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ABSTRACT 

This master thesis is about designing and dimensioning a boat for transport of caravan, car, trailer or ATV. 
Buoyancy and stability are important properties as the pontoonboat should also be able to serve as a 
workboat. Many of the vessels on the market today that is being used for similar purpose are stable enough, 
but their hull is often similar with barges and thus too slow. This work has been to construct a boat that has 
good stability but also has a hull that enables it to move faster, is more maneuverable and having a more 
attracting design than today’s barges. 
 
This study includes requirement analysis, production of general arrangement, selection of appropriate 
material, design analysis and hydrostatic analysis. The hull design is based on DNV’s regulatory Standard for 
Certification of Craft. 
 
As the boat should be adaptable to accommodate customer requirements, it is fitted with outboard motors. 
This allows the user to easily change motors to fit the speed requirement of the boat. Sufficient power to 
meet speed requirement is decided after tests with prototype. The transom is designed with enough space 
for two engines when this allows for improved maneuverability. 
 
The work resulted in a boat that is 11.5 m long and 3.8 m wide. Aluton 38' is made entirely of aluminum 
and can take loads up to 3 tons. 
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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete går ut på att designa och dimensionera en fraktbåt för kustnära transporter. 
Egenskaper som god bärighet och stabilitet har varit dimensionerande då den även ska fungera bra att 
använda som arbetsbåt. Många av de fartyg som finns på marknaden idag och som används för liknande 
ändamål är tillräckligt stabila men pråmlika och därmed för långsamma. Detta arbete har gått ut på att 
konstruera en båt som har bra stabilitet men som kan ta sig fram snabbare, är mer lättmanövrerad och som 
dessutom har en mer tilltalande design än dagens pråmar. 
 
Arbetet omfattar kravanalys, framtagande av generalarrangemang, val av lämpligt material samt 
konstruktions- och hydrostatisk analys. Skrovkonstruktionen har gjorts i enlighet med DNV’s regelverk 
Standard for Certification of Craft.  
 
Då båten på bästa sätt anpassas efter tilltänkta kunders önskemål förses den med utombordsmotorer då 
behoven hos användaren kan variera och därmed önskemål på hastighet. Effektbehov för att uppnå önskad 
fart bestäms efter tester med prototyp. Akterspegeln har designats med plats för ett dubbelmontage då 
manövreringsförmågan ska kunna optimeras.  
 
Det beskrivna arbetet resulterade i en båt som är 11,5 m lång och 3,8 m bred. Aluton 38´ som båten heter är 
helt tillverkad i aluminium och kan ta laster upp till 3 ton. 
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1. INLEDNING 

Transporter ut till öar i skärgården som saknar färjeförbindelse görs idag ofta med pråmar när det är större 
och tyngre laster som exempelvis grus, sand, virke, arbetsredskap, vitvaror, större möbler och fordon som 
ska fraktas. Vanligtvis behöver privatpersoner anlita någon som gör detta åt dem då de inte har möjlighet 
själva. Det tar ofta tid innan de får den hjälp de behöver och måste anpassa sig efter andra. Tänk att kunna 
klara allt detta på egen hand istället.  
 
Detta projekt går ut på att konstruera en båt som ska anpassas för att kunna transportera en bil, husvagn 
eller dylikt. Båtens fartområde ska ligga i intervallet 16-20 knop och den ska kunna operera i kustnära 
farvatten. Den ska kunna framföras av person utan nautisk kompetens och får därför inte ha en längd som 
överskrider 12 meter eller en bredd som överskrider 4 meter. 
 
Projektet genoförs med hjälp av Designspiralen (figur 1) som är en iterativ metod. I början av projektet görs 
en kravspecifikationen som ligger till grund för arbetet. Under projektets gång förbättras och finslipas 
designen tills kravspecifikationen uppfylls och en färdig detaljkonstruktion arbetats fram.  
 

 
 

Figur 1. Designspiralen 
 
Projektets olika faser sammanställs i en rapport som sedan ska ligga till grund för konstruktion av båten. 
Företaget Sea Breeze AB är mycket intresserade av konceptet och vill konstruera båten Aluton 38’.  
 

 

2. FÖRSTUDIE 

För att rätt beslut ska fattas måste dessa grundas på en förstudie. Denna innehåller en utfrågning om hur 
Sea Breeze vision ser ut samt en omvärldsanalys för att ta reda på vad som finns på marknaden idag.  En 
projektplan upprättades (bilaga 1) för att underlätta arbetet under projektet.  
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2.1 SEA BREEZE AB VISION AV PLATTFORM 

Basen till båten är två pontoner med en plattform som placeras på tvärsgående balkar mellan pontonerna. 
Plattformen ska ha yttermåtten 12 x 4 meter. Den ska ha ett eget maskineri till förflyttning för farter upp till 
15 knop. Erfordrad effekt för detta tillgodogörs av två inombordsmotorer, en i vardera ponton. Tillhörande 
styrpulpet placeras på plattformen. Plattformarna ska kunna användas till varierande ändamål. Dessa är bl.a, 
husvagnar, bastubåtar och arbetsbåtar. 
 

2.2 KRAVSPECIFIKATION 

I samråd med Sea Breeze upprättas en kravspecifikation med skall- och börkrav.  
Skall krav: 
 

- Vara cirka 12 x 4 meter stor 
- Kunna styras med erforderlig utrustning placerad på pontonbåtens plattform 
- Ha en lastförmåga på cirka 3 ton 
- Göra en fart på cirka 10 knop fullastad 
- Ha två motorer 
- Skrovet ska utgöras av en plattform med två pontoner  
- Minimering av stänkvatten på däck under färd 

 
Bör krav: 
 

- Göra en fart på cirka 20 knop utan last 
- Kunna ligga i vattnet året runt 

 
 

2.3 OMVÄRLDSANALYS 

I denna undersökning jämförs fyra olika pontonbåtar (tabell 1) utifrån längd, bredd, bärighet och material. 
 

Tabell 1. Jämförelse av fyra pontonbåtar. 

 
 
Pontonbåt 1. Hogomarin 
Hogomarinas pontonbåt [1] är en modul anpassad pontonbåt som kan användas som transportbåt av varor 
men fungerar även bra att placera en bastu på eller dyl. Den har cylindriska pontoner som är tillverkade i 
aluminium, däcket är även det tillverkat i aluminium.  

             Pontonbåt 
 
 
 
Huvuddata 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 
 

Längd 11,95 m 14 m 7,8 m 9 m 

Bredd 3,95 m 6 m 2,46 m 3,95 m 

Vikt 3500 kg - 840 kg - 

Material Aluminium Plast / Aluminium Aluminium Plast / 
Aluminium 

Bärighet - 2550 kg 1200 kg - 

Pontonform Rund Fyrkantig Rund V-form 

Rekommenderad 
Motorstyrka 

20-40 hk 40 hk 40 hk 20 hk 
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Pontonbåt 2. Catmarina 
Catmarinas pontonbåt Caravan Sailor [2] är en pontonbåt som är utformad för att transportera husvagnar 
på vattnet. Denna pontonbåt har fyrkantiga pontoner tillverkade i plast likt flytblock som används till 
flytbryggor. Pontonerna är fyllda med polystyren för att ge flytförmåga om pontonen skulle ta in vatten. 
Stommen är tillverkad i aluminium, och däcket är i trä.  
 
Pontonbåt 3. Sun Tracker Boats 
Sun Tracker Party Barge 24 [3] är en pontonbåt där användningsområdet är att transportera människor. 
Den har bekväma stolar och soffor och är en bra sol och badbåt. Pontonerna är tillverkade i aluminium och 
de har ett cylindriskt tvärsnitt.  
 
