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Bakgrunn
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Modell AISEEM

Foto:Harald Sætre, hentet fra Wikimedia commonsALLE BÅTENE ?

• Hvilke ruter/båter kan være 
mest aktuelle?

• Hva kan 
utslippsreduksjonen bli?

• Og hvor mye energi må 
havnene ha tilgjengelig?
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AISEEM- AIS Energy and Emission Model 

3

• Modell for å analysere 
bevegelsesmønster, 
energiforbruk og 
utslipp

• Beregner basert på 
alle bevegelser 

• Enkeltbåter
• Utvalg av flere 

båter
• Ruter/samband

Utsnitt fra havbase.no

Båtdata: Lengde, bredde, 
motorkraft, antall passasjerer 
osv. 
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1. Identifiserer stopp/ kaier /havner for en båt

Havn A Havn B Havn C

Time

2. Bevegelser/turer mellom  havnene blir identifisert 
3. Tidsbruk for hvert stopp 

3. Mønster på bevegelser mellom havner blir kombinert til ulike «ruter» , basert på ulike 
kriterier f.eks. tid ved et stopp

Havn D

Analyse av bevegelsesmønster med AISEEM
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Energi og utslipp i AISEEM
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Vi benytter AIS dataene og informasjonen om båtene 

To kilder til utslippsfaktorene (EFs):
US EPA (2000) funksjoner 
Fra Bertel O Steen Power solutions for MTU motorer 

Kombineres alt ettersom motor type og effekt
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Kvalitetssikring
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Drifstoffforbruk
Hvis du sitter på data om drivstofforbruk som du kan dele? 

Informasjon om sambandene / rutetabeller 
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Resultat 2018,73 båter, Energi 
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Resultat, 2018 med 73 båter

Total energiforbruk beregnet: 151 GWh

Registrert  583 ulike lokasjoner med registrert stopp

Typisk tid ved havn er 3 minutter
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Hva er potensialet for nullutslipp?

Batterier
80% dødvekt - proxi
8 kg/kWh
60% DoD
Ladetid: Antar 10 MW
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Brencelceller med komprimert H2
Antall tanker H2 er proporsjonalt med størrelse/areal 
 450 kg H2 for Sylvarnes ( 250 bar, 150 kg per tank)
Fylletid : 20 min per 450 kg + 10 minutter

• Beregner tid for fylling/lading «fullt» 
• Hver gang båten er ved en havn over den tiden,  antar vi at den fyller/lader
• Hvor mye av bevegelsene / turene  kan da få dekket energibehovet med 

batterier /H2 ?
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Hvor mange båter?
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12 - 17 båter 51- 60 båter 
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Konklusjoner så langt

Rundt 20 båter som ser ut til å være litt mer utfordrende for batteri/H2
Tilpassninger rute/stoptider/fart – nødvendig

 Behov for flere båter

Utfordringer med lade-infrastruktur, mange øyer
Båter / Ruter
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Pågående/videre arbeider med AISEEM i ZEVS 

Andre år  2019, 2022
Bedre informasjon om rutene i inntekt-systemet: 

Koble havner/ruter og båter
Skille rute fra andre bevegelser

Forbedre antakelsene/metode for teknologivalg
-samarbeid med NTNU

Videre arbeide med utslipp, sammenligning Havbase
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Hentet fra 
Entur.no
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Resultater
«Trafikklys» inndeling for sambandene / båtene 

og annen informasjon som skal vises i verktøy 
kassa – Kystverket
 Energi
 Utslipp 

Bakgrunn/inngangsdata for NTNUs modell
Dataleveranse til IFE om energiforbruk i havner 

for å kunne se nærmere på infrastrukturbehov 
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Bilde: Daglig energiforbruk allokert til havn der båtene har sitt 
lengste stopp per dag



SPØRSMÅL? 



Bevegelser med flest forekomster

Hvordan er rutene egentlig?
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