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Powerbank på kajen – nästa steg  

för elektrifiering av sjöfarten 

Stena utvecklar lösning där återvunna batterier kan bli laddstationer i 

hamnar 

Stena tar nu nästa steg i elektrifieringen av sjöfarten. Det handlar om att utveckla 

en ny typ av energilager, ungefär som en mycket kraftig powerbank, som behövs 

för att kunna snabbladda eldrivna färjor i framtiden. Projektet är delfinansierat av 

EU och ska bland annat undersöka hur använda batterier från transportsektorn ska 

kunna återanvändas som energilager i hamnar.  

 

– Det händer otroligt mycket på batterisidan nu. Nya lösningar måste fram för att klara av 

laddbehovet för transportsektorn i framtiden, särskilt om vi tänker oss att sjöfarten ska gå över till 

eldrift. För att snabbladda exempelvis en stor färja behöver man väldigt mycket energi på kort tid. 

Det är inte säkert att elnäten klarar av att leverera det. Där kommer lokala energilager i hamnar in i 

bilden som en fin lösning, säger Rasmus Bergström, VD på Batteryloop.  

 

Batteryloop är ett dotterbolag till återvinningskoncernen Stena Recycling. Bolaget har snabbt tagit 

en plats inom elektrifiering, inte minst när det gäller återbruk av redan använda batterier från 

fordonsindustrin. Nyligen presenterades ett globalt samarbetsavtal med Volvo Bussar för 

återanvänding av batterier från elbussar.  

 

– En sak är säker, batterierna är här för att stanna. För att spara på naturresurser och göra detta 

hållbart behöver vi göra allt vi kan för att använda batterierna så länge som möjligt. Vår slutsats är 

att väldigt många batterier kan få ett andra liv som energilager. Kan vi hitta lösningar som är 

skalbara och som fungerar i hamnmiljö har vi en win-win på många sätt, säger Rasmus Bergström, 

VD på Batteryloop. 

 

Projektet ska kartlägga och utvärdera möjligheter att återanvända litium-jonbatterier från transport- 

och fordonsindustrin i energilager i hamnar för att exempelvis ladda en elfärja. Det är ett samarbete 

mellan Stena-bolagen Batteryloop, Stena Recycling, Stena Rederi och Stena Line, hamnarna i 



 

Göteborg och Kiel samt ackrediteringsföretaget DNV GL. Projektet löper under två år och 

delfinansieras av EU genom innovationsenheten INEA (Innovation and Networks Executive 

Agency).  

 

Stena Line satsar på batteridrift 

Stena Line inledde sin satsning på batteridrift redan 2018 på färjan Stena Jutlandica som bland 

annat använder batteridrift för att driva bogpropellrarna för att manövrera i hamn. 

 

– Det här är en viktig milstolpe för elektrifieringen av sjöfarten. Vårt framtidsprojekt, den helt 

eldrivna färjan Stena Elektra ligger på ritbordet, men för att lyckas krävs bland annat att vi behöver 

lösa laddningsfrågan. Energilager i hamnen som byggs av återanvända batterier är ett mycket 

intressant och hållbart alternativ för framtiden, säger Per Wimby, projektledare för elektrifiering på 

Stena Teknik. 

 

Energilager i hamnar kan också vara en alternativ energikälla för att koppla fartyg till landström vid 

hamnuppehåll för att minska utsläpp av växthusgaser. Stena Line och Göteborgs Hamn har länge 

varit pionjärer inom detta område och samtliga Stena Lines färjor kopplas idag till grön landström 

vid hamnuppehåll i Göteborg. 

 

För mer information, kontakta:  

Jörgen Andersson, PR Manager, Stena Metall, tel +46 10 445 2217 eller e-mail 

jorgen.andersson@stenametall.se. 

Carl Mårtensson, PR & Communications Manager, tel: +46 70 485 8332 eller  

e-mail: carl.martensson@stenaline.com 

 

Batteryloop 

Batteryloop bygger energilager av batterier samt säkrar återtag och återvinning när batteriet inte längre kan 

användas. Genom Stena Recyclings filialnät kan Batteryloop ta emot batterier direkt från industrier, verkstäder, 

bildemonterare och försäkringsbolag. Batteryloop är ett dotterbolag till Stena Recycling som ingår i Stena 

Metallkoncernen. https://www.batteryloop.com 

 

Stena Line 

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 37 fartyg och 20 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av 

det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, 

väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. 

Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen 

som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 35 miljarder kronor. 

https://www.batteryloop.com/