Pontonbåt 4. Arkohusbåtar 
Arko pontonbåtar [4] är konstruerade för att transportera större laster. Den är även utformad så att en 
överbyggnad kan placeras på däcket. Pontonerna är tillverkade i plast och däcket i aluminium. Dessa har en 
v-form med liten bottenresningsvinkel och är uppdelade i flera sektioner med vattentäta skott. Pontonerna 
sitter ihop med aluminiumbalkar och däcket är av extruderad aluminiumplåt. Runt om båten har den ett 
skyddsräcke i aluminium.  
 
Slutsatsen av omvärldsanalysen är att dessa fyra pontonbåtar har många likheter men även många olikheter. 
De har flera olika användningsområden och är byggda på olika sätt med olika material och pontonform. Av 
dessa fyra, har tre stycken en modulbaserad uppbyggnad där kunden får bestämma vad båten ska användas 
till och hur den ska var utformad. Den fjärde båten Sun Tracker är ett färdigt koncept. Denna säljs som en 
sol, bad och fiskebåt. Caravan Sailor har även den ett specifikt syfte men kan användas till andra ändamål då 
det inte står en husvagn på den. Materialvalet hos de olika modellerna skiljer sig åt. De med runda pontoner 
är tillverkade i aluminium och de fyrkantiga är tillverkade i plast.  
 
 

3. DESIGN 

Utifrån egenskaper som god stabilitet och förmåga att ta mycket last (god flytförmåga) designas båten med 
runda pontoner och ett skrov däremellan (figur 2). Pontonerna är raka hela vägen fram i fören vilket gör att 
last kan tas ombord på ett enkelt sätt via lastramper från exempelvis sjösättningsramp. Att båten designas 
med ett v-skrov görs för att den ska ha tillfredställande sjöegenskaper.  
 
 
 

 
Figur 2. Skrovets utseende. 

 
Huvuddimensioner: 
 
Löa  11,5 m 
 
Böa  3,8 m 
 
Blastdäck  2,4 m 
 
Dponton  0,8 – 0,45 m 
 
Bottenresningsvinkel 17° 
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En båt med liknande skrov (figur 3) används för dykning utanför Portugals kust. Hela båten är tillverkad i 
aluminium och ägaren berättar att deras behov är en tålig båt som är sidostabil och har bra sjöegenskaper. 
 

 
Figur 3. Raia, dykbåt med liknande skrov. 

 
 
 

4. MATERIAL 

Valet av material görs från utgångspunkterna; tillverkning, användning och underhåll där ekonomi och 
miljöaspekter analyseras. Materialen som analyseras är aluminium och glasfiberarmerad plast. För- och 
nackdelar med de olika materialen vägs mot varandra för att bäst lämpat material till denna konstruktion ska 
väljas. 
 
För att uppskatta vad kostnaden blir för att tillverka en prototyp skickades uppgifter på ungefärlig 
materialåtgång samt bilder på den initiala designen till båttillverkaren Nordtenwest. Deras svar blev följande; 
 
“(we are interested, but with this small data what we have from you, its may be difficult to do correct aritmetics in somedays. 
But anyway, here are some basic numbers - 
aluminium - ca 39000 euros 
glassfibre–mouldingscost ca 199000 euros , boat ca 28000 euros. 
We can start manufacturing the prototype not soonerthan 3 weeks from now. In that case it will last for metal 2 months and 
for glassfibre 3,5 months.)” 
 
Glasfiberarmerad plast har egenskaper som lämpar sig bra för många konstruktioner och däribland båtar. 
Båtskrov tillverkas vanligen i en form som vaxas och som det därefter appliceras gelcoat i innan 
lamineringen påbörjas. Laminering görs lager för lager i formen tills önskad tjocklek på skrovet uppnåtts. 
Vaxningen av formen i början görs för att skrovet skall släppa från formen efter härdningsprocessen.  
Kompositen är icke-isotropt vilket leder till att det kan ges olika egenskaper i olika riktningar i form av 
lastbärande förmåga beroende på hur fiberriktningen väljs. Det sistnämnda är något som dock inte tjänar 
mycket till för denna tillämpning då viktbesparing inte är något som behöver eftersträvas. 
 
Vid tillverkning av båtar i aluminium sammanfogas plåtar vanligast genom svetsning. Svetsfogarna ska 
motsvara eller överstiga styrkan på plattan. För att aluminiumet ska tåla den hårda miljön används speciella 
legeringar. Småskalig tillverkning behöver inte bli så dyr då plåtar kan svetsas utan att någon form behövs. 
Ihop med att båten blir relativt underhållsfri samt kan återvinnas när den blir uttjänt lämpar sig detta 
material bra att använda.  
Ett alternativ skulle kunna vara att tillverka den i aluminium men pontonerna i gummi, men då ett av 
kriterierna är att båten ska klara av att ligga i vattnet året runt samt fungera som arbetsplattform kan det bli  
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problem då detta alternativ inte blir speciellt stryktåligt. En till fördel med att tillverka allt i aluminium är att 
konstruktionen kan byggas på ett och samma varv. 
 
För att ta reda på vilka legeringar som lämpar sig bra att använda till denna konstruktion undersöks vad 
båtar i samma storleksklass konstruerats med. Anytec är ett företag som ligger i Öregrund men som har 
tillverkningen av sina aluminiumbåtar i Riga i Lettland. Bottenplåtar och fribord har en godstjocklek på 4 
mm [5] och aluminiumlegeringar som används för deras modeller är;  
 
Skrov  
 - plåtar 5083-H321 
 - profiler 6060-T6 
 
Däck 
 - plåtar 5754-H111 
 - profiler 6060-T6 
 
Anledningen till att olika legeringar används för plåtar och profiler är för att de har olika egenskaper som 
eftersträvas. Saltvattenbeständigheten eftersträvas hos ytor som har kontakt med vatten, dvs. 5000-serien 
används för plåtar. Till profilerna används en 6000-serie då denna legering har en högre sträckgräns och 
därmed bättre bärande förmåga. 
 
Aluton 38’ ska konstrueras på samma sätt dvs. en aluminiumlegering av 5000-serie för plåtar och en 6000-
serie till profiler.  
 
 

5. HYDROSTATIK 

Då Aluton 38’ ska klassificeras behöver krav på stabilitet och flytförmåga säkerställas. För att ta reda på 
flytförmåga och stabilitet behövs en bestämd geometri, dess tyngdpunktsläge i höjd-, längs- och 
tvärskeppsled samt dess vikt. 
 
Båten ritas i Rhino [6]. När den ritats färdigt görs en förenklad modell i SolidEdge [7] för att kunna ta reda 
på dess vikt och tyngdpunktsläge (figur 4). Dessa kontrolleras med överslagsberäkningar (bilaga 2). 
 
Koordinater för skrovets geometri behövs för att flytläge och stabilitet ska kunna bestämmas. Dessa läses 
från Rhino. Med koordinater som beskriver båten sektionsvis utmed dess längd samt överensstämmande 
tyngdpunktsläge och vikt bestäms sido- och långskeppsstabilitet, djupgående och trim med MSY 
Hydrostatics [8]. 
 

 
 
 

  



 10 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Figur 4. Förenklad modell gjord i SolidEdge samt Rhinomodell. 
 
 
 

Tabell 2. Hydrostatik för olastad båt. 

