 
Vill man förbli konkurrenskraftig gäller det 
att hänga med i utvecklingen.” ■

”Detta är ett reservsystem 
– kunden kan fortfarande 
driva fartyget med samtliga 
motorer, men har nu tillgång 
till flera megawatt reservkraft 
tack vare batterierna.”

”System som 
det Wärtsilä nu 
utvecklat åt oss 
kommer utan tvekan 
att bli standard för 
alla våra fartyg i 
framtiden.”
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Renare hav som 
hundraårspresent
Wärtsiläs present till det 100-åriga Finland var en unik 

hållbarhetsinnovation som ökar medvetenheten om 

världshavens tillstånd.
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Under 2017 firade Finland 100 år av 
självständighet på olika sätt i landet från 
nyårsdagen ända fram till självständighets-
dagen i december. 

Som en del av festligheterna gav 
de största företagen i Finland ett antal 
betydande och symboliska gåvor till sitt 
hemland, så även Wärtsilä. Som sitt tema 
för jubileumsåret valde Wärtsilä ”Havens 
framtid”, eftersom det återspeglar företa-
gets viktigaste prioriteringar: teknik, miljö 
och digitalisering. Samtidigt inledde Wärt-
silä ett långsiktigt samarbete med Seabin 
Project och sponsrar både Helsingfors 
stad och Helsingfors hamn för deras med-
verkan i programmet. 

RENARE HAMNAR
Partnerskapet mellan Wärtsilä och Seabin 
innefattar en rad olika aktiviteter som 
bygger på Wärtsiläs erfarenhet, teknik och 
kunskaper inom utveckling av miljösmarta 
produkter. I centrum för samarbetet finns 
en unik innovation som har fångat allmän-
hetens intresse och gett mycket positiv 
uppmärksamhet åt ett av världens största 
miljöproblem.

Seabin är en flytande soptunna som 
läggs ut vid olika typer av hamnar för att 
samla in skräp som flyter i vattnet. Vattnet 
sugs in från ytan och passerar genom en 
filterpåse i soptunnan. Sedan pumpas 
vattnet ut igen medan sopor och skräp 
blir kvar i filterpåsen och kan hanteras på 
korrekt sätt. 

Seabin kan också potentiellt använ-
das för att samla upp flytande olja och 

andra föroreningar från vattnet. Seabin 
Project använder för närvarande 12 volts 
undervattenspumpar som beroende på 
plats och tillgänglig teknik kan drivas med 
förnybar och ren energi, till exempel sol-, 
våg- eller vindkraft. 

Som Global Pilot Partner var Wärtsilä 
bland de första i världen att börja använda 
Seabins som nu har köpts och installerats 
i hamnarna i Helsingfors, Åbo och Vasa.

SPRIDER MILJÖKUNSKAP
Partnerskapet mellan Wärtsilä och Seabin 
blev en av jubileumsårets största nyheter 
i finska medier. Detta berodde till stor 
del på att projektet presenterades på ett 
antal stora evenemang under året, bland 
annat båtmässan i Helsingfors, Tall Ships 
Races i Åbo och Strömmingsmarknaden i 
Helsingfors.

Under evenemangen berättade man om 
idén bakom Seabin och skapade med-
vetenhet om miljöproblemen som hotar 
världshaven.

Samtidigt erbjöd evenemangen en bra 
möjlighet att göra Wärtsiläs verksamhet och 
målsättningar kända bland allmänheten. De 
var även ett bra tillfälle att presentera Wärt-
siläs beprövade miljöprodukter, till exempel 
våra system för barlastvatten, vattenrening 
och rökgasrening. 

”Wärtsilä tar ansvar för den marina 
miljöns framtid och vi är stolta över att 
få medverka i Seabin-projektet”, säger 
Atte Palomäki, kommunikationsdirektör 
på Wärtsilä. ”Som en ledande leverantör 
av lösningar till sjöfartsindustrin utvecklar 

vi kontinuerligt ny miljöteknik, för närva-
rande testar vi till exempel att använda 
plast som bränsle. Men det viktigaste är 
att komma ihåg att var och en av oss kan 
bidra till en renare havsmiljö.” 

