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Abstract 
Denna rapport behandlar sjöfartens struktur och dess olika marknader idag, en grundläggande 
projektering samt en översiktlig analys av hur användandet av olja som huvudsaklig energikälla till 
framdrivning kommer att förändras i framtiden. Sjöfart är en global marknad som är hårt 
konkurrensutsatt. Stora delar av världens försörjning av råolja, oljeprodukter, mat, stål och andra 
livsnödvändiga råvaror och förädlade produkter säkerställs m.h.a. sjöfarten. För att fastställa att säkerheten 
är acceptabel på denna marknad så finns IMO, ett FN-organ som innefattar alla länder med intresse i 
sjöfart. Ännu en viktig aktör är klassningssällskapen som klassar fartyg enligt IMO:s och myndigheternas 
regler. Eftersom godset som transporteras till sjöss är så varierande så finns det många olika typer av 
fartyg både standardiserade och specialiserade. Ett kyltransportfartyg är ett exempel på ett special anpassat 
fartyg. Den grundläggande projekteringen gjordes på ett kyltransportfartyg som ska transportera 5000 ton 
färsk frukt mellan Nya Zeeland och Östersjön. Transportvägen är 12954 NM vilket gav 23 knops 
marschfart. Fartyget projekterades för att gå genom Panamakanalen och dimensionerna anpassades där 
efter. Längd mellan perpendiklarna LPP bestämdes till 167 m och längd över allt LOA till 177 m. Maxbredd 
blev 27 m, djupgåendet 7 m och fribordet 5 m. Lasten förvaras i 9 isolerade lastrum under däck samt i 
containrar på däck. Den beräknade lastytan i lastrummen är 5900 m2. Blockkoefficienten är antagen till 0,6 
och deplacementet blev ca 20400 ton. Stabiliteten analyserades med GZ-kurvor och fartyget uppfyllde 
sjöfartsverkets krav i både fullastat och olastat tillstånd. Framdrivningsmotståndet blev 1,2 MN enligt 
Holtrop & Mennens metod. Det syns även att motståndsökningen från 21 till 23 knop är ca 25 % och 
därför föreslås minskad marschfart till fördel för minskad bränsleförbrukning.  Ett propellerarrangemang 
bestående av två propellrar valdes, kavitationskontroll måste göras mer ingående då det inte gick att 
undersöka om propellern gör för mycket kavitation. Slutligen gjordes en undersökning av hur framtidens 
hållbara sjöfart kommer att se ut. De olika energikällorna som finns att tillgå till havs är sol-, vind- och våg 
kraft samt eventuell medhavd energibärare. Avgörande för vilken energikälla som kommer att användas är 
hur oljepriset utvecklas men med säkerhet kan LNG bli närmast komplement till olja. Detta p.g.a 
distribution och tillgång. Vart eftersom priset för att påverka miljön negativt ökar kommer dock fossila 
bränslen att succesivt bytas ut mot renare alternativ. Världsflottan kommer att bestå av större, fler och 
långsammare fartyg till förmån för minskad bränsleförbrukning. Beroende på politiska beslut och 
eventuell tillgång på olja och naturgas kommer det till slut bli mindre kostsamt att utnyttja renare 
alternativa framdrivnings metoder. 
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INLEDNING 
Jordens yta består till ca 70% av vatten, det är då ganska naturligt att man måste färdas på vatten någon 
gång om transportvägen går runt hela jorden. Det är till och med väldigt energieffektivt att färdas på 
vatten och detta har gjort att människor sedan tusentals år tillbaka har utnyttjat vattnet som transportväg. 
Sjöfarten har utvecklats från att bestå av små kanoter till att bli större och större fartyg och i dag är de 
största fartygen upp till 400 meter långa. Sjöfarten har vuxit och blivit livsnödvändig för nästan alla länder. 
Eftersom denna marknad är så global så krävs det ett världssamfund som IMO som står under FN för att 
samordna de regler och överenskommelser som behövs för att fastställa att sjöfarten kan fortgå. De regler 
som IMO utfärdat bestämmer bland annat hur fartyg ska byggas och denna process har blivit mer och 
mer avancerad. Ett fartygs projektering kan sägas gå som i en spiral, runt, runt, runt. För att utvärdera och 
omvärdera de resultat man får. Det är ren optimering. Fartyget anpassas till en specifik rutt, livslängd och 
det gods den ska transportera. De fartyg som byggs i dag drivs uteslutande av fossila bränslen och som 
ingen kan ha undgått så har vår planet ett klimathot. Det börjar nu kosta att smutsa ner miljön och 
dessutom så kommer dessa fossila bränslen att ta slut och på vägen blir de dyrare. Sjöfarten står alltså 
inför en stor förändring, den ska bli miljövänligare och det är oundvikligt att oljan byts ut. 
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SJÖFART 
Sjöfartsmarknaden är i högsta grad en global marknad där allt fraktas. Den större delen av världens export 
transporteras med sjöfart. Stora delar av världens försörjning av råolja, oljeprodukter, mat, stål och andra 
livsnödvändiga råvaror och förädlade produkter säkerställs m.h.a. sjöfart. Den är livsnödvändig och haven 
är stora och naturen är farlig, därför måste säkerheten vara så hög som möjligt. Denna delrapport är en 
översiktlig beskrivning av hur marknaden fungerar, vilka aktörer som finns, hur säkerheten fastställs samt 
miljöpåverkan och vad som görs för att för minska den. 