Indata Utdata 

 
Massa: 2,2 ton 
 
LCG: 3,9 m 
 
TCG: 0 m 
 
KG: 0,6 m     

Sektion x  
[m] 

Bredd 
[m] 

Djupg. 
[m] 

 
LCB = LCG 
 
 

Trim: 0,45 
 
 
GMo: 0,96 m 

1 0,0 0,19 0,30 

2 2,2 0,46 0,32 

3 4,4 0,61 0,34 

4 6,6 0,83 0,36 

5 8,8 0,84 0,37 

6 9,9 0,23 0,13 

7 11,0 0,0 0,0 

 
Tabell 3. Hydrostatik för fullastad båt. 

Indata Utdata 

 
Massa: 5,2 ton 
 
LCG: 3,8 m 
 
TCG: 0 m 
 
KG: 0,9 m     

Sektion x  
[m] 

Bredd 
[m] 

Djupg. 
[m] 

 
LCB = LCG 
 
 

Trim: 0,28 
 
 
GMo: 0,57 m 

1 0,0 3,71 0,44 

2 2,2 3,72 0,45 

3 4,4 2,05 0,46 

4 6,6 1,65 0,47 

5 8,8 0,85 0,48 

6 9,9 0,37 0,23 

7 11,0 0,0 0,0 

 
 
I tabell 2 och 3 beskrivs båtens djupgående, trim och stabilitet beroende på om den är olastad eller fullt 
lastad. Dess trim och djupgående illustreras även i figur 5, där skrovets flytläge är beskrivet sektionsvis.  
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Figur 5. Båtens geometri sektionsvis samt GZ-kurvor och trim, olastad och fullastad. 
 
 

Olastad 

Lastad 
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Den rätande hävarmen GZ skall vid en krängningsvinkel på minst 30° vara 0,2 meter, och normalt är den 
positiv upp till 50° krängning. Den maximalt rätande hävarmen GZmax skall inträffa vid en krängningsvinkel 
som är större än 25° [9]. I figur 5 visas att båten har en rätande hävarm som överstiger en halvmeter såväl 
lastad som olastad vid 30° och är positiv upp till ungefär 80° respektive 90° krängning. GZmax inträffar vid 
25° till 30° graders krängning för de båda fallen. 
Begynnelsemetacenterhöjden GM0 skall vara minst 0,15 meter [10]. Aluton 38’ har en 
begynnelsemetacenterhöjd på 0,96 meter olastad och 0,57 meter lastad vilket också framgår i tabell 2 och 3.  
 
Aluton 38 har ett trim som är några tiondels grader och positivt. Detta betyder att båten lutar en aning 
framåt. Att flytta trimmet akterut kan göras genom att placera lasten längre bak.  
 
För att se vilken betydelse v-skrovet i kombination med pontonerna har för stabilitet och flytläge görs en 

jämförelse med en pråm. Pråmen har runda pontoner och definieras på samma sätt som tidigare i sektioner 

(figur 6). Jämförelsen med Aluton 38’ sker såväl olastad som lastad (tabell 4) i MSY Hydrostatics [8]. 

Tabell 4. Hydrostatik för olastad jämförelsepråm. 

Olastad Fullastad 

Indata Utdata Indata Utdata 

 
Massa: 2 ton 
 
LCG: 5 m 
 
TCG: 0 m 
 
KG: 0,5 m     

 
LCB = LCG 
 

Trim: -0,36 
 
GMo: 2,11 m 
 
Djupgående: 0,23 m 

 
Massa: 5ton 
 
LCG: 5 m 
 
TCG: 0 m 
 
KG: 0,8 m     

 
LCB = LCG 
 

Trim: -0,79 
 
GMo: 0,57 m 
 
Djupgående: 0,46 m 

 
 
Av denna jämförelse går det att konstatera följande. Pråmen har ett betydligt mindre djupgående än Aluton 
38’ när de är olastade. När de lastas med 3 ton försvinner denna skillnad och de har ungefär samma 
djupgående. Vad som ytterligare kan konstateras är att pråmen får en väldigt liten fribordshöjd (figur 6).  
 
En stor fördel som detta test visar är hur mittenskrovet förbättrar flytförmågan. Ytterligare fördelar med att 
ha v-skrovet kan tänkas vara förbättrade sjöegenskaper i form av lägre framdrivningsmotstånd och bättre 
klyvning av mötande vågor. 
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Figur 6. Geometri för pråm (runda pontoner utan v-skrov) med samma mått samt GZ-kurvor. 
 

Lastad 

Olastad 
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6. KONSTRUKTION 

Aluton 38’ ska konstrueras så att den klarar att användas för tänkta ändamål. Båtens olika delar 
dimensioneras och kontrolleras med hjälp av DNV’s Standard for Certification of Craft [9]. Regelverket 
gäller kommersiella fartyg och fritidsbåtar mellan 6 och 24 meter och som har en hastighet upp till 45 knop. 
Dessa regler är baserade på DNV Rules for Certification och Nordisk Båtstandard. Certifiering säkerställer 
inte att alla obligatoriska internationella och nationella regler följs. Regelverket ställer krav på säkerheten 
ombord så som sittplatser för passagerare, räcke runt om, halkskydd, säkerhets stege, handtag och stabilitet. 
Det ställer även krav på material och konstruktion (bilaga 2 och 3).  
 
 

6.1 SKROV 

Skrovet (figur 7) dimensioneras efter att kunna ta en maxlast på 3 ton. Med maxlast har den fortfarande 
godkänd fribordshöjd och är stabil. Skrovet är longitudinellt förstyvat och har två vattentäta skott och 
ramspant (bilaga 5). Pontonerna är även de longitudinellt förstyvade men har enbart ramspant (bilaga 5). På 
sidorna och i aktern är ett räcke monterat, detta för säkerheten ombord. Räcket i aktern är demonterbart. I 
fören finns inget räcke för att det ska vara lätt att köra på last på båten. Skrov, pontoner och däck svetsas 
ihop. Båten tillverkas i aluminium och de legeringar som valts att använda är acceptabla legeringar enligt 
regelverket. Ur regelverket fås korrektionsfaktorer för materialen och belastningarna på skrovet beräknas. 
Dessa två faktorer och huvuddimensionerna används då den minsta plåttjockleken ska bestämmas. 
Plåttjockleken i pontoner är 4 mm och i skrovet 5 mm.  
 
 

 
 

 
 
 
 

Figur 7. Skrovet. 

 

Tester av skrovet görs när prototyp är tillverkad. Exempel på tester är hur båten ligger i vattnet, hur den 
beter sig vid gir, vilka hastigheter den kommer upp i med två 60 hk utombordsmotorer. Efter tester kan 
skrovförbättringar göras på skrovet. Exempel på skrovförbättringar som kan behövas göras är längsgående 
steglister. I figurerna 8 till 10 visas skrov både med och utan steglister samt hur dessa svetsas på skrovet 
efter det tillverkats.  
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Figur 8. Skrov utan steglister. 
 

 
Figur 9. Skrov med steglister. 

 

 
Figur 10. Visar att steglisterna eftersvetsats. 

 
 
 

6.2 DÄCK 

Däcket dimensioneras på ett sätt så det ska klara av tänkta laster samt förena pontoner och skrov. Det är 
longitudinellt förstyvat med 1,67 dm mellan förstyvarna (bilaga 5) vilket gör att t.ex. stödytan från ett 
bildäck med normal bredd alltid står på en förstyvare. Däcket är dimensionerat efter att en husvagn skall 
kunna fraktas på det (figur 11). Analys av detta har gjorts i Ansys [11] och visat att det blir en mycket liten 
nedböjning och spänningar klarar materialet av (bilaga 4). Plåttjockleken i däcket är 4 mm och är av 
extruderad aluminiumplåt.  
 

