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Ostindiefararen Götheborg använder
biodrivmedel för att minska miljöpåverkan
Under seglingen till Stockholm och tillbaka till Göteborg använder Ostindiefararen Götheborg
biodrivmedlet RME istället för marin diesel i hälften av sina bränsletankar. Beslutet är en del i ett stort
hållbarhetsarbete med att minimera skeppets miljöpåverkan och lyfta fram lösningar för en hållbarare
värld.
Även om Ostindiefararen Götheborg seglar så mycket som möjligt, behöver skeppet generatorer för att
driva alla system ombord samt motorer för att driva fartyget i de situationer då skeppet inte kan segla
eller gå enbart för segel.
–

Som en del i vårt arbete att minimera vår miljöpåverkan gör vi nu ett test med biodiesel upp till
Stockholm. Vi vill visa att det fungerar och att det finns stora miljövinster att göra genom att byta
till förnybart bränsle. Den största utmaningen som vi har för att minska den globala
uppvärmningen är att minska CO2-utsläppen, och det här är ett konkret sätt att göra det på.
Hållbarhet är ett stort fokus för vår planerade resa till Asien nästa år och en hjärtefråga för oss,
säger Peter Alexandersson, vd på SOIC Ship Management.

Ostindiefararens motorer är från början av 2000-talet och det har varit en ambition att hitta ett förnybart
bränsle med så liten klimatpåverkan som möjligt, utan att behöva byta ut motorerna. Under resan till och
från Stockholm görs nu därför ett test med RME-bränslet Verdis Polaris Marina från Adesso Bioproducts.
–

Marinsegmentet är en marknad där det fortfarande finns otroligt mycket att göra i omställningen
till att använda bränslen med mindre klimatpåverkan. Vi menar att flytande biodrivmedel är
vägen framåt under lång tid, innan övergången till elektrifiering blir verklighet, då de har en stor
och omedelbar positiv påverkan på utsläppsnivåerna. Vi är mycket glada över att Ostindiefararen
har valt vår produkt som en del av sitt hållbarhetsarbete och vi ser dem som en stark symbol för
en växande insikt att även marinsektorn måste arbeta med sitt klimatavtryck säger Lars Lind, vd
på Adesso Bioproducts.

Ett genomsnittsdygn vid segling förbrukar skeppet ungefär 1,6 kubikmeter bränsle. Eftersom bränslet nu
testas finns det av säkerhetsskäl även konventionell marin diesel i häften av bränsletankarna ombord.
–

Götheborg har fattat ett modigt beslut som visar på direkt handling för att minska sin
klimatpåverkan. Vid full gång på biodrivmedel i alla tankar innebär det att skeppet kan minska
utsläppen med drygt 60 % jämfört med om man hade tankat konventionell marin diesel. Den
internationella sjöfarten utgör idag ca 2 % av de globala klimatutsläppen. Bara genom att
efterfråga alternativ under den kommande Asienresan ger skeppet ett tydligt budskap att det
finns ett behov av hållbara drivmedel till sjöss, säger Victor Norberg på 2050 Consulting,
hållbarhetsrådgivare åt Götheborg.

Ostindiefararen Götheborg drivs av SOIC Ship Management, som i sin tur ägs av Greencarrier AB,
ett av Nordens största privatägda logistikföretag. Greencarrier förvärvade SOIC Ship Management
hösten 2019 och säkrade därigenom finansiering för expeditionen till Asien 2022.
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Ostindiefararen Götheborg
Götheborg är världens största seglande träskepp och en kopia av den ostindiefarare Götheborg som gick
på grund och sjönk vid Hunnebådan i Göteborgs hamninlopp 1745. Under 2022 kommer ostindiefararen
Götheborg att segla till Asien. Målet för resan till Asien är att stärka svensk-asiatiska handelsrelationer,
samt lyfta fram behovet av innovativa lösningar för en hållbarare värld. Ostindiefararen Götheborg drivs
av SOIC Ship Management, som i sin tur ägs av Greencarrier AB.
Adesso Bioproducts
Adesso BioProducts ingår i Adessogruppen, som är ett västsvenskt entreprenörsföretag. Deras arv
kommer ur svensk innovativ kemi och bygger på mer än 130 års erfarenhet och en komplett kedja av
lösningar inom kemirelaterade bränsleprodukter av förnybart ursprung. Adesso BioProducts är
specialiserat på biobränslen för den skandinaviska marknaden. De erbjuder biodrivmedel som helt
ersätter eller blandas in i fossila drivmedel för dieselfordon samt eldningsolja för uppvärmning. Adesso
Bioproducts har lång erfarenhet av biodrivmedel för vägtransport och vill gärna utvecklas inom
marinsegmentet.
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