SJÖFARTSMARKNADER 
För att få ett grepp om hur marknaden ser ut så delas den upp i olika delar.  

Trampsjöfart 
Trampmarknaden är den sjöfartsmarknad som innefattar enkelresor, dvs. fartygen har ingen linje som de 
trafikerar utan man tar de laster som finns. Man brukar även räkna in tidsbestämd uthyrning (s.k. 
tidsbefraktning, antingen kort eller medellång). Detta är en mycket hårt konkurrensutsatt marknad och 
minsta förändring i konjunkturer eller priser i övriga sjöfarten påverkar trampsjöfarten radikalt. Då 
trampmarknadens natur är väldigt varierande och spekulativ så kan den innefatta stora delar av en viss 
marknad i en period och sedan en mindre del en annan period. De laster som fraktas är bulklaster som 
råolja, råoljeprodukter, malm, kol, spannmål och laster som skeppas i så stora mängder att de kan ta i 
anspråk största delen eller hela fartyget i fråga. 

Oljesjöfart 
Det fartyg som transporterar råolja och råoljeprodukter är tankfartyg som har mycket varierande storlek 
från 10 000 ton dödvikt till över 200 000 ton. De största kallas ULCC (ultra large crude carrier) och har en 
dödvikt större än 320 000 ton. Den största produktionen av olja sker i mellanöstern. Därför så trafikerar 
oljetankbåtarna huvudsakligen mellanöstern – resten av värden. Sverige importerar råolja och exporterar 
de raffinerade produkterna. I samband med oljeutvinning utvinns även gas, denna gas transporteras 
nedkyld, flytande form i stora gastankfartyg så kallade LNG-fartyg.  

Offshore 
Utvinningen av olja sker både på land men också till havs på oljeplattformar. Detta kallas offshore och för 
sjöfarten innebär detta att det behövs många olika fartyg som underhåller, transporterar förnödenheter, 
lagrar oljan och upprätthåller säkerheten i samband med oljeplattformarna. Offshore industrin är stor i 
Nordsjön och därmed en mycket stor del i Norsk industri.  

Linjesjöfart 
I motsats till trampsjöfart så finns det linjesjöfart där man istället trafikerar linjer enligt en förutbestämd 
tidtabell. I linjesjöfart transporteras förädlade varor som maskiner och konsumentprodukter. För att 
effektivisera stuvningsarbetet ombord så man använder oftast standardiserade containrar med längden 20- 
eller 40-fot. Dessa containrar har givit upphov till ett mått på hur stor last kapacitet ett fartyg har, detta 
mått kallas TEU (Twenty-foot Equvivalent Unit). Den största delen av linjetrafiken går därför med 
containerfartyg, dessa fartyg kan bli otroligt stora och marknaden för dessa växer ständigt. Dessa 
containerfartyg kräver ofta speciella hamnar som kan hantera lasten men i de fall då detta inte finns så 
använd istället rorofartyg. På dessa fartyg lastas godset på lastbilar, trailers och lastpallar dvs. sådant gods 
som kan rullas in och rullas ut (där av roro = roll-on/roll-off). De största rorofartygen är biltransporterna, 
det transporteras mycket stora mängder bilar i världen och konsumtionen varierar över tiden och mellan 
marknader. För att kunna handskas med detta så kan dessa biltransportfartyg även ta annan last som går 
att roro-hantera. 
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Kryssningssjöfart 
Ur den transatlantiska linjesjöfarten för passagerare som dominerade passagerartransporten innan flyget 
tog över så har under åren kryssningssjöfarten vuxit fram. Ett kryssningsfartyg är ett fartyg som 
transporterar passagerare i rekreationssyfte. Ett renodlat kryssningsfartyg har därför inget bildäck. 
Kryssningsmarknaden dominerades 2007 av rederiet Carnival Corporation och kryssningarna går i den 
varma delen av värden som Karibien, Medelhavet osv. 