6.2.1 DÄCKSUTRUSTNING 

Sittplatserna i båten utformas och placeras i samråd med köpare och enligt regelverket. Båten kan komma 
att användas på många olika sätt och ska anpassas till det användningsområde köparen vill. Styrkonsolens 
placering ska även den bestämmas i samråd med köpare och likaså var lastöglor i däcket ska placeras. Båtens 
bränsletankar utgörs av två stycken löstagbara trycktankar på 25 liter vardera. 
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Figur 11. Last på däck. 

 

6.3 AKTERSPEGEL 

Akterspegeln ska klara av belastningen från två utombordsmotorer som verkar för båtens framdrift. Då 
effektbehovet inte fastställs förrns efter tester med prototyp dimensioneras akterspegeln med marginal. Två 
stycken 60 hästkrafter motorer har sammanlagt en vikt på 220 kg [12]. Akerspegeln dimensioneras för att 
klara en vikt på 400 kg vilket motsvarar två stycken utombordsmotorer på vardera 100 hästkrafter [12].  
 
Att uppskatta eller beräkna motståndet för denna båt är svårt. Svårigheterna består i att veta vad båten har 
för gångläge, dvs. hur stor den våta ytan blir hos båten när den framförs i 20 knop. Skulle den våta ytan 
kunna bestämmas skulle också friktionsmotståndet kunna bestämmas. Andra metoder som används för att 
räkna ut motstånd för snabbgående båtar är heller inte tillämpbara i detta fall. För att ungefärligt kunna 
avgöra vilken effekt som kan komma att behövas studeras liknande båtar. Dykbåten Raia som har ett 
liknande skrov kan med sina 175 hästkrafter (figur 12) komma upp i en hastighet av 35 knop. Då Aluton 38’ 
inte behöver komma upp i samma hastighet men däremot är både större och väger mer kan detta ses som 
ett grovt riktmärke. Tester med prototyp får visa mer exakt vilken motorstyrka som erfordras för att nå 
önskad fart. 
 

 

Figur 12. Raia. 
 
 

6.4 LASTRAMPER 

Lastning och lossning av exempelvis en bil (figur 13) görs från båten mot en trailerramp. Från båtens 
fördäck läggs lastramperna ut/ner mot trailerrampen. Dessa ska klara tänkta laster samt kunna hanteras och 
lyftas av en person. När ramperna inte används för lastning/lossning, fungerar de som britsar i båten. 
Ramperna är formade som U-profiler, analyser av dessa har gjorts i Ansys [11] (bilaga 4). De har en vikt på 
25 kg vardera.  
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Figur 13. Lastning av fordon. 

 
 
 



 18 

7. SLUTGILTIG DESIGN 

Båtens utseende (figur 14) har bestämts mycket utefter dess användningsområde. Kombinationen av 
pontoner och ett v-skrov visar sig vara lyckat då stabilitet och flytförmåga eftersträvas. Då båten är lätt 
lastad ligger inte pontonerna i vattnet och skrovet blir mer lättdrivet. När den däremot lastas kommer 
pontonerna i kontakt med vattnet och ger båten ökad sidostabilitet. Att pontonerna är runda och inte 
fyrkantiga kan tänkas vara dyrare tillverkningsmässigt, men då utseendet på båten kan vara av stor betydelse 
för en köpare designas den på detta sätt. Pontonerna slutar rakt föröver vilket ger båten ett brett och rakt 
förskepp som förenklar ombordlastning.  
 
Teknisk Data: 
 
Löa  11,5 m 
 
Böa  3,8 m 
 
Blastdäck  2,4 m 
 
Dponton  0,8 – 0,45 m 
 
Bottenresningsvinkel 17° 
 
Vikt  2200 kg 
 
Max last  3000 kg 
 
Fart  20 knop 
 

 

Figur 14. Den slutliga designen av Aluton 38’. 

 
Då båtens lastförmåga och stabilitet var styrande faktorer blev dimensioner och skrovform hos Aluton 38’ 
det som fick utgöra den initiala designen. Formen på skrovet visade sig i tester vara lämpligt för tänkta 
användningsområden.  
 
Hela båten tillverkas i aluminium då den ska vara underhållsfri och tålig. Förmodligen kan tillverkningen av 
båten komma att bli i en liten serie vilket gör att det lämpar sig bättre att svetsa båtarna istället för att 
glasfiberlaminera dem. För laminering behövs en form vilket blir lönsamt först vid lite större serier. 
 
Båten ska trots sin storlek vara lättmanövrerad. Lösningen blev ett dubbelmontage av två 
utombordsmotorer. Storleken på motorerna för att uppfylla fartkravet på minst 20 knop när den är lätt 
lastad avgörs efter tester med prototyp, men bör hamna på ungefär 60 hk vardera vilket är vad som används 
för beräkning av total vikt, tyngdpunktsläge och trim hos båten. 
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BILAGOR 

 

BILAGA 1 – PROJEKTPLAN 

BAKGRUND 

Studenter på Kth med inriktning Marina System ska den nionde terminen göra ett examensarbete som 
omfattar 20 veckors heltidsstudier. Detta arbete ska, som namnet antyder ha en marin anknytning samt en 
hög teknisk nivå.  
 
Företaget Sea breezehouseliving kontaktade KTH för att få hjälp med att konstruera en flytande plattform. 
Det företaget ville ha hjälp med var att; bestämma storlek, material, göra stabilitetsberäkningar, 
konstruktionsberäkningar och ta fram ritningar. 
 
Att konstruera en båt/plattform ger studenterna möjlighet att använda sina kunskaper de fått under 
studietiden samt utveckla dem. 
 

FÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ 

“Sea breezehouseliving” AB ska tillverka plattformar som kan anpassas till varierande applikationer. Dessa 
ska vara förberedda med motorer och styrning. I Sverige finns det ca 350 000 husvagnar som idag är låsta 
till vägar och campingar. Med detta koncept kan ägarna till husvagnar få tillgång till en dimension till, vatten.  
“Sea breezehouseliving” AB har ytterligare applikationer som har stor potential. Flytande kontor för det lilla 
företaget med den unika möjligheten att bjuda sina kunder på lunch på sjön utan att behöva hyra in dyra 
båtar. Fastighetsägare med sjötomter har ofta problem med byggnadslov för det sjönära boendet. Med ”Sea 
breezehouseliving’s” koncept kan man lugnt lägga sin båt (gäststuga) vid bryggan utan att bekymra sig om 
eventuella bygglov då dessa har egna motorer och styrning. Fastighetsägaren kan även ta dagsturer med sina 
gäster för sol, bad och grillning. 
 

BESTÄLLARENS VISION AV PLATTFORM 

Basen till båten är två pontoner med en plattform som är placerad på tvärsgående balkar mellan 
pontonerna. Plattformarna ska ha yttermåtten 12 x 4 meter. Den ska ha eget maskineri till förflyttning för 
farter upp till 15 knop. Erfordrad effekt för detta tillgodogörs av två inombordsmotorer, en i vardera 
ponton. Tillhörande styrpulpet placeras på plattformen. Plattformarna ska kunna användas till varierande 
ändamål. Dessa är bl.a, husvagnar, kontor, bastubåtar och arbetsbåtar. 
 

MÅLSÄTTNING 

 Konstruktionen ska stämma överens med kravspecifikationen. 

 Projektet ska vara klart på utsatt tid. 

 Konstruktionen ska tillfredställa beställaren.  

 Studenterna ska bli godkända och erhålla de högskolepoäng som kursen ger.  
 

AVGRÄNSNINGAR 

Beställaren har bestämt att skrovet ska utgöras av två pontoner, sammanbundna med en överliggande 
plattform, vilket gör att det inte kommer att göras någon utredning kring detta. Storleken på plattformen 
kommer inte heller att ifrågasättas då beställaren bestämt att den ska vara så stor att man precis kan köra 
den utan att behöva någon nautisk kompetens. Hur motorinstallationen görs är något som heller inte 
kommer ingå i projektet då beställaren vill att de ska vara inombordsmotorer placerade i pontonerna. Att 
utrymme finns för lämplig motorstorlek kommer däremot säkerställas.  

