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Air emission from sea transport is not close to people
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Color Magic

The first cruise ferry with OPS in Norway 
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Shore side installation

Quay side installation



The Plug in Standby  position 
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Step 2

1. Terminal for the ferry to Copenhagen 
Utstikker II, Vippetangen

Considering

1. Cruise terminal 1, S. Akershuskai 

2. Cruise terminal 2, Revierkaia
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Cabling for cruise and ferry 

terminals

Completed

Cruise 

terminal 1

Ferry terminal 

to Copenhagen

Cruise terminal 2
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Cruise  terminal 1
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Cruise terminal 2 Revierkaia and 

Ferry terminal Utstikker II
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Some cruise ships are allready prepared—or?
• Costa Luminosa Delivered by Fincantieri at Marghera Shipyard

• FRIDAY, 01 MAY 2009 The thirteenth ship in the Costa fleet, the Costa Luminosa, was delivered yesterday by Fincantieri at the
Marghera (Venice) shipyard. Built as the most exclusive and innovative ship in the Costa fleet, the Costa Luminosa (92,700-tons;
2,828 dbl occ) is the first in a new class of ships for Costa and is the company’s flagship. 

The Costa Luminosa is the first ship in Italy and one of the first in the world to be 
fitted for “cold ironing.” This special system allows ships berthed at a dock to receive 
power from shore without having to keep their engines running to feed the onboard 
generators. 

Costa Luminosa 

have called Port of 

Oslo several times 

as her sister Costa 

Deliziosa



Under planning to be completed 2018

2017-10-
26
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Different solutions for Cruise ferries

20 fots container

6,1 m 

2,4 m 
2,6 m

Kun en 50 Hz ferge
Enkleste løsning med kapasitet til én ferge med 
effektbehov på under 3,75 MVA og 50 Hz og 11 kV*.
Ca. 4,4 MNOK (ikke inkl. kabelhåndtering, kabler og 
grunnarbeid) 

En ferge både 50 og 60 Hz – en god basis for videre utbygging
Landstrømløsning klargjort for 60 Hz omformer med kapasitet til én 
ferge med effektbehov på under 4 MVA og 11 kV*. 

Hvis det viser seg at en ferge trenger 60 Hz i fremtiden kan den 
implementeres inn i denne løsningen ved å legge til 1 stk 20 fots 
container. Da totalt 3 stk containere. Den lilla containeren er felles 
bryter- og kontrollanlegg for fremtidige utvidelser.
Ca. 4,6 MNOK (ikke inkl. kabelhåndtering, kabler og grunnarbeid) 

En ferge 50/60 Hz inklduert noe lading ev. elkjeler
Landstrømløsning som kan levere 50 og 60 Hz med kapasitet til én ferge 
med effektbehov under 4 MVA og 11 kV*:
Modulbasert løsning  integrert i 3 x 20 fots container.
Ca. 7,7 MNOK (ikke inkl. kabelhåndtering, kabler og grunnarbeid) 

*Hvis det samlede effektbehovet til 2 ferger er lavere enn 4 MVA skal løsningen kunne betjene 2 ferger. 
Det er lagt opp til ferger som er 30 % større enn de som frekventerer Oslo Havn i dag. Dagens 
utenlandsferger har 50 Hz. 

To ferger simultant 50/60 Hz inkludert lading og elkjeler
For hver utvidelse på 4 MVA økes modulløsningen med 2 containere. Én 
transformatorcontainer og én 60 Hz omformercontainer.
Hver etterfølgende utvidelse koster ca. 6,7 MNOK per stk. 

Her er en løsning med totalt 8 MVA kapasitet på 60 Hz omformer. Totalt 5 stk
containere.  
Pris ca. 14-15 MNOK (ikke inkl. kabelhåndtering, kabler og grunnarbeid).

2 x



Power sharing solutions

Ett cruiseskip og en ferge å strøm 
Cruiseskipene har et effektbehov mellom 6-11 MVA. De 
aller fleste benytter 60 Hz.

Modulbasertløsning med 5 stk 20 fotscontainere med 
total kapasitet på 8 MVA, 60 Hz, 11 kV.
Pris ca. 14-15 MNOK (ikke inkl. kabelhåndtering, 
kabler og grunnarbeid).

Anleggene kan leveres med «Droop control»: Hvis 
cruiseskipet har et større effektbehov kan Oslo Havn 
allikevel dekke en del av behovet. 

En ferge og en til to crusieskip samtidig – ikke 
lading til cruise
Modulbasertløsning med 7 stk 20 fotscontainere med 
total kapasitet på 12 MVA, 60 Hz, 11 kV.
Pris ca. 21-22 MNOK  (ikke inkl. kabelhåndtering, 
kabler og grunnarbeid).

Anleggene kan leveres med «Droop control»: Hvis 
cruiseskipene har et større effektbehov kan Oslo Havn 
allikevel dekke en del av behovet. Men kanskje ikke nok 
til hele cruiseskipet på max strømforbruk

1 eller 2 x

To ferger og to crusieskip samtidig – ikke lading til 
crusie
Modulbasertløsning med 9 stk 20 fotscontainere med 
total kapasitet på 16 MVA, 60 Hz, 11 kV.
Pris ca. 27-28 MNOK  (ikke inkl. kabelhåndtering, 
kabler og grunnarbeid).

Anleggene kan leveres med «Droop control»: Hvis 
cruiseskipene har et større effektbehov kan Oslo Havn 
allikevel dekke en del av behovet. 

1 eller 2 x



”Lesson learned”

• OPS for cruise ships is a much bigger challenge 
than we believed when we started our study.

• The need for indoor space for converters and 
transformers is larger than we expected

• The investment is substantial. 

• Are there other solutions?

• There must be more than one port solution if the 
cruise ship owner will consider investments 
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A EU tax solution

Some countries have temporarily solved the tax 
problems like in Sweden by reducing the tax for 

OPS to 0,5 øre pr kW

But it should be an European solution



Thank you for your attention


