
Framtidens sjöfart på norra Östersjön
Mikki Koskinen, VD, ESL Shipping

1

VÄRILLISIÄ KUVIA 
ALUKSISTA. 



Vi garanterar

Pålitlig, säker och flexibel sjötransport oberoende
av väder och isförhållanden med respekt för miljön
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Ledande torrbulk rederi på Östersjön
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Grundad
1949 

Fartygskapasitet
2016: 266,000 DWT / 340,000 m3

2018: 317,000 DWT / 407,000 m3

EBIT-% 2016
18% 

Omsättning 2016 
71 M€ 

Lastvolym 2016
10.7 MT 

Fartyg
14



Våra värderingar
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Säkerhet Respekt för miljön

Kunden först Respekt för medarbetare

Lönsamhet



ESL Shipping, stark även i svåra marknads-
förhållanden
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Stark nisch spelare 
med god förståelse av 
lastflödet.

Nordisk know-how och 
expertis gällande 
Östersjön och de 
Arktiska områdena. 

Bra kännedom av våra 
kunder, rutter och 
material. 

Långtidskontrakt med 
kunder som baserar 
sig på förtroende,  
gemensam lönsamhet 
och prestanda.

Överlägsen flotta för 
operation i 
isförhållanden.

Fartygen anpassade 
för kundernas hamnar. 

Integrerad rederi med 
egen know-how i 
design och teknik.

Självlastande och -
lossande fartyg



Kund distribution 
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Distribution enligt last volym i ton 2016 Distribution enligt nettoomsättning 2016
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Fokus på Östersjön
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Överlägsen flotta
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Skräddarsydd flotta för säkra och pålitliga 
operationer
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Supramax klass
2 x 56.000 dwt 
Isklass 1A 

Eira klass
3 x 20.000 dwt 
Isklass 1A Super 

Pasila klass
2 x 13.000 dwt 
Isklass 1A Super 

Två pusher fartyg
och pråmar
5 x 9.000 -14.000 dwt 
Isklass 1A Super 

Kuva

Kuva Kuva



Kompetenta experter med Nordisk know-how
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Harri Höckert (till höger), 
Befähavare ombord
M/S Pasila



Polar äventyren 2014 - 2016
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Ship-to-ship på öppet hav 
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Nyckeltal och framtidstro
Miljöinvestering, vägen framåt
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Lönsamhet trots svaga marknadsförhållanden
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Märkbara inbesparingar genom reducering av utsläpp
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tn EUR 



Övergång från fossila- till biobränslen ökar 
behovet för transport   
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Energi innehåll vs. transport volym behov 

Coal 
5.6 MWh / m3

Woodchips 
0.8 MWh / m3



Miljöinvesteringar – tillväxt, konkurrenskraft och 
lönsamhet
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Värikuva



Investering för bästa möjlig konkurrenskraft
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Långt avtal för sjötransport 
av råvaror med SSAB 

Mera än 50% lägre CO2 
utsläpp jämfört med 
tidigare generation av 
fartyg

2 x 25,600 DWT60 M€ investering

Designad i samarbete med 
Deltamarin i Finland

Världens första stora 
bulkfartyg drivna med 
natur gas



Bothnia Bulk projekt för mer energi effektiv råvaru
transport på Östersjön
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• EU stöder miljöinvesteringar för
fartyg med max. EUR 5.9 million 
i Motorways of the Sea 
programmet.

• Implementering 2016-2019.

• Partners: ESL Shipping, SSAB, 
hamnar i Raahe, Öxelösund och
Luleå, Raahen Voima.

• Mål. 57 % lägre CO2 utsläpp.

• Miljöupgraderande av en
existerande sjörutt. Energi
effektiv, hållbar låg emission 
leveransskedja av torrbulk på
Östersjön.

• Extra miljöinvesteringar för
nya fartyg, inklusive LNG 
teknologi för huvud- och
hjälpmotorer samt boiler. 

• Infrastruktur och effektivitets
utveckling i hamnar.



Mot mer miljövänlig transport av råvaror
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Reducering av skadliga 
avgasutsläpp till sjöss 
och i hamnarna. 

Huvud-, hjälpmaskinerna
samt pannan drivs av natur
gas. 

Hållbar landströms koppling
ombord. 

Rationalisering av ballast 
vatten skötseln.

Implementering av 
procedurer för hantering av 
tvättvatten ombord på 
fartygen.

Pumpning av tvättvattnen till 
faciliteter i hamnen.

Uppfylla alla krav och 
rekommendationer 
gällande ballast vatten 
konventionen. 

Minimering av avfall 
ombord fartygen, 
eliminering av utsläpp 
av lastrums tvättvatten 
överbord.



Respekt och ansvar för medarbetare
21

Vaihdetaan kuva
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EEDI
EEDI index is 
approximately 50% 
below the current 
requirement and 
already fulfilling the 
2025 
requirements.

DNV GL - Clean design notation
Special features; 5ppm bilge water 
separator, biofouling management, 
ODP =0 (Ozone depletion potential), 
GWP max 1300 (Global warming 
potential)

Hull coating
Hull painted with low 
friction ice-resistant 
paint. No harmful 
antifouling paint. 
Frequent hull cleaning 
performed to reduce the 
drag of the hull.

Hydrodynamic hull form
Extensive CFD-calculations and model testing 
was performed to optimize hull form. The bow-
and stern thruster tunnel openings are provided 
with scallops and streamline grids.
Special attention for monitoring of hull surface 
roughness was done during the building stage.

Cargo wash water 
recovery system
Vessel is able to re-use 
the washing water and 
discharge used washing 
water to port facilities.

Stator fins 
Equipped with four stator fins 
optimizing the flow to the 
propeller and increasing propeller 
efficiency.

LNG Duel Fuel 
powered
All engines and boiler 
burner operates on 
LNG.

Ballast water 
treatment systems
2x1000m2, UV-type, 
USCG approved 
ballast treatment units.

Exhaust gas heat 
recovery 
Efficient exhaust gas 
heat recovery for all 
combustion engines.

Permanent magnet PTI/PTO shaft 
generator with VFD drive
Enabling flexible and efficient 
operation of propulsion and power 
generation at sea s well as extra 
power for ice conditions.

High efficiency propeller 
and rudder
Optimum hydrodynamic 
design. 

VFD equipment
Engine room  fans,  BW-
SW- and LNG-pumps are 
equipped with VFD-drive to 
reduce the power 
consumption.

Electrical motors
Electrical motors in 
general, 7.5 kW and 
above, has an energy 
efficiency class of IE3.

Emission reduction
Reduction of direct exhaust 
emissions:
57 % for CO2 emissions 
92 % for SOX emissions 
(compared to 0,1 % fuel oil) 
25 % for NOX emissions 
98 % for PM emissions LNG

Vacuum insulated IMO type 
C tank with low boil off 
generation rate.

Thermal insulation & Heat recovery
Improved thermal insulation. Energy 
Saving Solution for air handling unit. 
Heat Recovery Wheel reduces cooling 
energy consumption with 30% and 
heating energy consumption with 45% 
compared to a traditional system.

NAUT-AW
Increasing maritime safety. 
Reducing the risk of collision, 
grounding and heavy
weather damage through 
enhancement of the reliability 
of the bridge system.

Cargo hatch coaming 
heating
Heating of cargo hatch 
coamings, enabling 
smooth operations in 
cold climates.

Shore power
Vessel can perform operations 
in port on shore-electricity, 
reducing emissions in port up 
to 100%.

Energy management system
Enables crew to optimize 
energy consumption.



Q & A
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Vaihdetaan kuva