 

ORGANISATION 

Kerstin Pettersson (X-jobbare) 
Mail: kpett@kth.se 

mailto:kpett@kth.se
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Tel: 0707-328180 
 
Carl Bolin  (X-jobbare) 
Mail: cbolin@kth.se 
Tel: 0707-673102 
 
Jakob Kuttenkeuler (Handledare & Examinator) 
Mail: jakob@kth.se 
 
Bengt Franzén  (Sea Breeze) 
Mail: bf@seabreezehouseliving.se 
 
 

PROJEKTET 

Arbetet påbörjas i november 2010 och ska vara klart i april 2011. För att dela upp projektet i olika moment 
görs en projektmodell. 
 

MODELL 

 

Projektfas Milstolpar Grindhål Färdigdatum 
Planering Projektplan klar  2010-11-05 

  Projektplan 
godkänd 

2010-11-12 

Kravspecifikation Kravspecifikation klar  2010-11-05 

  Kravspecifika-
tion godkänd 

2010-11-12 

Marknadsundersökning Marknadsundersökning 
klar 

 2010-11-30 

Projektering Materialval  2010-12-07 

 Preliminär design  2010-12-20 

 Hydrostatik  2011-01-10 

 Motståndsberäkningar & 
Effektbehov 

 2011-02-01 

 Konstruktionsberäkningar  2011-02-20 

 Slutgiltig design  2011-02-20 

 Ritningar  2011-04-01 

 Klassning  2011-04-01 

Rapportutkast Rapportutkast klart  2011-04-10 

  Granskat 
rapportutkast 
med 
kommentarer 

2011-04-17 

Examination Slutrapport klar  2011-04-29 

 Redovisning klar  2011-04 

  Slutrapport 
godkänd 

 

 

BESKRIVNING AV ARBETSMOMENT 

Planering: 
En projektplan ska göras för att underlätta arbetet under projektets gång. Denna ska visa på hur arbetet 
utförs i fas med utsatta milstolpar och färdigdatum. 
 
Kravspecifikation: 

mailto:cbolin@kth.se
mailto:jakob@kth.se
mailto:bf@seabreezehouseliving.se
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En kravspecifikation tas fram i samråd med beställare. 
 
Marknadsundersökning: 
En förstudie som ligger till grund för att projekteringens resultat blir i enlighet med kravspecifikationen. 
 
Materialval: 
Valet av material ska göras från utgångspunkterna; tillverkning, användning och underhåll där ekonomi och 
miljöaspekter analyseras. 
 
Hydrostatik: 
Beräkningar ska göras för att säkerställa fullgod stabilitet och flytförmåga. 
 
Motståndsberäkningar & effektbehov: 
Att ta reda på vad skrovet ger för motstånd ligger till grund för vilket effektbehov som behövs för att 
plattformen ska ge önskad fart. 
 
Konstruktionsberäkningar: 
Hållfasthetsberäkningar ska göras utifrån de troliga laster och påfrestningar som plattformen kan tänkas 
utsättas för. Skrovkonstruktionsberäkningar ska göras utifrån regelverk. 
 
Ritningar: 
På den slutgiltiga designen kommer ritningar att göras. Detta för att till stor del visa på resultaten i projektet. 
I rapporten kommer även plattformen visualiseras med bilder.   
 
Klassning: 
Utifrån design och resultat ska pontonbåten ges en konstruktionskategori (CE-klass). 
 
 

ANSVARSOMRÅDEN 

Allt arbete utförs gemensamt av Carl och Kerstin. Dock har ansvarig för de olika momenten i projektet 
(beskrivna ovan) utsetts. Personen som ansvarar för ett moment tar hand om de respektive dokumenten.  
 
Carl kommer under projektets gång ansvara för arbetsmomenten; materialval, konstruktionsberäkningar och 
ritningar. 
 
Kerstin kommer ansvara för arbetsmomenten; hydrostatik, motståndsberäkningar och klassning. 
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BILAGA 2 – DNV - STANDARD FOR CERTIFICATION OF CRAFT 

Kommentarer till klassningen enligt DNV Standard for Certification of Craft.  
 
ArrangemangCh.2 Sec.1 
Skott Ch.2 Sec.1 A100 
Skrovet har två vattentäta skott, de går upp till däcket vilket är ovanför vattenlinjen.  
 
Stabilitet, vatten- och vind täthet Ch.2 Sec.2 
Fribord Ch.2 Sec.2 B200 
Fribordshöjden på båten är 0,6 meter då den är fullastad.  
 
Stabilitet - Öppen båt Ch.2 Sec.2 D100 
GM för olastat fartyg ska normalt inte bli mindre än 0,5m. Hävarmen vid 30 grader ska minimum vara 
0,2m. Maximala värdet på GZ kurvan ska inte vara innan 25 grader. GZ kurvan ska var positiv upp till 50 
graders krängning. För pontonbåten är alla dessa värden uppfyllda. 
 
Säkerhet Ch.2 Sec.3 B100 
Utmed sidorna och i aktern har båten ett räcke. Detta har måtten 0,75 m högt och avstånden mellan 
stolparna är 1,2 meter. I aktern är delar av räcket demonterbart. På de ytor där det finns risk för att halka 
placeras halktejp. En räddningsstege är monterad i aktern och den når 0,5 meter under vattenytan.  
 
MaterialCh. 3 Sec.1 A100 
Det material som båten ska tillverkas i är aluminium och de specifika legeringarna som ska användas är NV-
5083 H321 för plåtar och NV-6060 T5 för profiler. Dessa material är acceptabla material enligt regelverket.  
 
Dimensionerad last Ch.4 Sec.2 A100 
I fören är båten extra förstärkt då den ska kunna stranda och man ska kunna lasta den från t.ex. en 
sjösättningsramp.  
 
Längsgående styrka Ch.4 Sec.2 B100 
Maximala böjmomentet är 127 kNm och appliceras på 25 % av den centrala delen av fartyget och sedan gå 
mot noll i för och akter.  
 
Dimensionerande vattentryck på skrov botten Ch.4 Sec.2 B200 
Det minsta vattentrycket som båten är vara dimensionerad för är 20 kN/m2.  
 
Dimensionerande vattentryck på skrovsida Ch.4 Sec2. B300 
Det minsta vattentryck på plåtar i skrovsidan är 6,8 kN/m2 och på profiler är 5,9kN/m2. 
 
Dimensionerad last på däck Ch.4 Sec.2 B400 
Minsta lasttryck på däck är 2,7 kN/m2.  

 
Aluminiumkonstruktion Ch.4 Sec.3  
Materialdata Aluminium Ch.4 Sec.3 A100 
Korrektionsfaktor, brottgräns och sträckgräns för de material som används se tabell 5. 
 

Tabell 5. Korrektionsfaktorer, brottgräns och sträckgräns för de olika legeringarna. 

 Korrektionsfaktor, f1 Brottgräns (N/mm2) Sträckgräns (N/mm2) 

NV-5083 H321 0,89 275 125 

NV-6060 T5 0,55 190 150 

 
 
 
Bottenstruktur Ch.4 Sec.3 B300 
Böjmotståndet i bottenstrukturen beräknas och ska inte vara mindre än 5,77 cm^3 vilket det inte är. 
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Sidostruktur Ch.4 Sec.3 B400 
Böjmotståndet i sidostrukturen ska inte vara mindre än 8,1 cm^3 vilket det inte är. 
 