Färjetrafik 
En del av linjesjöfarten är färjetrafik som består av mindre fartyg som transporterar passagerare och 
fordon kortare sträckor. Dessa är ofta integrerade i annan infrastruktur som bil- och järnvägar. Det kan 
var en vägfärja mellan Vaxholm och Rindö i Stockholm som tar 10 minuter eller längre sträckor mellan 
Sverige-Tyskland som kan ta flera timmar och kräver övernattning. Färjorna är ofta s.k. ropaxfartyg där 
man utnyttjar rorofartygens lastkapacitet och kryssningsfartygens passagerarkapacitet men många färjor är 
av typen öppen bilfärja och trafikerar bara korta sträckor. 

Kylsjöfart 
En väldigt nischad sjöfartsmarknad är kylsjöfarten som transporterar livsmedel som kräver kyla under 
lagring och transport. Livsmedlen som man transporterar är i första hand frukt vilket gör denna marknad 
väldigt säsongs betonad. Enorma mängder frukt transporteras från de varma länderna kring ekvatorn till 
resterande världen, citrus, bananer, äpplen och päron men även kött är en stor del av transporterna. 
Kylsjöfarten konkurrerar med de stora containerfartygens kapacitet att ta kylcontainrar genom att erbjuda 
möjlighet att lasta och lossa i mindre hamnar och noggrannare kontroll på temperaturen och luftfuktighet. 

Skogssjöfarten 
Eftersom stora delar av Sverige är täckt av skog så är även detta en viktig del av sjöfarten. Man 
transporterar massaved och kemikalier för pappersbruk. Skogsprodukter är även en global handelsvara 
och den största mängden går i form av rundvirke från Kanada och Ryssland till Asien. Andra produkter 
som transporteras är pappersmassa, papper och sågat virke. Några av dessa fraktas som bulkgods men det 
finns numera standarder för sågat virke och papper som gör att man kan frakta dessa i containrar. Andra 
laster som går som bulkgods är spannmål järnmalm, kol, bauxit/aluminium och fosfat. Järnmalmen som 
exporteras från Brasilien och Australien står för ca 70 procent av exporten och den största delen går till 
Kina. 
 

SJÖFARTENS OLIKA AKTÖRER 
Det finns en mängd olika aktörer som bygger upp sjöfartsmarknaden men grunden ligger i att 
konsumenten vill ha en produkt så billigt som möjligt. ”Lastägaren” är den som äger lasten och ska 
transportera produkten. Lastägaren utnyttjar ”rederiet” som äger fartygen som kan transportera godset. 
Rederiet i sin tur kan antingen ha inhyrda fartyg eller egna och för att bygga dessa så anlitas ”varvet”. På 
varvet byggs fartyget och det kan vara med mycket varierande inblandning av rederiet/beställaren. Allt 
från väldigt detaljerade specialbyggen till serieproducerade ”standard” fartyg. För att fartygen ska kunna 
lossa och lasta sin last så behövs hamnar i alla storlekar. För att lasta de största containerfartygen så krävs 
så kallade bashamnar som kan hantera det enorma flödet av containrar. Dessa är en liten del av de hamnar 
som finns i världen. Om det skulle ske en olycka med lasten eller fartygen så försäkrar man både last och 
fartyg. Eftersom detta ofta innefattar enorma summor så är det en speciell marknad där 
försäkringsbolagen måste vara säkra på vilket skick fartygen är i. Detta fastställer klassningssällskapen.  
 
