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REPORTAGE  Ännu ett världsunikt metanolprojekt pågår 
i Göteborg efter förra årets Stena Germanica-projekt. 
Den här gången är det en lotsbåt som ska konverteras 
till metanoldrift.

TEXT OCH FOTO: LARS ANDERSSON
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Lite i skymundan av förra årets världsunika metanol-
konvertering av Stena Germanica har ännu ett svenskt 
metanolprojekt startat igång. Visserligen har det ännu 
inte fått lika mycket medial uppmärksamhet som Stena-
projektet, men det är på sitt sätt lika unikt och visionärt.

Projektet som går under namnet Green Pilot initie-
rades av Sjöfartsverket redan 2014 och har som över-
gripande mål att skapa en så klimatneutral lotsbåt som 
möjligt. I projektet, som finansieras av Sjöfartsverket 
tillsammans med Trafikverket och den internationella 
branschorganisationen Methanol Institute och har en 
totalbudget på cirka 14,9 miljoner kronor, ska man titta 
på allt från energiförbrukning vid kaj till bottenfärger 
och elsystem ombord. 

Det man främst ska fokusera på är dock att konver-
tera motorerna till metanoldrift.

Tekniska projektledare för Green Pilot-projektet 
– där SMTF är så kallade projektägare och SSPA pro-
jektadministratörer – är de göteborgsbaserade fartygs-
konstruktörerna Scandinaos, som lägligt nog själva tog 
kontakt med Sjöfartsverket ungefär samtidigt som myn-
digheten hade startat sitt lotsbåtsprojekt. 

Först i sin storlek
– Såvitt vi vet är detta den första båten i den här stor-
leksklassen som konverteras till metanoldrift. Vi har 
letat högt och lågt i hela världen men inte hittat någon i 
den här storleken, varken myndighetsdriven eller kom-
mersiellt driven, säger Bengt Ramne, vd för Scandinaos, 

som tidigare varit inblandade i projekt som Effship, där 
man tittade på sjöfartens miljöeffektivitet och miljöpå-
verkan ur ett bredare perspektiv, och Spireth, där man 
fokuserade mer specifikt på metanol som fartygsbränsle 
vilket sedermera utmynnade i nämnda Stena Germani-
ca-konvertering.

– Även om vi ju självklart inte uppfann metanolen så 
vill vi nog hävda att att det i stor utsträckning var vi på 
Scandinaos som identifierade metanolen som ett möj-
ligt fartygsbränsle. När vi började titta på metanolen 
var LNG väldigt hett, men metanolen har ju ytterliga-
re dimensioner eftersom den förutom att kunna pro-
duceras av naturgas också kan produceras från väldigt 
många andra råvaror, säger Bengt Ramne och syftar på 
det faktum att metanol kan framställas av exempelvis 
bioprodukter som svartlut från pappersbruk eller från 
skogsråvaror. 

Minskar även växhusgaser
– Använder man förnybar metanol från biomassa har 
man ju också tagit steget från att minska utsläppen av 
svavel, kväveoxider och partiklar till att också mins-
ka utsläppen av växthusgaser, säger Bengt Ramne och 
berättar att man i det här projektet kommer att ”ta ste-
get fullt ut” och använda sig av förnybar metanol från 
biomassa som produceras av företaget Chemrec i Piteå. 

Närmare bestämt handlar det om att Chemrec kom-
mer att framställa metanolen genom att ta en delström av 
den svartlut som blir en biprodukt vid massaproduktion.

Nytt projekt. Bengt Ramne, 
vd för fartygskonstruktörerna 
Scandinaos, tekniska projektle-
dare för Green Pilot-projektet.
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– Då får man alltså det som kallas för biometanol, i 
motsats till den metanol som framställs av naturgas och 
kallas för fossil metanol. 

Bengt Ramne är dock noga med att poängtera att 
han som fartygskonstruktör inte ägnar sig åt vare sig 
politik eller lobbyverksamhet och inte uttryckligen vill 
förorda att biometanol skulle vara den enda tänkbara 
metanollösningen. 