Däckstruktur Ch.4 Sec.3 B500 
Däcket är longitudinellt förstyvat med 1,67 dm mellan förstyvarna.  
 
Plåttjocklek Ch.4 Sec.3 C200 
Plåttjockleken i skrovet är 5 mm och i pontoner, däck och skott är 4 mm.  
De minsta tjocklekar plåten får ha är: 
- Bottenskrovet ska inte vara tunnare än 4,7 mm.  
- Pontonerna ska inte vara tunnare än 3,8 mm.  
- Däcket ska inte vara tunnare än 3,6 mm.  
- Skotten ska inte vara tunnare än 2,9 mm.  
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BILAGA 3 – BERÄKNINGAR 

 

VIKTUPPSKATTNING 

Resultaten av viktanalysering i SolidEdge kompletteras och kontrolleras med beräkningar. 
 
%% VikterpÂbÂt 

 

clc, clear all, close all, format short 

 

%% Densitet 

 

rho_alu = 2680; 

rho = rho_alu; 

 

%% Massa d‰ck 

 

%Platta 

 

A_platta = 2.4*11;                      %berdd * l‰ngd 

t_platta = 0.004;                       % plÂttjocklekplatta 

V_platta = A_platta*t_platta;           % volymplatta 

 

m_platta = rho*V_platta% massaplatta i kg 

 

% Fˆrstyvningard‰ck 

 

l_styvn = 15*11+6*2.4;                  %l‰ngdfˆrstyvaregÂngerantall‰ngsgÂende(15 st) 

+ tv‰rsgÂende(6 st) enhet [m] 

h_styvn = 0.05;                         %hˆjdfˆrstyvare 

t_styvn = 0.004;                        % plÂttjocklekfˆrstyvare 

V_styvn = l_styvn*h_styvn*t_styvn;      %Volymfˆrstyvare 

 

m_styvn = rho*V_styvn% Massa fˆrstyvare i kg 

 

% PlÂt under i fˆren 

 

A_plattaunder = ((2.9*1.4)/2)*2;          %tvÂsttrekanterframgerdenna area pÂplÂten 

V_plattaunder = A_plattaunder*t_platta;   %VolymenpÂplattan 

 

m_plattaunder = rho*V_plattaunder;        % Massa avplattan under i fˆren 

 

% Total Massa pÂd‰ck 

 

m_decktot = m_platta + m_styvn + m_plattaunder% total massapÂd‰cket 

 

%% Total massapÂskrov 

 

% Massa Pontoner 

d_pontony = 0.55; 

t_ponton = 0.004; 

d_pontoni = d_pontony-t_ponton; 

l_ponton = 11.5; 

%V_ponton = (((pi*d_pontony^2)/4)-((pi*d_pontoni^2)/4))*l_ponton 

%m_ponton = 2*rho*V_ponton                                           % massanav 2 

pontoner 

 

m_ponton = 2*150                                                     

%uppskattadmassafrÂn solid edge 150kg per ponton 

 

% Massa pontonskott 

A_pontoncylinder = (pi*d_pontoni^2)/4;                               % Area 

pÂvatten‰taskott 

 

m_pontonskott = rho*2*3*A_pontoncylinder*t_ponton% Massa pÂ 6 vattent‰taskottalltsÂ 

till de bÂdapontonerna 3 i varjeponton 
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% Masaskrov 

t_skrov = 0.004;                                                     % skrovtjocklek 

A_skrov = 28.6;                                                      % Area skrov 

V_skrov = A_skrov*t_skrov;                                           

%Volymenaluminium i skrovet 

 

m_skrov = rho*V_skrov% massaskrovskal 

 

% bottenstock 

l_bottenstock = 11;                                                  

%l‰ngdbottenstock 

h_bottenstock = 0.06;                                                %hˆjdbottenstock 

t_bottenstock = 0.01;                                                

%tjocklekbottenstock 

V_bottenstock = l_bottenstock*h_bottenstock*t_bottenstock;           

%VolymenpÂaluminium i bottenstocken 

 

m_bottenstock = rho*V_bottenstock% massanpÂbottenstocken 

 

% Fˆrstyvningarskrov 8 st 

 

l_skrovforstyvare = 11;                                                     

%l‰ngdskrovfˆrstyvare 

h_skrovforstyvare = 0.04;                                                   

%hˆjdskrovfˆrstyvare 

t_skrovforstyvare = 0.004;                                                  % 

tjocklekskrovfˆrstyvare 

V_skrovforstyvare = l_skrovforstyvare*h_skrovforstyvare*t_skrovforstyvare;  

%volymenpÂaluminium i skrovfˆrstyvarna 

 

m_skrovforstyvare = 1.5*8*(rho*V_skrovforstyvare)                           

%massanpÂskrovfˆrstyvare 

 

% Fˆrstyvningarponton 6 st 

 

l_pontonforstyvare = 11.5;                                                  

%l‰ngedenpÂpontonfˆrstyvarna 

h_pontonforstyvare = 0.04;                                                  

%hˆjdenpÂpontonfˆrstyvarna 

t_pontonforstyvare = 0.004;                                                 % 

tjocklekenpÂpontonfˆrstyvarna 

V_pontonforstyvare = l_pontonforstyvare*h_pontonforstyvare*t_pontonforstyvare; % 

volymenpÂaluminium i pontonfˆrstyvarna 

 

m_pontonforstyvare = 6*(rho*V_pontonforstyvare)                             

%massapÂpontonfˆrstyvare 

 

 

 

m_skrovtot = m_ponton + m_pontonskott + m_skrov + m_bottenstock + m_skrovforstyvare + 

m_pontonforstyvare; % massapÂtotalaskrovet 

 

%%D‰cksutrustning 

 

m_deck = 500;                                                               

%massaˆvrigd‰cksutrustning 

 

%% massalastramper 

 

m_ramper = 50;                                                              % 

massalastramper i kg 

 

%% Motor 

 

m_motor = 2*110;                                                            % 

2*Yamaha 60 hk 

m_tank = 150;                                                               

%bensintankpÂ 150 liter  
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%% Last 

 

m_last = 3000;                                                              

%massapÂlastensombÂtenfÂrta 

 

 

%% 

 

 

m_tot = m_skrovtot+m_decktot+m_ramper% massapÂskrovet, pontoner, d‰cketochramperna 

v_tot = m_tot/rho                                                           % volymen 

total aluminium 

 

m_total = m_tot+m_motor+m_tank+m_deck% Total massa med alltutanlasten 

 

 

DIMENSIONERINGSBERÄKNINGAR 

% Dimensioneringenligt DNV Standard for Certification of Craft 

clc, clear all 

%% Huvuddimensioner 

 

dpl = 5200;                         % massdeplacement 

B = 3.8;                            % bredd 

L = 11.5;                           % l‰ngd 

F = (4.5*dpl)/(1000*B*L);           % fribordshˆjd mitten om den ‰r stˆrre ‰n 0.5m 

annars ‰r den 0.5m  

F_aft = 0.8*F;                      % fribordshˆjdiakter 

Lwl = 9.8;                          % l‰ngdivattenlinjen 

Bwl = 3.6;                          % breddivattenlinjen 

V = 20;                             % Max fart 

 

%% Chapter 4 , Section 2 Dimensionernde last 

 

% B 100 Longitudinellstyrka 

 

M1 = 0.016*Lwl^3*Bwl;               % longitudinelltbˆjmomentkNm 

M2 = 0.0025*dpl*Lwl;                % ------:------ 

M3 = 100;                           % ------:------ 

M = max([M1,M2,M3])                 % detstˆrstaavdessabˆjmoment ‰r 

detsomdetskadimmensionerasefter 

 