Det framgångsrika partnerskapet mel-
lan Wärtsilä och Seabin fortsätter efter 
jubileumsåret och fler Seabins kommer 
att installeras på Wärtsiläs verksamhets-
orter utanför Finland. Wärtsilä kommer att 

samarbeta med Seabin i tre år framöver 
och bidra med sina kunskaper om nord-
iska hamnar och produktutveckling för 
att säkerställa fortsatta framgångar för 
projektet. ■
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Wärtsilä gör insteg 
på marknaden för 
biogasuppgradering 
Förvärvet av Puregas Solutions har gett Wärtsilä ny expertis 

inom uppgradering av biogas och kompletterar företagets 

befintliga portfölj på marknaden för flytande biogas.
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Genom ett avtal som undertecknades 
i oktober 2017 köpte Wärtsilä Puregas 
Solutions, en svensk leverantör av nyck-
elfärdiga uppgraderingsanläggningar för 
biogas. Efter tidi-
gare samarbeten 
mellan företagen 
i olika biogaspro-
jekt såg Wärtsilä 
Puregas teknik 
och kunskaper 
som ett naturligt 
sätt att komplette-
ra sitt strategiska 
fokus på gaslös-
ningar. Att utöka sin portfölj med Puregas 
uppgraderingsteknik rimmar dessutom väl 
med Wärtsiläs strävan efter att utveckla 

hållbara samhällen med smart teknologi.
”Under vår årliga strategigenomgång 

inom gaslösningar i våras identifierade vi 
småskalig förvätskning och biogas som 

särskilt attraktiva tillväxt-
områden. Kombinationen 
av vår starka marknadspo-
sition inom flytande biogas 
och Puregas uppgra-
deringsteknik optimerar 
våra lösningar ytterligare, 
breddar vårt erbjudande 
till kunderna och erbjuder 
dem genuint mervärde”, 
säger Timo Koponen, Vice 

President, Flow & Gas, Marine Solutions.
Puregas använder en unik CApure-process 

för att omvandla rå biogas till biometan, en 

förnybar naturgas. Denna process där bio-
gasen uppgraderas och renas är nödvändig 
innan gasen kan förvätskas för effektiv och 
kostnadseffektiv distribution till småskaliga 
kunder på marknaden.

”Vi har ända från första början varit 
inblandade i den centrala förvätsknings-
tekniken. Vi har studerat flera uppgrade-
ringstekniker mycket noggrant och kommit 
till slutsatsen att Puregas aminbaserade 
absorptionsteknik är det bästa alternativet 
för att utöka vår närvaro i värdekedjan för 
gas”, säger Koponen.

ENORM POTENTIAL
Puregas är en ledande aktör inom sitt 
område, med dotterbolag i Tyskland, 
Danmark, Storbritannien och USA. Efter-
som Wärtsilä är ett relativt nytt namn på 
biogasmarknaden kommer varumärket 
Puregas Solutions att kvarstå under en 
övergångsperiod medan Wärtsiläs eget 
varumärke gradvis introduceras.

”Volymerna för flytande biogas är re-
lativt små jämfört med den mycket större 
totala biogasmarknaden. Vår ambition är 
givetvis tillväxt inom förvätskning, men 
samtidigt att öka vår marknadsandel 
inom uppgradering av biogas. Totalt sett 
förväntas en betydande marknadstillväxt 
för förnybar naturgas, enligt vissa upp-
skattningar rentav en tvåsif frig ökning på 
årsnivå”, förklarar Koponen.

Att en stor aktör som Wärtsilä gör entré 
på biogasmarknaden är enligt Koponen en 
positiv signal till kunderna.

”Men marknaden kan också vara 
rätt oförutsägbar. I många länder krävs 
subventioner för att uppnå framsteg och 
förseningar är alltid möjliga. Samtidigt ser 

vi en tydlig trend mot förnybar energi på 
marknaden och ett antal stora aktörer i 
energibranschen har börjat visa intresse 
för till exempel biometan. Därför är biogas 
ett intressant område för oss och ett sätt 
att ytterligare öka hållbarheten för våra 
lösningar.”

Koponen tror på tillväxt även om Wärt-
silä utbud inom värdekedjan för gas redan 
är relativt heltäckande.

