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THISTED: Færgeruten over 
Næssund mellem det sydlig-
ste Thy og Mors kan blive 
den første, som får en færge 
bygget i kulfiberkomposit 
efter principperne i Øko Ø-
projektet. 

Om to år kan færgen være i 

drift på ruten, håber for-
mand for Mors-Thy Færge-
fart, byrådsmedlem Viggo 
Vangsgaard (S), Nykøbing. 

Han fortæller, at der er 
nedsat en arbejdsgruppe til 
at forberede planerne, her-
under finansieringen. 

Første kompositfærge 
måske til Næssund 

Jens Otto Sørensen, teknisk assistent og tovholder på Øko- Ø-pro-
jektet hos Danish Yacht: - Kulfiber er et fantastisk materiale.    

Når man bygger skibe i de moderne komposit-materialer, kan det foregå indendøre med saks og klipsemaskine - plus erfaring og viden. 

 {Øko-Ø færge: Dansk-
svensk projekt med henblik 
på at udvikle en passager-
færge i komposit-konstrukti-
on med kulfiber som bæren-
de materiale,  samt at sam-
menligne levetids-omkost-
ninger og miljøpåvirkning 
med tilsvarende færge i stål. 

 {Reference-fartøj: Tunø-
færgen.

 {Designgruppe: Niels Kyhn 
Hjørnet, Niels Hjørnet Yacht 
Design; Sæby, Jens O. Søren-
sen, Danish Yachts, Skagen; 
Mats Hjortberg, Coriolis AB, 
Göteborg, Sverige. 

 {Partnere: Markis (Det ma-
ritime kompetence- og inno-
vations-samarbejde i Skager-

rak-Kattegat-regionen, et tre-
årigt projekt med 16 partne-
re fra regioner, kommuner, 
universiteter og læreantalter  
samt maritime uddannelses-
centre og netværk i Sverige, 
Norge og Danmark. Støttet 
af EU’s Interreg IV A-pro-
gram. Målsætning: at gøre 
de blå erhverv grønnere. 

 {Desuden: Aalborg Univer-
sitet, Odder Kommune, Sø-
fartsstyrelsen i Danmark, 
Kockums værft, SP Technical 
Research Institute of Sweden 
og Transportstyrelsen i Sveri-
ge. 

 {Sponsorer: Den Danske 
Maritime Fond og Västra 
Götalandregionen.

ØKO-Ø FÆRGEN - DESIGNERE, PARTNERE OG SPONSORER 

 {Øko-Ø-færgen sammen-
lignet med tilsvarende tradi-
tionel færge (Tunøfærgen 
med plads til 200 passagerer 
og seks biler):

 { Totalvægt (deplacementet 
= skibets vægt incl. ballast, 
og brændstof samt last og 
passagerer): Øko-Ø-færgen: 
117 tons Tunø-færgen: 340 
tons

 {Motorstørrelse: Øko-Ø-
færgen: 220 kW, Tunøfær-
gen: 458 kW.

 {Brændstofforbrug: Øko-Ø-
færgen: 52,6 liter i timen, 
Tunø-færgen: 109 liter i ti-
men.

 {Vedligeholdelse pr. år: 
Øko-Ø-færgen: 261.000 kr., 
Tunøfærgen: 530.000 kr. 

 {Anskaffelsespris: 38,8  
mio. kr., Tunøfærgen: 34,3 
mio. kr.

 {Breakeven: Efter 8,6 års 
års drift bliver økonomien i 
kulfiber-færgen bedre end i 
stålfærgen. I en forudsat le-
vetid på 23 år er Øko-Ø-fær-
gen totalt set 9,7 mio. kr. bil-
ligere i samlet anskaffelse og 
drift ved to daglige ture. Ved 
tre daglige ture opnås balan-
cepunktet efter 6,5 år.  
 Analyse: Sveriges Tekniska 
 Forskningstitut  

FÆRGE AF KULFIBER  BRUGER HALVT SÅ MEGET ENERGI 

Kulfiber: Fremtidens færge lægger fra land  

Øko Ø-færgen: high tech-skibs-
design. Med samme antal biler 
og passagerer om bord og sam-
me fart kan den nøjes med den 
halve mængde brændstof som 
en stålfærge og den kræver 
langt mindre vedligeholdelse.    
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Niels Hjørnet, skibsingeniør, Niels Hjørnet Yacht Design, Sæby, har lavet de svære regnestykker og skabt tegningerne til Øko Ø-færgen.  
 Foto: Peter Broen

Af Egon Kjøller
egon.kjoeller@nordjyske.dk

SKAGEN/SÆBY: To nordjyske 
og en svensk skibsdesigner 
er på vej med løsningen på 
små færgeruters store pro-
blem: omkostningerne. De 
vil bygge færger af kulfiber i 
stedet for stål. 

Brændstofforbruget kan 
halveres, og det vil ikke blot 
spare penge hos rederier og 
kommunekasser, men hal-
vere udslippet af drivhus-
gasser fra den enkelte færge 
og dermed skåne klimaet.  

Projektet Øko-Ø-færgen 
præsenteres offentligt på en 
nordisk maritim konference 
i Horten i Norge 28.-29. no-
vember.

Forud ligger halvandet års 
intensivt udviklingsarbejde 
for designgruppen: skibsin-
geniør Niels Hjørnet, Sæby, 
teknisk assistent Jens Otto 
Sørensen, Danish Yacht, 
Skagen, og skibsingeniør 
Mats Hjortberg, Coriolus 
AB, Göteborg.  

Og forude ligger udfor-
dringen: at få bygget den 
første færge. Der er allerede 
sonderinger i gang med hen-
blik på en rute i Nordjylland.

