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600 .000 fritidsbåter
530.000 tonn CO2 pr år

16% av utslippet langs kysten 

Friitdsbåtene trekkes med   
i k limapolit ikken
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det foregår mye positivt for  klimaet langs kysten, men de nye nasjonale utslippstallene fra SSB viser at fritidsbåtene, som tidligere ikke har vært rapportert som egen kilde,  har et utslipp på 530.000 tusen tonn CO2 pr år. Dette er et stort tall I nasjonal sammenheng, og har ført til at fritidsbåtene nå trekkes med I klimapolitikken.Et konkret resultat av de nye tallene er at fritidsbåtene er inkludert i regjeringens  handlingsplan for grønn skipsfart.Det forventes at handlingsplanen vil innbefatte effektive støttettiltak for elektrifisering av fritidsbåtene,  tilsvarende de vi har for privatbilene. 



120 000 fritidsbåter  kan bare 
elektrifiseres med hydrogen 

som lagringsmedium
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Båtliv er en viktig og høyt verdsatt kilde til rekreasjon og friluftsliv her i landet. Hvert år er 3 millioner av oss på sjøen i fritidsbåt. I utgangspunktet er båtlivet en klimavennlig og miljøvennlig fritidsaktivitet, men en viktige gruppe båter byr på store klimamessige utfordringer.Totalt hat vi 900.000 fritidsbåter her i landet, av disse er 300.000 små robåter, kajakker og kanoer. De resterende  600.000 har forbrenningsmotor om bord, bensin eller diesel.20% av båtene står for 80% av utslippet, det vil si at 120.000 båter står for et utslipp på 430.000 CO2 pr år. Det er disse det må legges til rette for å elektrifisere snarest mulig, og de kan ikke elektrifiseres med kun batterier som energibærer. Denne gruppen fritidsbåter er i samme situasjon som busser og lastebiler. Batteriene må suppleres med  en back-up hydrogen brenselcelle og hydrogen tanker for lagring av tilstrekkelig mengde energi om bord. Tilgangen på slike hydrogen-hybride systemer vil være avgjørende for en effektiv elektrifisering av fritidsbåtene. 



Elektrifiserte frit idsbåter må ha 
tilfredsstillende driftstid/ rekkevidde

Drifts-
system

Motor
effekt

Drifts
tid

Brutto
energi
behov

Energi
system
volum

Energi
system 
vekt

Fyllings
tid

Diesel 50 hk 30 t 3.000 kWh 300 l 300 kg 0.2 t

Elektrisk
Li-batteri

10 kW 30 t 375
kWh

2.500 l 3.700 kg 300-2 t

Elektrisk
Hydrogen*

10 kW 30 t 600 
kWh

750 l 240 kg 0,2 t
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* 350 Bar

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her ser dere tallene. Vår eksempel-båt er konstruert for at diesel og tank veier 300 kg.Båter av denne typen har med dieselmotor vanligvis  25-30 timers driftstid med marsjfart 10-12 knop.Dersom denne båten skal få tilsvarende driftstid og rekkevidde med energi lagret i  batterier, ville batteriene veie nesten 4 tonn, en helt umulig vekt for en båt som i utgangspunktet har en maksimal totalvekt inklusive passasjerer og drivstoff på 5 tonn.For å oppnå samme rekkevidde med hydrogen som lagringsmedium vil hydrogen og tank veie 240 kg, som er godt innenfor konstruksjonsvekten.



Elektrifisering av frit idsbåtene på 
verdensbasis er en stor mulighet 

for norsk frit idsbåt næring

Elektrifiserte fritidsbåter gir mer trivsel 
for alle som ferdes på og ved sjøen
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Byggeklossene for hydrogen-hybride driftssystemer i fritidsbåtene finnes på markedet i dag, men på grunn av dyr teknologi  og mangel på støttetiltak blir dette markedet ikke prioritert av leverandørene. Denne situasjonen vil først endre seg når staten setter inn støttetiltak for elektrifisering av fritidsbåtene tilsvarende de som er innført med stor suksess for privatbilene.Infrastruktur for de 120.000 fritidsbåtene som vil ha behov for hydrogen-hybride driftssystemer for å kunne elektrifiseres, må trekkes med i denne nasjonale strategien for hydrogen.Produksjon. av båter med store dieselmotorer, og import av stadig større utenbordsmotorer, dominerer den norsk fritidsbåtnæringen i dag. For å hjelpe til med den nødvendige omstillingen bør det oppfordres til pilot-prosjekter for elektriske, hydrogen- baserte driftssystemer i fritidsbåtene. Slike prosjekter bør tilbys omfattende økonomisk støtte.På verdensbasis vil det utvikle seg et marked på flere titalls millioner elektriske fritidsbåter de nærmeste årene. Dette nye markedet representerer en stor mulighet for den norske fritidsbåt næringen. Til slutt, fritidsbåter med el-drift vil skape mer trivsel for alle som ferdes på og ved sjøen. Mindre støy og eksos, lavere hastigheter og større sikkerhet. Og mindre bølger fra hurtiggående båter, til glede for landets 300.000 «myke» sjøfarende i robåter, kajakker, kanoer og seilbåter.
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