– För vår del tittar vi på olika tekniklösningar och 
rent tekniskt spelar det ingen roll om det är fossil eller 
förnyelsebar metanol. Vårt intresse för metanol baseras 
på att vi ser att det är ett tänkbart framtida bränsle, men 
vilken typ av metanol det blir beror på redarens kostna-
der, tillgången på metanolen och vilka incitament som 
redaren har att använda olika typer av bränslen, säger 
han och fortsätter: 

– Dessutom är det är i ärlighetens namn så att om 
man tittar på samtliga förnyelsebara bränslen såsom el, 
biodiesel och biometanol så finns det i dagsläget ingen 
enskild källa som kan ersätta oljan, framförallt inte inom 
den internationella sjöfarten. Ska man ersätta oljan där 
måste man plocka från alla möjliga olika resurser. 

Viktigt med myndighetssatsning
Icke desto mindre tror Bengt Ramne att de fossila bräns-
lena inom den svenska närsjöfarten, både den kommer-
siella och myndighetsdrivna, skulle kunna bytas ut mot 
förnyelsebara bränslen. 

– Ja, så pass stora volymer finns det potentiellt. Det 
är också därför vi ser fram emot att skapa ett så lysande 
exempel som möjligt med det här projektet, inte minst 
eftersom vi har en myndighetsoperatör i form av Sjö-
fartsverket. Ska samhället i stort röra sig mot de mål 
man har satt upp om att reducera växthusgasutsläppen 
så är det nog just de allmänfinansierade verksamheter-
na som måste ta på sig ansvaret att ligga i framkant med 
den här typen av projekt.

Enligt Bengt Ramne handlar också tillgången på för-
nyelsebara bränslen mycket om ”hönan och ägget”, vil-
ket innebär att om Pilot Green-projektet får efterföljare 
så kommer det att leda till ökad produktion av exempel-
vis biometanol. 

– Skulle Sjöfartsverket så småningom ställa om alla 
sina lotsbåtar till metanoldrift så har man plötsligt en 
grundvolym som motiverar produktion. Då har man fått 
snöbollen i rullning.

Ett av målen med Green Pilot-projektet, något som 
blir en logisk följd av att man konstruerar något som 
ingen gjort tidigare, är att gå i bräschen när det gäller 
utvecklingen av nya regelverk. Tanken är att Scandinaos 
– precis som i Stena Germanica-fallet – ihop med klass-
ningssällskap och Transportstyrelsen ska arbeta fram 
nya regelverk för den här typen av motorkonstruktio-

ner, vilket ska vara till gagn för andra aktörer som vill 
konvertera liknande typer av båtar. 

– Vi har precis varit hos Lloyd's Register i Köpen-
hamn och påbörjat en riskanalys och en så kallad gap 
analys, vilket innebär att man tittar på vilka bitar som 
idag inte är täckta av befintliga regler. Så vi börjar i den 
änden, att vi pratar med klassningssällskapen, för att 
sedan ha allt klart när Transportstyrelsen ska formulera 
sina regler. Vilket man ju alltså också gjorde med Stena 
Germanica, säger Bengt Ramne när han tar emot Sjö-
fartstidningen i slutet av juni på företagets kontor vid 
Klippan i Göteborg. 

Till varv i höst
Vid kaj ett hundratal meter från kontoret ligger lotsbåt 
729, som Sjöfartsverket ställt till förfogande för projek-

tet som nu alltså är i full gång efter att ha haft sin offi-
ciella kick off i våras. För Scandinaos del kommer 2,5 
personer att arbeta mer eller mindre på heltid med lots-
båtsprojektet fram till sista april 2018, då det är dags för 
leverans. 

Under sommaren har projektet befunnit sig i en så 
kallad designfas och i september kommer båten att gå 
på varv. 