% B 200 VattentryckpÂskrovbotten 

 

PFb = 82;                           % TryckfaktorfÂsfrÂnfigursid 42 

V = 20;                             % max fart 

kb = 1;                             % fÂsurfigursid 42 

kbeta = 0.81;                       % h‰rr‰knatpÂbottenresningsvinkelpÂ 17 grader 

ejstˆrre ‰n 22 grader fˆrbÂtar 

% l‰ngre ‰n 9 m ellerhar en hastighetstˆrre ‰n 3*sqrt(L) 

s = 0.26;                           % kortast last breddfˆrfˆrstyvarei meter 

l = 2;                              % sp‰nnviddfˆrstyvarei meter 

Ad1 = s^2;                          % fˆrPlattorochpaneler 

Ad2 = s*l;                          % fˆrspantramarochfˆrstyvare 

Ar = 0.2*L*B;                       % m^2 

AdAr1 = Ad1/Ar                      % behˆvsfˆrattfÂut ka 

AdAr2 = Ad2/Ar 

ka1 = 0.16;                         % fÂsurfigurberorav Ad fˆrplattorochpaneler.  

ka2 = 0.14;                         % fÂsfrÂnfigurfˆrspnatramarochfˆrstyvare 

Pb1 = PFb*kb*kbeta*ka1              % VattentryckpÂskrovbottenfˆrplattorochpaneler 

Pb2 = PFb*kb*kbeta*ka2              % 

VattentryckpÂskrovbottenfˆrspantramarochfˆrstyvare 

 

% B 300 VattentryckpÂskrovsida 

 

PFs = 57;                           % FrÂnfigursid 44 berorav fart ochl‰ngd.  

Kls = 1; 
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Fv = 0.8;                           % Fribordshˆjd 

h = 0.2;                            % AvstÂndetfrÂnˆvergÂngenmellanbottenochsida till 

last punkt. [m] 

Kv = (Fv-h)/Fv; 

Ps1 = PFs*Kls*Kv*ka1                % VattentryckpÂskrovsidafˆrplattorochpaneler 

Ps2 = PFs*Kls*Kv*ka2                % VattentryckpÂskrovsidafˆrspanramarochfˆrstyvare 

 

% B 400 Dimensionerande last pÂd‰ck 

 

Kd = 0.2;                           % ƒr 0.2 fˆrhuvudd‰ckoch 0.1 fˆrˆverbyggnad 

Pd = Kd*L+4.5;                      % tryckpÂd‰ckskaintetasmindre ‰n detta 

H = 0.11;                           % 3 ton / 26.4 kvmmÂttenpÂd‰cket ‰r 2.4*11 

Pdc = 10*H*(1+0.2*(V/sqrt(L)))      % dimmensionerand last fˆrlastd‰ck 

 

 

%% Section 3 Aluminiumstruktuell design 

 

% A 100 material    Nv-5083 H321 

%                   Nv-6060 T6 

 

 

% Tabel A1 Bearbetadaluminiumiskivor, band ochremsor 

f1_5083 = 0.89;                       % korrfaktor enl tabell A1 material NV-5083 

H321 

 

% Tabel A3  

f1_6060 = 0.51;                       % korrfaktor enl tabell A3 material NV-6060 T5 

 

% DimmensionerandekravpÂbrottochstr‰ckgr‰ns 

 

% Aluminium 5083 

 

Tensil_5083 = 275;                      % Brottgr‰ns 

Yield_5083 = 125;                       % Str‰ckgr‰ns 

 

% Aluminium 6060 T6 

 

Tensil_6060 = 190;                      % Brottgr‰ns 

Yield_6060 = 150;                       % Str‰ckgr‰ns 

 

% B 200 Global strength 

 

M = M;                                % Maximum longitudinelltbˆjmoment 

Z = 6250*(M/f1_5083)                  % BˆjmotstÂndpÂskrovbalkenskaintevaramindre ‰n 

Z  

 

% C 100 Aluminium plating 

 

% PlÂttjocklekfˆrfartygsom ‰r 15 m ellerkortareg‰ller 

 

V = V;                      % Max fart 

kv = 0.86+0.014*V;          % Konstant 

 

% Skrovbotten 

 

s_bottom = 0.26;                                            % 

kortastelastbreddavfˆrstyvarei meter 

l_bottom = 2;                                               % sp‰nnviddavfˆrstyvare 

f2_bottom = 1;                                              % Korrektionsfaktor (se 

Ch.4 Sec.3 C 203)skaejvarastˆrre ‰n 1. f2_bottom = (1.1-0.25*(s_bottom/l_bottom))^2 = 

1.15 

f3_bottom = 0.8;                                            % 

korrektionsfaktorfˆrkurvaturerminst 0.8 (Ch.4 Sec.3 C 203) 

t0_bottom = 1.5;                                            % KonstantfÂsurtabell C1 

k_bottom = 0.23*kv;                                         % KonstantfÂsurtabell C1 

fp_bottom = sqrt((f2_bottom*f3_bottom)/f1_5083);            % 

Kombineradkorrektionsfaktor 

tmin_bottom = t0_bottom+(k_bottom*L*(1/sqrt(f1_5083)))      % PlÂttjockleken 
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tp_bottom = 1.7*fp_bottom*s_bottom*sqrt(Pb1)                % PlÂttjockleken 

t_max_bottom = max(tmin_bottom,tp_bottom)                   % 

Stˆrstav‰rdetavtmin_bottomochtp_bottomvilket ‰r den 

plÂttjockleksomskadimmensionerasefter 

 

% Skrovsida / Ponton 

 

s_side = 0.566;                                             % 

Kortastelastbreddavfˆrstyvarei meter 

l_side = 2;                                                 % sp‰nnvidavfˆrstyvare 

h_side = 0.113;                                             % 

krˆkningmellanfˆrstyvare 

f2_side = (1.1-0.25*s_side/l_side)^2;                       % Korrektionsfaktor Ch.4 

Sec.3 C 203 

f3_side = 1-(h_side/s_side);                                % korrektionsfaktor Ch.4 

Sec.3 C 203 

t0_side = 1;                                                % KonstantfÂsurtabell 

Ch.4 Sec.3 C1 

k_side = 0.23;                                              % KOnstantfÂsurtabell 

Ch.4 Sec.3 C1 

fp_side = sqrt((f2_side*f3_side)/f1_5083);                  % 

Kombineradkorrektionsfaktor 

tmin_side = t0_side+k_side*L*(1/sqrt(f1_5083));             % PlÂttjockleken 

tp_side = 1.7*fp_side*s_side*sqrt(Ps1);                     % PlÂttjockleken 

t_max_side = max(tmin_side,tp_side)                         % 

Stˆrstav‰rdetavtmin_bottomochtp_bottomvilket ‰r den 

plÂttjockleksomskadimmensionerasefter 

 

 

% Lastd‰ck 

 

s_deck = 0.167;                                             % 

Kortastelastbreddavfˆrstyvarei meter 

l_deck = 3.694;                                             % sp‰nnvidavfˆrstyvare 

h_deck = 0.11;                                              % 

krˆkningmellanfˆrstyvare 

f2_deck = (1.1-0.25*s_deck/l_deck)^2;                       % Korrektionsfaktor Ch.4 

Sec.3 C 203 

f3_deck = 0;                                                % Korrektionsfaktor Ch.4 

Sec.3 C 203 

t0_deck = 0.8;                                              % KonstantfÂsurtabell 

Ch.4 Sec.3 C1 

k_deck = 0.21+0.21*h_deck;                                  % KOnstantfÂsurtabell 

