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Ærøs egen el-færge, Ellen

De 9 partnere

En banebrydende opfindelse i verdensklasse!

Disclaimer: This project has received funding
from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under
grant agreement No 636027

• Projektstart: 2015
• Sejlrute:

Søby-Fynshav

• Fart:

Op til 14 knob

• Længde:

59,50 meter

• Bredde:

12,80 meter

• Kapacitet:

 1 personbiler / 4 lastvogne + 8 personbiler
3
200 personer (sommer) / 150 personer (vinter)

Særlige egenskaber

El-færgeprojektet, E-ferry, er et fireårigt innovationsprojekt
med det formål at designe, bygge og afprøve en 100 % eldreven,
mellemstørrelse færge. Målet er at fremme energieffektiv, CO2
neutral og forureningsfri vandbåren transport på ø-ruter i og
udenfor Europa.
Udviklingen af el-færgen er finansieret under Europa
Kommissionens ‘Horizon 2020’-rammeprogram i samarbejde
med Ærø Kommune. Der er bevilliget 113 millioner kroner fra
den Europæiske Kommission, mens Ærø Kommune selv stiller
med 96 millioner kroner, der går til færgen, samt opgradering af
havneanlæg og anden infrastruktur i land.
El-færgen vil være i stand til at sejle på længere strækninger end
hidtil set i el-færgedrift. Mellem Søby – Fynshav (10,7 sømil) vil
færgen tilbagelægge op til 22 sømil tur-retur til ladestationen i
Søby. Det er Ærøfærgerne som kommer til at stå for driften af elfærgen, også efter projektets afslutning.

Verdens første typegodkendte batteripakke til maritimt brug
under DNV GL’s nye retningslinjer (energiindhold på 4,3 MWh)

Her er Ellen i sit færgeleje i Søby. Helt
ude til venstre kan man se ladestikket på
rampen i den grønne kasse.

 apacitet til at sejle 10 gange længere end hidtil muligt for
K
fuldt batteridrevne bilfærger.
Rekordstor spidseffekt ved ladning (op til 4,4 MW)
Minimal støj, selv ved høje hastigheder
 orventes at reducere emissioner med 2.000 tons CO2 og
F
41.500 kg NOx årligt sammenlignet med konventionel
færgefart på lignende strækninger
Certificeret under Rederiernes standard for tilgængelighed

Man skulle ikke
tro det, men
denne grå boks er
Ellens livsnerve.
Den huser nemlig
transformerne,
der sikrer den
rette mængde
strøm.

En af de sidste ting, der
ordnes inden Ellen skal ud
og sejle, er installation af
batterierne. Her er et sjældent
kig ind i det ene batterirum før
installation af batterierne.