För att olyckor ska ske så sällan som möjligt och säkerheten ska vara acceptabel på sjön så finns det lagar 
och regler som bestämmer hur ett fartyg ska byggas, bemannas och hanteras. Dessa lagar och regler 
bestäms av myndigheter och fartygen godkänns av klassificeringssällskap vilket visar att de uppfyller lagar 
och regler. Eftersom sjöfarten är en global marknad så måste man komma överens om vilka lagar och 
regler som ska gälla. Här kommer FN in i bilden, under FN finns fackorganisationen IMO (The 
International Maritime Organization) som består av de länder som har sjöfarts intressen. IMO styrs av 
dess medlemsländer och verkar för att skapa en säkrare och mer miljövänlig sjöfart. IMO och 
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klassningssällskapen hänger tätt ihop. Man kan säga att den första bestämmer (kommer överens om) 
reglerna och den andra certifierar de fartyg som uppfyller reglerna så att myndigheter och försäkringsbolag 
kan lita på ett fartygs duglighet. Klarar ett fartyg inte klassningen så kan det oftast inte bli försäkrat och är 
då oanvändbart för de seriösa befraktarna. Det händer dock ändå att ”tvivelaktiga” fartyg seglar och detta 
medför stora problem när de kommer in i hamnar med god kontroll. 

SJÖFARTEN OCH MILJÖN 
Den första anledningen till att sjöfarten står för större delen av allt export arbete i världen är kostnaden 
per fraktat ton. Sjöfarten är billigast och mest miljövänlig om man avser mängden transporterat gods. 
Även fast ett nybyggt fartyg kostar väldigt mycket så finns redan den största delen av infrastrukturen (dvs. 
haven), detta är något som är avgörande för priset på sjötransporter. Sjöfart är det miljövänligaste 
transportslaget sett till mängden gods men det finns mycket man kan förbättra. 
 
Ett av de stora miljöproblemen är det ballastvatten som transporteras för att bibehålla stabiliteten i 
fartygen när de går tomma. Fartyg suger i sig enorma mängder vatten fullt med mikroorganismer och 
mindre djur och transporterar sedan dessa till andra platser på jorden och pumpas ut där. Dessa 
organismer kan orsaka mycket stora skador på ekosystemet. För att motverka detta så finns det 
reningssystem och bestämmelser om var man får växla ballastvatten, IMO har även satt upp riktlinjer som 
beskriver hur fartyg ska byggas för att minska detta problem. 
 
Det andra stora miljöproblemet med sjöfart är de utsläpp i form av svaveloxider och kväveoxider som 
maskinerna släpper ut. Förutom att tekniken går framåt och skapar miljövänligare motorer så har man 
börjat sätta katalysatorer på motorerna. Begränsningar för hur mycket ett fartyg får släppa ut per kWh 
finns och dessa skärps succesivt på samma sätt som för fordon iland. 
För att minska risken för utsläpp vid haverier så får enkelskroviga tankfartyg inte användas och det finns 
även begränsningar för vilken bottenfärg som får utnyttjas. Utöver dessa globala regler och begränsningar 
så finns det även lokala begränsningar tex så är Östersjön ett område där endast extra låga utsläpp tillåts. 
Det finns stora möjligheter att minska miljöpåverkan för sjöfarten men att minska utsläppen för landtrafik 
anses vara svårare. Därför finns det förslag för en handel av utsläppsrätter där industrier kan köpa utsläpps 
rätter till havs och på så vis hjälpa sjöfarten att minska sina utsläpp. 
 

SLUTSATS 
Sjöfart är fortfarande det billigaste och säkraste sättet att exportera och importera stora mängder gods och 
marknaden växer hela tiden. Trenden går mer och mer mot standardiserade lastbärare men det kommer 
alltid finnas nischer där mer specialiserade transporter krävs. Mycket har gjorts för att förminska sjöfartens 
påverkan på miljön och det finns mycket kvar att göra. Detta är ett måste eftersom sjöfart är och kommer 
vara ett av de största transportslagen i världen. 
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FARTYGSPROJEKTERING 
Denna delrapport behandlar projekteringen av ett kyltransportfartyg som har uppgiften att transportera 
5000 ton kiwi, äpplen och annan färsk frukt från Nya Zeeland till länderna kring Östersjön. Fartyget ska 
fördela sin last lika mellan de fem hamnarna: Stockholm, Helsingfors, Sankt Petersburg, Tallinn och Riga. 
Transporttiden bör vara kortare än 4 veckor.  
 