Ch.4 Sec.3 C1 

fp_deck = sqrt((f2_deck*f3_deck)/f1_5083);                  % 

Kombineradkorrektionsfaktor 

tmin_deck = t0_deck+k_deck*L*(1/sqrt(f1_5083));             % PlÂttjockleken 

tp_deck = 1.7*fp_deck*s_deck*sqrt(Pdc);                     % PlÂttjockleken 

t_max_deck = max(tmin_deck,tp_deck)                         % 

Stˆrstav‰rdetavtmin_bottomochtp_bottomvilket ‰r den 

plÂttjockleksomskadimmensionerasefter 

 

% Skott 

 

s_bulkhead = 0.2;                                           % 

Kortastelastbreddavfˆrstyvarei meter 

l_bulkhead = 1;                                             % sp‰nnvidavfˆrstyvare 

f2_bulkhead = (1.1-0.25*s_bulkhead/l_bulkhead)^2;           % Korrektionsfaktor Ch.4 

Sec.3 C 203 

f3_bulkhead = 0;                                            % Korrektionsfaktor Ch.4 

Sec.3 C 203 

t0_bulkhead = 0.4;                                          % KonstantfÂsurtabell 

Ch.4 Sec.3 C1 

k_bulkhead = 0.21;                                          % KOnstantfÂsurtabell 

Ch.4 Sec.3 C1 

fp_bulkhead = sqrt((f2_bulkhead*f3_bulkhead)/f1_5083);      % 

Kombineradkorrektionsfaktor 

tmin_bulkhead = t0_bulkhead+k_bulkhead*L*(1/sqrt(f1_5083)); % PlÂttjockleken 
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tp_bulkhead = 1.7*fp_bulkhead*s_bulkhead*sqrt(Pbh);         % PlÂttjockleken 

t_max_bulkhead = max(tmin_bulkhead,tp_bulkhead)             % 

Stˆrstav‰rdetavtmin_bottomochtp_bottomvilket ‰r den 

plÂttjockleksomskadimmensionerasefter 

 

 

% D 100 BˆjmotstÂnd 

sigma = Yield_5083;                                         % Brottgr‰ns 

m = 85;                                                      

 

% KravetpÂbˆjmotstÂndetiskrovet 

W_b = 6.25*((m*Pb2*s_bottom*l_bottom^2)/f1_5083)*10^-3 

 

% VerkligabˆjmotstÂndetiskrovetallamÂtti cm 

e1 = 2.4;                                                   % tyngdpunktsl‰ge del 1 

e2 = 4.6;                                                   % tyngdpunktsl‰ge del 2 

e3 = 0.2;                                                   % tyngdpunktsl‰ge del 3 

B1 = 4;                                                     % bredd del 1 

B2 = 26;                                                    % bredd del 2 

B3 = 4;                                                     % bredd del 3 

t1 = 0.4;                                                   % Tjocklek del 1 

t2 = 0.4;                                                   % Tjocklek del 2 

t3 = 0.4;                                                   % Tjocklek del 3 

A1 = B1*t1;                                                 % Area del 1 

A2 = B2*t2;                                                 % Area del 2 

A3 = B3*t3;                                                 % Area del 3 

etot = ((e1*A1)+(e2*A2)+(e3*A3))/(A1+A2+A3);                % 

Neutralaxelhosfˆrstyvare med fl‰ns 

I = ((B2*t2^3)/12)+A2*(e2-etot)^2 + ((t1*B1^3)/12)+A1*(etot-

e1)^2+((B3*t3^3)/12)+A3*(etot-e3)^2;  % Trˆghetsmomenthosfˆrstyvare 

 

W_v_b = I/etot% BˆjmotstÂndfˆrstyvare 

 

% KravetpÂbˆjmotstÂndetisidostrukturen 

W_s = 6.25*((m*Ps2*s_side*l_side^2)/f1_5083)*10^-3 

 

% VerkligabˆjmotstÂndetisidostrukturenallamÂtti cm 

e1 = 2.4;                                                   % tyngdpunktsl‰ge del 1 

e2 = 4.6;                                                   % tyngdpunktsl‰ge del 2 

(effektivfl‰nskontrolleradenna) 

e3 = 0.2;                                                   % tyngdpunktsl‰ge del 3 

B1 = 4;                                                     % bredd del 1 

B2 = 56.6;                                                  % bredd del 2 

B3 = 4;                                                     % bredd del 3 

t1 = 0.4;                                                   % Tjocklek del 1 

t2 = 0.4;                                                   % Tjocklek del 2 

t3 = 0.4;                                                   % Tjocklek del 3 

A1 = B1*t1;                                                 % Area del 1 

A2 = B2*t2;                                                 % Area del 2 

A3 = B3*t3;                                                 % Area del 3 

etot = ((e1*A1)+(e2*A2)+(e3*A3))/(A1+A2+A3);                % 

Neutralaxelhosfˆrstyvare med fl‰ns 

I = ((B2*t2^3)/12)+A2*(e2-etot)^2 + ((t1*B1^3)/12)+A1*(etot-

e1)^2+((B3*t3^3)/12)+A3*(etot-e3)^2;  % Trˆghetsmomenthosfˆrstyvare 

 

W_v_s = I/etot% BˆjmotstÂndfˆrstyvare 
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BILAGA 4 – KONSTRUKTIONSANALYSER 

Däck och rampkonstruktion har analyserats i FEM-programmet Ansys. Detta har gjorts för att säkerställa 
att de ska klara av de tänkta lastfallen. Ett sådant lastfall är t.ex. när en husvagn står på däcket eller på 
ramperna.  
 
 

DÄCK 

Kraften från ett däck har approximerats med en utbredd last på ytan av 1 dm2. Den utbredda lasten är 7500 
N. (figur 15). Kraften från stödhjulet har försummats då detta motsvarar kultrycket på en dragbil som är i 
storleksordningen 100 kg. 
 

 
Figur 15. Däcket med krafter markerade.  

 
Maximala nedböjningen i däcket är 0,29 mm (figur 16). 
 

 
Figur 16. Nedböjning i däcket. 
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Maximala spänningen i däcket är 20,6 MPa (figur 17). Vilket endast är en åttondel av vad materialet klarar. 
 

 
Figur 17. Spänningarnas utbredning i däcket. 

 
 

LASTRAMPER 

Lastramperna har analyserats vid två olika fall det första då lastramperna ligger plant mot båt och land vilket 
gör att hela stödytan har kontakt. Det andra är om båten skulle guppa till eller om marken inte är plan. Vid 
detta lastfall har en analys gjorts då enbart en tredjedel av stödytan vid båt och land har kontakt. Kraften 
från ett däck har även här approximerats som en utbredd last på en yta som är 1 dm2. Den utbredda lasten 
är 7500 N (figur 18). 
 

 
Figur 18. Lastramp med en kraft markerad. 
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Maximala nedböjningen på lastramperna är 2,6 cm (figur 19) då hela stödytan har kontakt. 

 
Figur 19. Nedböjning på en ramp. 

 
 
Maximala spänningen i ramperna är 160 MPa (figur 20) då hela stödytan har kontakt.  
 

 
Figur 20. Spänningarnas utbredning i en ramp. 
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Maximal Spänning är 176 MPa (figur 21) då en tredjeled av stödytan har kontakt med båt och land. 
 

 
Figur 21. Spänningens utbredning på ramp vid en tredjedels stödyta. 

 
 
Maximal nedböjning är 2,5 cm (figur 22) då en tredjedel av stödytan har kontakt med båt och land. 
 

 
Figur 22. Nedböjning på ramp vid en tredjedels stödyta. 
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BILAGA 5 – RITNINGAR 
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