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  SJÖFARTSTIDNINGEN NR 3, 27 MARS 2015

Älveli

■■ Dubbeländad cykel- och passagerarfärja för överfarten Lindholmen-Rosenlund på Göta älv i Göteborg. Två diesel-
motorer från Scania på 257 kilowatt vardera kopplade till två Visedogeneratorer driver två azimuthrustrar från Rolls 
Royce, vilka är svängbara i 360 grader. För att vara redo för batteridrift är Älveli försedd med en likströmstavla. 
Skrov och propellrar är isförstärkta till motsvarande klass 1C. En klimatanläggning i form av en värmepump innebär 
att älven kan användas som värmekälla på vintern och som köldkälla på sommaren.

Varv/Nyb.nr.. ......Uudenkaupungin Työvene Oy, Nystad/ 213212

Ägare ................................................................................ Västtrafik

Leverans ....................................................................... januari 2015

Klass ................................................................................... SE-klass

Flagg/hemmahamn .......................................... Sverige/Göteborg

■■ Dimensioner och kapacitet

Längd ........................................................................................ 33 m

Bredd ....................................................................................... 8,5 m

Djupgående ...........................................................................1,45 m

Brutto ......................................................................................... 306

Material ........................... Stålskrov med aluminiumöverbyggnad

Maxfart/servicefart ...............................................11 knop/8 knop

Passagerare/cyklar ........................................................... 298/80

■■ Maskineri (dieselelektrisk drift)

Huvudmaskiner ............................................ 2 x Scania D109-70M

Effekt ....................................................................... 257 kilowatt/st

Propelleraggregat ..................................2 x Rolls Royce US 55 CR

■■ Övrigt

Larm- och kontrollsystem............................................ Callenberg

Livräddningssystem ................. 2 x Viking MES typ VAS 150 DKR

Navigations- och radioutrustning ............JRC, Adveto och Sailor

Befälhavaren Tony Kjellberg vid den ena av de två identiska styrplatserna, motorrummet med de två Scania-motorerna och lik-
strömstavlan i bakgrunden, samt salongen som har spygatter på sidorna där vattnet kan rinna ned när golvet spolas av.
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Fartygspresentation  ÄLVELI

Antalet färjependlare över Göta älv i Göte-
borg har ökat kraftigt de senaste åren. 
Inte minst har det blivit allt fler cyklister 
som tar den korta färjeturen över älven 
– något som haft stor betydelse för utform-
ningen av nya färjan Älveli som ska gå i 
skytteltrafik mellan hållplatserna Lindhol-
men och Rosenlund.

– Vi fick ju aldrig någon gång- och 
cykelbro över älven, men det här är en 
likvärdig ersättare. Den är spartansk och 
enkel men våldsamt funktionell där vi haft 
stort fokus på cyklisterna. Man kan säga 
att Älveli är som en flytande bro, säger 
Mats Hjortberg, som ihop med Alf Nor-
gren varit teknisk inspektör för projektet 
med Älveli och hennes syster Älvfrida.

Eftersom Älveli är dubbeländad och 
salongen utformad så att cyklisterna står i 
mitten kan de i princip cykla rakt igenom 
färjan. 

– Dörrarna öppnas ungefär som varu-
husdörrar över salongens hela bredd, och 
tanken är förstås att flödet in i och ut ur 
färjan ska gå så fort som möjligt, säger 
Mats Hjortberg.

Förberedd för batteridrift 
De bägge färjorna beställdes av Västtrafik 
våren 2013 av det finska varvet Uudenkau-
pungin Työvene Oy och levererades sedan 
i januari respektive februari. Driften sköts 
av Styrsöbolaget och först ut att tas i drift 
blir alltså Älveli.

– Vi har försökt göra en energisnål 
men framförallt miljöeffektiv färja där allt 
är förberett för batteridrift, säger Mats 
Hjortberg och fortsätter:

– I dagsläget har vi dieselmotorer som 
via generatorer producerar växelström. 
Växelströmmen likriktas och åker upp på 
huvudtavlan, som är en likströmstavla. 

När strömmen skickas till  propellrarna 
växelriktar man den först så att den blir 
växelström innan den skickas ut till elmo-
torn som driver thrustrarna. Med en lik-
strömstavla kan man, enkelt uttryckt, 
plugga in batterierna rätt in i tavlan.

Fyra timmars laddning 
Exakt när batteridriften ska sättas in är 
enligt Mats Hjortberg inte klart, men när 
så sker finns det flera fördelar förutom att 
färjan blir fossilfri.

– Båten ska gå med åtta knop över 
älven, och för att få upp den farten krävs 
cirka 400 kilowatt i några sekunder. När 
man sedan kör över älven krävs kanske 90 
kilowatt. Så det är upplagt för att jämna 
ut det där med batterier. Det blir väldigt 
miljövänligt. Tanken är sedan att man ska 
kunna använda fyra timmar varje natt 
för att trycka batterierna fulla, plus några 
down-perioder mitt på dagen för under-
hållsladdning.

Bra arbetsmiljö 
En annan aspekt med Älveli som Mats 
Hjortberg vill framhålla är den bra arbets-
miljön för de ombordanställda, som 
består av en befälhavare och en matros.

– Styrhytten har stora panoramaföns-
ter med 360 graders sikt, två identiska 
styrplatser plus pentry och en mäss med 
en sittgrupp. Hytten är nästan lika stor 
som hos Trafikverkets gula färjor.

När det gäller framdriften har Älveli 
ett system som hos Styrsöbolaget annars 
bara finns på bilfärjan Ärlan. Två 360 gra-
ders vridbara propelleraggregat i vardera 
ände av färjan kontrolleras nämligen med 
två reglage, där det vänstra/förliga regla-
get för tydlighetens skull sitter några centi-
meter längre fram än det aktra reglaget.

– En annan unik sak med Älveli är kli-
matanläggningen som är en inverter, det 
vill säga en värmepump. Det innebär att 
vi inte har någon elpanna eller oljeeldad 
panna utan kan använda älven som vär-
mekälla på vintern och som köldkälla 
på sommaren. Det är ju en teknik som 
används för hus men är ganska så ny när 
det gäller fartyg, avslutar Mats Hjortberg, 
teknisk inspektör för Älveli. ¶

lars andersson

FÄRJA  Nya Göta älv-färjan är förberedd för batteridrift, 
har en unik klimatanläggning och ett nytt styrsystem.

Med fokus på funktion
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