Projekteringen är en iterativ process där man börjar med grovt uppskattade huvuddimensioner som fart, 
längd, bredd, djup och blockkoefficient.  Dessa bestäms med fysiska begränsningar längs fartygets rutt och 
jämförs med liknande fartyg. Fribordet och stabilitetsegenskaper bestäms enligt sjöfartsverkets krav först 
grovt beräknat för hand och sedan förfinat med hydrostatik program.  Slutligen uppskattas fartygets 
framdrivningsmotstånd och effektbehov med Holtrop & Mennens metod och utifrån detta väljs ett 
propellerarrangemang och framdrivnings maskineri. 
 

TRANSPORTVÄG 
Vid val av transportväg utnyttjas dels Google Earth och internetsidan World Shipping Register [1]. 
Eftersom Nya Zeeland nästan ligger på andra sidan jordklotet i förhållande till Östersjön så finns det två 
alternativa transportvägar. Sett från Nya Zeeland blir det västerut genom Suezkanalen eller österut genom 
Panamakanalen. Vid jämförelse ser man att vägen österut genom Panamakanalen är det kortare valet (ca 
1000 NM kortare). Eftersom Panamakanalen medför begränsningar för fartygets dimensioner så 
undersöks befintliga kyltransportfartyg som lastar liknande storleksordningar och slutsatsen blir att även 
det största nuvarande kyltransportfartyget Knud Lauritzen är inom dimensionerna för Panamakanalen. 
Därför väljs denna transportväg via Panamakanalen, Engelska kanalen och in i Östersjön. Den totala 
distansen blev 12954 NM. Se Figur 1 
 

 
Figur 1. Karta över transportväg. 

FART 
Fartygets fart styrs av kravet på en transporttid på mindre än 4 veckor. På denna tid ska lastning i Nya 
Zeeland, lossning i hamnarna i Östersjön samt transporttiden över haven ingå. Tiden för lastning och 
lossning är enligt NYKCool i Stockholm [2] 2 hela dagar (48 h) för en last på 5000 pall om personalen 
jobbar med maxkapacitet. Utifrån detta så antas det ta 12 h att lossa 1000 ton. Detta ger en total lastnings- 
och lossnigstid på 108 h och en transporttid på 564 h. Detta leder till en marschfart på ca 23 knop ( 1 ). 
 

𝑣 =   
12954
564

≈ 23  𝑘𝑛𝑜𝑝 
( 1 ) 
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BEGRÄNSNINGAR 
Fartygets dimensioner påverkas av begränsningar i hamnar, broar och i Panamakanalen, i det här fallet 
utgörs de yttre begränsningarna av Panamakanalen [1] och Frihamnen (Stockholm) [3] se Tabell 1. De 
övriga hamnarna är större och påverkar därför inte. 
 

Tabell 1 Yttre begränsningar för fartyget 

 Panama Frihamnen 
Djup  8,5 m 
Bredd 32,3 m  
Höjd 57,9 m  
Längd  240 m 

HUVUDDIMENSIONER 
För att bestämma huvuddimensionerna för detta fartyg så inses direkt att frukt är en volymslast med tanke 
på hur den packas för att inte ta skada. Större delen av huvuddimensionerna är antagna utifrån hur 
liknande fartyg ser ut. Fartygets maxbredd B bestäms till 27 m, djupgående T till 7 m och 
blockkoefficienten CB till 0,6. För att bestämma fartygets längd över allt LOA så utnyttjas längd/bredd 
förhållande från liknande fartyg samt en uppskattning av antal lastrum. Lastrummens längd, mellanrum 
som kylaggregat och isolering, styrhyttens längd samt för- och akterdäckets längd summeras se Figur 2. 
Längd mellan perpendiklarna LPP bestäms till 10 m kortare än LOA. 

 
Figur 2. Tänkt lastrumsarrangemang.  