”Det här innebär förstås inte att vi tän-
ker att sluta här, utan vi kommer garante-
rat att fortsätta leta efter nya kunskaper 
och nya sätt att tillgodose marknadens 
behov.” ■

”Vi har kommit till slutsatsen 
att Puregas aminbaserade 
absorptionsteknik är det 
bästa alternativet för 
att utöka vår närvaro i 
värdekedjan för gas.”
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En introduktion  
till induktion
I september genomförde Wärtsilä framgångsrika tester 

av sitt automatiska induktiva laddningssystem med 

en hybridfärja. Det är den första kommersiella färjan i 

världen med högeffektiv trådlös laddning av batterierna, 

och projektets framgångar är ett viktigt genombrott i 

evolutionen av eldrivna fartyg. 
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”Utvecklingen av trådlös laddning drivs av 
bil- och elektronikbranschen”, säger Ingve 
Sørfonn, Chief Expert Electrical & Auto-
mation på Wärtsilä Marine Solutions.

”Hur många laddare för olika apparater 
har du ägt under din livstid?” frågar han. 
”Vanligen fungerar de dessutom bara med 
en apparat och blir därför snabbt föråld-
rade och samlar bara damm. Det finns ett 
stort behov av en gemensam standard i 
många branscher, och många skulle helst 
vilja slippa alla sladdar helt och hållet.”

BORT MED SLADDARNA
Trådlös laddning eliminerar behovet av 
ledningar mellan fartyget och kajen, och 
erbjuder ett säkrare och enklare sätt att 
ladda batterierna. Det ger även minskat 
underhållsbehov och slitage då ingen 
fysisk anslutning längre behövs. Wärtsiläs 
integrerade system bygger på induktiv 
kraftöverföring med en kapacitet på över 
en megawatt.

”Induktionsladdning utnyttjar ett elek-
tromagnetiskt fält för att överföra energi 
mellan två spolar”, förklarar Sørfonn. ”En 
primärspole används för att skapa ett 
elektromagnetiskt fält, som konverteras 
tillbaka till elektrisk energi av en sekun-
därspole.”

De aktuella testerna genomfördes i 
Norge med den 85 meter långa kustfärjan 
MF Folgefonn, som ägs av Norled, en av 
Norges största färjeoperatörer. Projektet 
finansierades delvis av innovationsfonden 
Innovasjon Norge.

I praktiken gör systemet det möjligt 
för en hybridfärja att laddas medan den 
lägger till vid kajen i några minuter utan 
att man behöver koppla några ledningar, 
vilket kan vara svårt med den tuffa sjö-
gången i Norge. På Folgefonn är ladd-
ningsplattorna ungefär två kvadratmeter 
stora och kan ladda batterierna på cirka 
40–50 centimeters avstånd utan fysisk 
kontakt. Färjan stabiliseras med ett inn-
ovativt vakuumbaserat förtöjningssystem 
utvecklat av Cavotec. 

TRÅDLÖS REVOLUTION I ANTÅGANDE
Trådlös laddning är ett praktiskt val i 
många branscher, och särskilt för kust-
färjor. 

”Färjetrafikens nya avtalsvillkor stäl-
ler tuffa krav på energianvändning och 
utsläpp av växthusgaser”, säger Sørfonn. 
”Det här är en ny trend på marknaden 
som drivs av myndighetskrav, politiska 
visioner och incitament samt en strävan 
efter att göra verksamheten mer hållbar.”

Kustfärjorna är särskilt väl lämpade 
för Wärtsiläs teknik på grund av deras 
regelbundna tidtabeller och är därför 
en bra utgångspunkt för den trådlösa 
 revolutionen. ■

“Trådlös laddning eliminerar behovet av ledningar mellan 
fartyget och kajen, och erbjuder ett säkrare och enklare 
sätt att ladda batterierna.”
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Sjöfartsallians  
tacklar 
koldioxidutmaningen
Sjöfartsindustrins största aktörer har inlett ett 

samarbete för en koldioxidsnål framtid.
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Global Industry Alliance to Support Low 
Carbon Shipping (GIA) är ett offentligt-pri-
vat partnerskap som lanserades av Inter-
nationella sjöfartsorganisationen IMO i juni 
2017. Dess syfte är att tillsammans iden-
tifiera och ta bort hinder för energieffektiv 
teknik och operativa förbättringar. Wärtsilä 
är en av 16 medlemmar i alliansen och 
bidrar med sin expertis om bränsleeffektiv 
sjöfart och som finansiär för fonden som 
bekostar GIA:s verksamhet.

