
The little big journey

Introduction

20 minutes – that’s all it takes to travel across the strait. 

But the journey is much more than an efficient way of transportation. It’s an 

energizing pause when travelling, the perfect surrounding for socialising, for some 

it’s an engaging job and it could even be a small sea adventure. To make sure not 

just us, but the sea and our planet as well, will be here for generations to come, we 

act sustainable in big and small – always looking for the possibilities of tomorrow.

So again; 20 minutes is not much, but together we can come a long way.



Navet i en region som 
aldrig sover… 

Seglar var 15e minut, 24 timmar om 

dagen, alla årets dagar - i alla väder

142 överfarten per dag

Effektivt, punktligt och säkert

En viktig del av infrastrukturen över

sundet

Business & Nöje

Why we exist



• Ca 7 millioner passagerare

• Ca 1 millioner bilar

• Ca 450 000 lastbilar

• Ca 17 000 bussar

Why we exist

Den gröna vägen över
sundet



En flytande bro

Den ständigt flytande silhuetten är en stolt symbol för

möjligheter och utveckling, möten mellan människor och

verksamheter från de båda länderna och hur vi får

hjulen att snurra både nu och i framtiden.

Underlättar integration och tillväxt

ForSea 750 anställda

Genererar upp till 2000 jobb i regionen

Why we exist



“The most sustainable, customer focused 

company, striving for zero emission”

Our vision



Batteri Fartyg



Pioneering 
technology 

• 640 batterier per fartyg, med en vikt av 90 kg st

• Total kapacitet på 4,160 kWh

• Vattenkylda batterier för högsta säkerhet

• Batterierna har placerats i 4 containers mellan skorstenarna

• Även möjlighet till hybrid mode eller full diesel mode

• Inga utsläpp till luft från de batteridrivna fartygen

• Minskad energiförbrukning pga högre verkningsgrad

• På tidigt utvecklingsstadie

Our vision



Built 1991
Total length 111 m

Bredth 28 m

Draft  5,3 m

Cars 238

Passengers 1100

Lanemeters 539 m 

M/F Tycho Brahe

the world's largest battery-
powered ferry



• FoodXpress

• Ristretto

• ShopXpress

• Conference & event 

• Bar - open in certain periods

Our ferriesOur ferries

M/F Tycho Brahe
Battery driven

Byggd 1991

Totallängd 111 m

Bredd 28 m

Djupgående 5,3 m

Personbilar 238

Passagerare 1100

Filmeter 539 m 



För mer info om oss, vårt batteriprojekt eller vårt 
hållbarhetsarbete så kontakta oss gärna!
Anna Prytz

Head of Sustainability

0730917402

anna.prytz@forseaferries.com



So again; 20 minutes is not much, but together we can come a long way

The little big journey

Thank you