– Fram till september kommer vi att köra verifie-
rade tester på de befintliga motorerna, som utgörs av 
två Cumminsmotorer som är på ungefär 400 kW och 
ger ungefär 550 hästkrafter styck, vilket är en motor-
storlek som också är vanligt förekommande i skogs-, 
jordbruks- och entreprenadmaskiner. Vi kommer då att 
mäta sådant som effekter, verkningsgrader, bränsleför-
brukning och utsläpp, så att vi har en base line att utgå 

från, säger Bengt Ramne och berättar att man därefter 
kommer att behålla styrbordsmotorn och alla dess sys-
tem intakt för att istället utföra alla tester på babords-
sidan, vilket görs genom att man helt enkelt plockar ut 
babordsmotorn och sätter in alternativa motorer.

Vill testa olika tillverkare
Enligt Bengt Ramne kommer man sannolikt att kunna 
prova tre olika motorer från tre olika motortillverkare, 
men exakt vilka tillverkare det rör sig om är i skrivande 
stund inte helt klart. 

– Vi för samtal med olika motortillverkare, både 
svenska och icke-svenska, men vilka det blir kommer att 
bli klart först i höst. Tillverkarna är visserligen inte part-
ners i projektet, men de kommer att stötta oss på olika 
sätt. De är förstås också intresserade av vilka resultat vi 
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Kajläge, 
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vid Klippan i 
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kommer fram till. 
Det första grundläggande installationsarbetet som 

alltså är planerat att inledas i september kommer att ta 
ungefär en månad. 

– Vi kommer då att installera den första nya motorn 
vi ska testa, de nya tankarna, ett kvävgassystem som 
ska sörja för att det finns ett kvävgastäcke i tankarna 
och ett gasdetektorsystem. Vi kommer också att upp-
gradera branddetektorsystemet och uppdatera brand-
bekämpningssystemet, säger Bengt Ramne och fortsät-
ter: 

– När alla system sedan är intrimmade kommer vi 
att inleda provkörningarna med det första metanolmo-
torkonceptet och samla in data om emissioner, effekter 
och verkningsgrader och så vidare. Det håller vi på med 
fram till våren 2017, då vi sätter igång nästa motorkon-
cept samtidigt som vi analyserar datan från det första 
konceptet. 

Enkel och robust lösning
Det första motorkoncept som ska testas är något som 
Bengt Ramne själv kallar för ”tändstiftskonceptet”.

– Metanol är ett bra bränsle för ottomotorer men 
mer komplicerat att använda i dieselmotorer med dess 
kompressionsantändning. I princip handlar det om att 
metanol behöver en ”spark ignition”, en tändstiftsan-
tändning av något slag. Så det vi gör är att vi tar något 
som egentligen är en marindieselmotor och så utrustar 
vi den som en gasmotor eller ottomotor, säger Bengt 
Ramne och utvecklar resonemanget: 

– Det betyder att vi byter ut topplocken mot gas-
topplock med tändstift. Dessutom byter vi ut kolvarna 
mot gaskolvar så att vi sänker kompressionen, plus att 
vi byter bränslesystem så att vi får ett portinsprutnings-

bränslesystem. Det gör att metanolen kan pytsas in till-
sammans med förbränningsluften före ventilerna. 

Enligt Bengt Ramne kommer detta att bli en enkel 
och robust lösning som kommer att generera en accep-
tabel prestanda. 

– Traditionellt har ju ottomotorer haft en sämre 
verkningsgrad, men nu ser man att på den här storleken 
av gasmotorer så får man princip i samma verknings-
grad som med en dieselmotor. Den här lösningen ger 
också ifrån sig låga emissioner. 

Motorkoncept nummer två som ska testas benämns 
pilotbränslekonceptet och är en typ av dual fuel-motor 
som används på Stena Germanica. Där använder man 
nämligen en viss andel pilotbränsle för att initiera kom-
pressionsantändningen av metanolen, som alltså i sig 
själv inte kan kompressionsantända. 

– Det tredje konceptet vi sedan vill testa är en slags 
tändförbättrande lösning som Scania använt i sina bus-
sar, där man lyckats kompressionsantända metanolen 
genom att tillsätta just en tändförbättrare i form av en 
tillsats i metanolen. Den tillsätts då med upp till 5 pro-
cent och är förblandad, vilket innebär att det inte hand-
lar om någon dual fuel-lösning utan alltså ett tändför-
bättrarkoncept. 