”Det är ingen hemlighet att det är 
svårt att minska koldioxidutsläppen inom 
sjöfarten och att betydande förbättringar 
av energieffektiviteten inte kan uppnås 
på egen hand av någon enskild aktör. 
GIA är ett bra exempel på en innovativ 
ny samarbetsmodell mellan offentliga 
och privata aktörer som kan bana väg för 
koldioxidsnål sjöfart och ökad energieffek-
tivitet”, säger Astrid Dispert, 
teknisk rådgivare för Global 
Maritime Energy Efficiency 
Partnerships Project (Glo-
MEEP), som utgör ramverket 
bakom GIA och genomförs 
av Globala miljöfonden GEF, 
FN:s utvecklingsprogram 
UNDP och IMO.

Enligt henne finns det ett 
antal operativa förbättringar som kan öka 
energieffektiviteten för ett fartyg betydligt, 
men etablerade tillvägagångssätt eller 
best practices saknas. GIA:s roll är att 
undersöka varför det är så – vilka tekniska 
och kommersiella hinder finns och hur kan 
de övervinnas. 

UTRYMME FÖR FÖRBÄTTRING
Även om sjöfart redan är ett av de mest 
hållbara och ekonomiska sätten att trans-
portera varor och material säger Dispert 
att det alltid finns utrymme för förbättring.

”När det gäller energieffektivitet har 
man mycket att vinna på att garantera rätt 
underhåll av fartyget och installera innova-
tiv ny teknik. Även besluten som fattas på 
land är värda att beakta, bland annat kan 
de operativa villkoren i fraktavtalen om 
exempelvis fartygets hastighet och last ha 
en betydande effekt på miljöprestandan.”

Dispert påpekar att det redan finns 
ett antal kommersiellt genomförbara sätt 
att minska utsläppen. Propellerpolering, 
optimering av vattenflöden och skrov-
rengöring erbjuder till exempel energibe-
sparingar som täcker kostnaderna med 
bred marginal. Enligt IMO:s andra studie 

om växthusgaser kan 
fartygens energiförbruk-
ning och koldioxidutsläpp 
minskas med upp till 75 
procent med olika opera-
tiva åtgärder och befintlig 
teknik. Många av dessa åt-
gärder är kostnadseffektiva 
och garanterar en snabb 
återbetalning av investe-

ringen genom sänkta bränslekostnader.
En särskild utmaning är införandet av 

koldioxidsnål teknik i utvecklingsländer.
”Spridning och införande av ny teknik 

är en utmaning i många utvecklingsländer, 
särskilt små östater och de minst utveck-
lade länderna, som saknar en gynnsam 

miljö för tekniskt samarbete. En fördel 
som GIA har är dess förmåga att påverka 
politiska beslutsfattare och privata aktörer 
i dessa länder.”

INNOVATION DET VIKTIGASTE
Tekniska innovationer ligger bakom många 
av sjöfartens framgångssagor. Innovatio-
ner har gjort sjöfarten betydligt effektivare 
och säkrare samt bidragit till ett minskat 
klimatavtryck. Enligt Dispert sker den 
mest spännande utvecklingen just nu 
inom eldrivna och autonoma fartyg, som 
genererar ny kunskap om energieffektiv 
teknik och potentiella tekniska och opera-
tiva förbättringar som kräver mer djupgå-
ende studier.

”Samtidigt ser vi en bredare bränsle-
variation inom sjöfarten och en ökning 
inom koldioxidsnåla bränslen som LNG 

och metanol samt olika typer 
av biobränslen. Denna trend 
väntas fortsätta i och med 
IMO:s beslut att från och med 
1 januari 2020 minska svav-
elhalten i sjöfartsbränslen för 
fartyg utanför SECA-områden 
från 3,5 till 0,5 procent.”