 
Antal lastrum bestäms till 8,5 från liknande fartyg och lastrumshöjden till 3 m då en lastpall är 2,14 m hög 
[2] och luftspalt ovanför och under krävs för kylluft. Lastrumsbredden bestäms till fartygsbredden minus 2 
meter för isolering. Lastrummens längd bestäms genom att en lastpall kiwi väger 1,1 ton och tar upp 1,3 
m2 [2]. Detta och lastens totala vikt (5000 ton) ger en total lastyta på ca 5900 m2. Från detta löstes sedan 
lastrumslängden ut till 25 m med förutsättningen att en del av lasten lastas i containrar på däck. Dessa kan 
sedan utnyttjas för att undvika att gå utan last på tillbakavägen. Höjd till väderdäck H beräknas till 
lastrummens höjd plus extra tillägg för isolering och dubbelskrov. Från detta beräknas fribordet F till 5 
meter. 
 
Fartygets dödvikt DW beräknas till 12023 ( 2 ) från statistiska data enligt Watson [4]. 
  

DW =   k ∙ ∇ ∙ ρ = 12023  𝑡𝑜𝑛 ( 2 ) 

 
Där konstanten k och blockkoefficient plottas mot varandra för olika typer av fartyg. För detta fartyg läses  
k ut ur diagram till 𝑘 = 0,62 då blockkoefficienten är bestämd till 0,6. 
 

𝑘 =
𝑑ö𝑑𝑣𝑖𝑘𝑡

𝑑𝑒𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
 

( 3 ) 
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Fartygets volymsdeplacemenet beräknas enligt ( 4 ). 
 

∇  =   𝐶! ∙ 𝐿!! ∙ 𝑏 ∙ T ( 4 ) 

 

𝜌 = 1025  
𝑘𝑔
𝑚! 

( 5 ) 

 
Med saltvattnets densitet ( 5 ), ( 4 ) och ( 2 ) får man att lättvikten LW är 7370 ton enligt ( 6 ). 
 

𝐿𝑊 =   ∇ ∙ 𝜌 − 𝐷𝑊 = 7370  𝑡𝑜𝑛 ( 6 ) 

STABILITET 
Fartygets stabilitet beräknas grovt genom att betrakta begynnelsemetacentrum GM0. Enligt sjöfartsverket 
måste man ha ett GM0 som är minst 0,15 meter. För att beräkna detta så uppskattas fartygets masscentrum 
G och lyftkraftcentrum B se Figur 3. 
  

 
Figur 3. Ett fartyg i krängt läge [5].  

 
Tyngdpunkten beräknas genom att summera de olika masscentrum för dödvikt och lättvikt ( 7 ). 
Lättviktens masscentrum antas ligga på 6 m (halva höjden till väderdäcket) och lastens masscentrum 
beräknas till 7 m (last i lastrum) och 13,5 m (last i containrar). 
 

𝐾𝐺 =   
𝑚! ∙ 𝑧!!

𝑚!!
= 7,68  𝑚 

( 7 ) 

 
Lyftkraftcentrum antas ligga strax ovanför halva djupgåendet ( 8 ) eftersom det har antagits att skrovet inte 
fyller ut ett rätblock utan bara delvis (CB=0,6). 
 

𝐾𝐵 = 𝑇 ∙
2
3
= 4,67  𝑚 

( 8 ) 

 
Avståndet mellan B och M förhåller sig enligt ( 9 ). 
 

𝐵𝑀! =
𝐽!"#
∆

 
( 9 ) 

 
där Jmax flytytans tröghetsmoment och uppskattas enligt ( 10 ) 



 

12 

 

𝐽!"# =
𝐵! ∙ 𝐿!!
12

 
( 10 ) 

 
man får nu ut den viktiga höjden begynnelsemetacentrum GM0 genom ( 11 ) 
 

𝐺𝑀! = 𝐾𝐵 + 𝐵𝑀! − 𝐾𝐺 = 11.5  𝑚 ( 11 ) 

 
För att få bra stabilitetsegenskaper får man inte ha ett för stort GM0 då detta skapar stora accelerationer 
när det går vågor dvs. gör att fartyget blir väldigt ”ryckigt”, det blir väldigt svårt att säkra lasten och att 
vistas ombord. Därför söks ett lågt GM0 inom de tillåtna gränserna. 
En viktig parameter är givetvis också tyngdpunkten i långskeppsled LCG. Den uppskattades i detta tidiga 
stadium till halva LPP. 
 