”Pågår väldigt mycket forskning”
Enligt Bengt Ramne är det långt ifrån självklart vilken 
av metanolmotorlösningarna som kommer att vara den 
bästa. 

– Det pågår väldigt mycket forskning kring det här, 
och i vårt arbete kommer vi att få hjälp av bland annat 
Lunds tekniska högskola som ligger långt framme när 
det gäller forskning kring alkoholmotorer.

Utöver arbetet med att installera respektive motor-
koncept kommer som nämnts en hel del annat arbete 
att utföras på lotsbåten i september, varav en del kom-
mer att göras på varv och en del vid kaj.

– De stora bitarna handlar om att få in nya tankar, 
göra ny rördragning med dubbelmantlade bränslerör 
och installera ny brandisolering, säger Bengt Ramne 
och berättar att när det gäller tankarna så är det krav på 
att metanoltankarna ska stå i ett eget utrymme som är 
helt gastätt mot maskinrummet. 

– Vi kommer att öppna maskinrumsskottet och pla-
cera de två metanoltankarna för om maskinrummet, 
och så installerar vi gastäta och brandisolerade skott 
mot både maskinrum och förpik. Tankarna kan visserli-
gen stå ihop men de ska vara helt fristående från varan-
dra och ha separat ventilation. Ventilationsanordningen 
från tankarna kommer att synas utifrån, eftersom den 
ska dras på utsidan en bit upp i luften för riskelimine-
ringens skull.

För att eliminera risken att metanolångor, som till 

skillnad från exempelvis diesel- eller LNG-ångor är tyng-
re än luft och lätt kan samlas i fickor nära durken, ska 
läcka ut från tankarna kommer ett kvävgastäcke hela 
tiden att ligga över metanolen i tankarna.

– I princip handlar det om att det står två stycken 
20-liters kvävgasflaskor ombord som har ett tryck på 
300 bar. Sedan har vi en reduceringsventil som gör att 
vi i tanken har 150 millibars övertryck som ligger som 
ett täcke över metanolen och gör att det inte blir någon 
avgasning. Tack vare kvävgastäcket så blir det inga meta-
nolångor som kommer ut ur tankarna, utan kvävgas.

Kan lösa miljöproblem
Metanolen kräver också att bränslerören från tankrum 
till maskinrum är dubbelmantlade. 

– Det är i princip samma eller liknande krav som 
man har på gasbränsle. Det är också det, ihop med 
jobbet att få tankarna på plats, som sannolikt kommer 
att bli det mest tidskrävande av installationerna, säger 
Bengt Ramne, vd för fartygskonstruktörerna Scan-

dinaos, som gärna tar sig an projekt liknande Green 
Pilot framöver:

– Vi har ett annat projekt som vi arbetar med paral-
lellt med lotsbåtsprojektet som heter Summeth, och 
som handlar om att konvertera en vägfärja till meta-
nolfärja. Längre fram skulle vi gärna bygga något för 
exempelvis Styrsöbolaget eller Waxholmsbolaget. Som 
skeppsbyggare tycker vi ju om att rita fartyg, men kan vi 
dessutom göra något i ett mer långsiktigt perspektiv och 
samtidigt vara en del av lösningen snarare än problemet 
så är det förstås väldigt tillfredsställande, säger Bengt 
Ramne och avslutar: 

– Ser man sedan det hela ur ett internationellt per-
spektiv så börjar bland annat även kineserna ta detta på 
allvar. Vi har själva en kinesisk partner i Green Pilot-pro-
jektet som tillverkar bränslesystem och som tycker att 
det vi gör är jätteintressant, vilket man förstår eftersom 
det bara på Yangtzefloden finns 150 000 båtar av den 
här storleken där utsläppsproblemen är enorma och 
som vi skulle kunna lösa med metanoldriften.¶

Reportage  METANOLENS MISSIONÄRER

Maskinrum. En av de två befintliga Cumminsmotorerna, av vilka den ena kommer att bytas mot tre olika metanolmotorer.

Tankplats. De två tankarna kommer att placeras för om maskinrummet.