Hon tillägger också att Big 
Data och olika analysverktyg 
erbjuder intressanta möjlig-
heter inom sjöfarten. De stora 
datamängderna kan hjälpa 
företag att göra ändringar som 
ökar lönsamheten, förbättrar 
verksamheten ombord på 
fartygen och minskar koldiox-

idavtrycket. Många viktiga aktörer med-
verkar i GIA, till exempel hamnmyndighe-
ter, som spelar en roll i att skapa en miljö 
som gör det möjligt att minska koldioxid-
utsläppen.

”IMO:s regelverk för att minska den in-
ternationella sjöfartens utsläpp utvecklas 
och stärks samtidigt som nya innovationer 
och ny teknik växer fram. Vår ambition är 
att stimulera innovationer och röja un-
dan hinder för deras implementering. På 
så sätt kan vi hjälpa sjöfartsindustrin att 
utvecklas på ett hållbart och miljösmart 
sätt”, avslutar Dispert. ■

“Innovationer har 
gjort sjöfarten 
betydligt effektivare 
och säkrare 
samt bidragit 
till ett minskat 
klimatavtryck.”
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Räddare   
i nöden
Superintendent Niko Puutio berättar hur 

Wärtsiläs servicetekniker kom till kundens 

räddning efter höstens orkankatastrof.
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Klimatförändringarna ledde under fjolåret 
till ett ökat antal oförutsägbara väderfe-
nomen världen över, och blev samtidigt 
en påminnelse om att underhåll inte alltid 
bara är rutinarbete.

Orkanen Irma drog in över Anguilla i 
september 2017 och orsakade förödande 
skador och elavbrott på hela ön. Wärtsiläs 
karibiska servicetekniker som övervakade 
situationen för kunden Anguilla Electric 
Company (ANGLEC) reagerade snabbt  
och intendenterna Niko Puutio och  
Alfonso Morales ryckte ut med en gång.

FULLSTÄNDIG BLACKOUT
Med alla flyg inställda och minimal flygtra-
fik över lag var det lättare sagt än gjort att 
komma ut till området. Niko och Alfonso 
lyckades ta sig till Anguilla med privatplan 
och hjälpte utan ersättning kunden att få 

tillbaka strömmen till kritiska områden på 
ön så snabbt som möjligt.

”Det var kolsvart överallt när vi kom 
fram”, berättar Puutio. ”Vi kom snabbt 
överens om en plan och började med en 
övergripande granskning av anläggningen. 
Vi kontrollerade motorerna en i taget och 
startade sedan upp enheten för att se om 
den fungerade normalt.

De största problemen orsakades enligt 
Puutio av vatten inuti högspänningsskå-
pen och generatorerna. Dessa krävde 
noggrann visuell inspektion och sedan 
torkning med värmeaggregat, mekanisk 
granskning och reparation och inspektion 
av den elektriska isoleringen. Först däref-
ter kunde enheterna startas och testas.

”Jag arbetade på Anguilla i 10 dagar”, 
fortsätter han. ”Under den tiden lyckades 
vi återställa elförsörjningen från kraft-

verket till hela ön. Distributionssystemet 
drabbades hårt av stormen och därför var 
belastningen till en början låg.”

KRISHANTERING
Enligt Puutio är bra ingenjörsarbete 
fortfarande den viktigaste aspekten i 
kraftverksdesign. Har man det och en 
kund med en stark teknisk bakgrund som 
ANGLEC kan man lösa även kriser som 
denna.

”Min personliga åsikt är att de bästa 
resultaten uppnås genom samarbete med 
kunderna, till exempel reservdelsplane-
ring, underhåll och eventuella tekniska 
revisioner av deras kraftverk”, säger han. 
”Det är det bästa sättet för Wärtsilä att 
hjälpa sina kunder.”

Tyvärr var Irma inte den enda väder-
katastrofen som påverkade våra kunder 

“Med bra ingenjörsarbete 
och en kund med stark 
teknisk bakgrund som 
ANGLEC kan man lösa även 
kriser som denna.”

under 2017, och särskilt Karibien drabba-
des flera gånger. 

För att hjälpa dessa samhällen att 
återgå till det normala har Wärtsilä bidra-
git med 50.000 dollar till återställandet 
av elförsörjningen i de orkandrabbade 
områdena. Checken överlämnades till ord-
föranden för CARILEC, elnätsföretagens 
karibiska branschorganisation, vid ett 
evenemang på Grenada i oktober. ■