Let, stærkt, holdbart
I princippet er det meget en-
kelt: Jo mindre vand et skib 
skal fortrænge, jo mindre 
brændstof skal det bruge, og 
jo billigere bliver det i drift. 
Kræver det tilmed mindre 
vedligeholdelse, er der eks-
tra gevinst. 

De egenskaber har kompo-
sit-konstruktioner i kulfiber 
og epoxy: lette, stærke, ved-
ligeholdelsesfrie og billigst i 
længden, og der bygges alle-
rede store fartøjer i kompo-
sitter. Danish Yacht er netop 
nu i gang med fire avancere-
de servicefartøjer til hav-
mølleindustrien - i øvrigt 
også designet af bl.a. Niels 
Hjørnet. 

Den svære regel 17
I virkeligheden er det bety-
deligt mere indviklet. Det 
gælder teknikken, designet 
og traditionerne, men frem 
for alt den internationale sø-
fartsjura, både FN’s og EU’s. 

”Regel 17” er en central 
udfordring. Det er den regel 
i FNs søfartsorganisation 
IMO’s forskrifter om søsik-
kerhed, der giver mulighed 
for at fravige kravet om, at 
passagerfærger skal bygges i 
stål.  

Som minimum skal der gi-
ves en dansk dispensation, 

men helst skal der opnås 
grønt lys i forhold til de in-
ternationale konventioner 
og direktiver.  Det skal doku-
menteres, at konstruktio-
nens brandsikkerhed er på 
højde med stålets. 

- Naturligvis. Men det er 
alligevel paradoksalt, at kra-
vene til materialernes 
brandsikkerhed er større på 
Hals-Egensefærgen end på 
et passagerfly i 10 kilome-
ters højde, bemærker Jens 
Otto Sørensen. 

Gruppen satser på at den 
velvilje, som tidligere er-
hvervsminister Ole Sohn 
(SF) gav udtryk for, står ved 
magt efter ministerskiftet. 

Arbejdspladser med viden
Designgruppen er fortrøst-
ningsfuld, for perspektivet i 
Øko-Ø-projektet rækker 
langt ud over færgeselska-
bernes økonomiske trivsel, 
der ellers er problematisk 
nok. Otte nordjyske småfær-
ge-ruter havde sidste år et 
samlet underskud på 18,3 
millioner kroner. Ingen af 
dem tjente penge. 

- Men i sidste ende handler 
det om at sikre arbejde til 
vore børn og børnebørn. Det 
er de højteknologiske og vi-
denstunge arbejdspladser, 
vi skal leve af, fastslår Jens 
Otto Sørensen. 

Præcis dét, som Danish 
Yacht har demonstreret er 
muligt: Her er nu 100 ansat-
te beskæftiget med byggeri 
af komposit-fartøjer, og på 
billedvæggen over aflevere-
de byggerier er både flåde-
fartøjer og luksus-yachter til 
nogle af verdens rigeste og 
mest krævende kunder.  

Øko-Ø-færgen er et papir-
projekt, men designet med 
konkret reference: færgen, 
der sejler til den lille ø Tunø 
mellem Jylland og Samsø.

- Vi vil gerne vise, at man 
ikke behøver bo i København 
for at være innovative og 
kunne gennemføre stærkt 
krævende projekter, siger 
Niels Hjørnet. 

Livscyklus: Billigst i længden 
En livscyklus-analyse viser 
år for år omkostninger til 
byggeri og drift af kulfiber-
færgen sammenlignet med 
den traditionelle stålfærge.

Den er 13 procent dyrere 
end stålfærgen at bygge, 
men så meget billigere i drift 
og vedligehold, at merudgif-
ten er tjent hjem efter otte 
år.

- Med den pris vil de have 
råd til en ekstra daglig tur på 

Kulfiber: Fremtidens færge lægger fra land  
ØKO-Ø: Nordjysk-svensk udviklingsprojekt er 
klar til at præsentere en klimarigtig færge 
bygget i let materiale 

Tunø-ruten, eller til 
at ansætte den cafe-
teria-dame, de ikke 
har råd til i dag, for-
tæller Jens Otto Sø-
rensen.   

Der bliver også fore-
taget sammenligning af 
miljøpåvirkningen gennem 
færgens levetid, og endelig 
er en rapport om juraen på 
vej.  

Mange hensyn
Hvornår den første bliver 
bygget, tør hverken Jens Ot-
to Sørensen eller Niels Hjør-
net vurdere. 

- Det kan tage tid, for der 
er mange modstridende 
hensyn - blandt andet et po-
litisk ønske om at bevare ar-
bejdspladser i stålindustri-
en. Vi ser dog større per-
spektiv i at investere i high-
tech-arbejdspladser og 
fremtidens teknologi end i 
fortidens, siger Niels Hjør-
net.

Jens Otto Sørensen håber, 
at Øko Ø-projektet kan bane 
vejen for, at energieffektivi-
tet bliver et nyt vilkår ved 
udbud af skibe. Grundlaget 
er der: IMO’s energi-effekti-

vi-
tets-
design-
index, og 
kommende CO2-af-
gifter på skibsfart vil trække 
i samme retning. 

- Projektet er almennyt-
tigt, men vi håber selvfølge-
lig at inspirerer redere og 
andre skibsvirksomheder, 
og at det baner vejen for no-
get forretning. Vi har virke-
lig investeret mange arbejds-
timer og penge i det, siger 
Niels Hjørnet.  

Den danske maritime fond 
og den svenske Västra 
Götaland-region er ho-
vedsponsorer, mens en ræk-
ke organisationer og net-
værk i Danmark og Sverige 
bakker op om projektet med 
støtte fra EU’s dansk-svensk-
norske samarbejdsprojekt 
Interreg IV A.