FÖRFINAD DESIGN 
Med hjälp av hydrostatiska beräkningar i ett datorprogram kallat ”Hydrostatic” beräknas nu förfinade 
hydrostatiska data. Ett redan känt skrov från containerfartyget Axel Johnson omarbetas för att uppfylla de 
tidigare specificerade huvuddimensionerna: längden LOA, bredden B, höjden D och djupgåendet T. Skrovet 
anpassades sedan så att dimensionerna uppfyllde den redan specificerade blockkoefficienten CB. Detta gav 
ett nytt volymdeplacement ∇  = 19900  𝑚!vilket användes i (2), (3) och (4) och gav nya värden 𝐷𝑊 =
12646,4  𝑡𝑜𝑛, 𝐿𝑊 = 7751  𝑡𝑜𝑛 från detta beräknades sedan ett nytt KG för både lastat och olastat fartyg 
se tabell 2 nedan. 

FÖRFINAD STABILITET 
Det modifierade skrovet analyserades sedan i ”Hydrostatic” i både lastat och olastat fall, resultatet 
redovisas i Tabell 2 och graferna i Figur 4.  
 

Tabell 2. Resultat från Hydrostatic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fullt lastat fartyg Olastat fartyg Krav 
Deplacement [ton] 20397,5 15397,5  
KG  [m] 7,66 7  
LCG  [m] 77,86 79,03  
T  [m] 7,12 5,74  
GM0  [m] 5,6 7,03 ≥ 0,15 
e30°  [mrad]   0,759 0,947 ≥ 0,055 
e40°  [mrad] 1,405 1,88 ≥ 0,090 
e40°  -‐   e30°  [mrad] 0,645 0,933 ≥ 0,030 
GZ  (φ=30)  [m] 2,6 3,44 ≥ 0,20 
φ  (GZmax) 30 35 > 25 
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Figur 4. GZ-kurva för fullt lastat fartyg och olastat fartyg. 

MOTSTÅND OCH EFFEKTBEHOV 
För att kunna ta fram ett framdrivningssystem i form av propeller arrangemang och motor så utnyttjas 
Holtrop & Mennen:s metod i matlabprogrammet ”Resistance”. Denna metod gäller för deplacerande och 
halvplanande fartyg. Metoden är semiempirisk och bygger på modellförsök av totalt 334 olika modeller 
[6]. I detta program matas följande in: LPP, B, T,  ∇, våtaytan S som approximeras enlig [7] 
 

𝑆 = 1.025 ∙ 𝐿!! ∙ 𝐶! ∙ 𝐵 + 1,7 ∙ 𝑇  ( 12 ) 

 
Eventuell tvärsnittsarea av bulb och bihangens ytor tas även med. När bulbens tvärsnittsarea 
approximerats till 10 m2 så ger detta ett framdrivningsmotstånd på 1217 kN vid marschfarten 23 knop. 
Resultaten redovisas i Tabell 3 och Figur 5. 
 

Tabell 3. Framdrivningmotstånd som funktion av fart från Resistance. 
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Figur 5. Framdrivningmotstånd som funktion av fart från Resistance. 

 
Släpeffekten fås sedan enligt ( 13 ) [8] till 
 

𝑃! = 𝑅! ∙ 𝑉 = 14,4  𝑀𝑊 ( 13 ) 

  

PROPELLERVAL 
Nu när det totala släpmotståndet är känt så beräknas propellerns behövda tryckkraft enligt ( 14 )[8] till 
 

𝑇!"#Ö!" =
𝑅!
1 − 𝑡

= 1986  𝑘𝑁 
( 14 ) 

 
För detta fartyg behövs det två propellrar för att klara av detta och då beräknas sugfaktorn t enligt ( 15 )[8]  
 

𝑡 = 1,25 ∙ 𝑤 ( 15 ) 

 
w är medströmsfaktorn som approximeras enligt [8] 
 

𝑤 = 0,55 ∙ 𝐶! − 0,2 ( 16 ) 

 
nu kan medströmshastigheten beräknas enligt ( 17 )[8] till 
 

𝑉! = 𝑉 ∙ 1 − 𝑤 = 8,15  𝑚/𝑠 ( 17 ) 

 
Genom att utnyttja bladelementteori och strömningslära och härleda uttryck för vilket moment och 
yttryck som påverkar ett del-element av ett propellerblad. Detta görs för alla del-element av ett 
propellerblad och slutligen summeras detta över bladet och antal blad som valdes [9]. För att kunna utföra 
denna analys så används de dimensionslösa koefficienterna: 
 
För tryck 
 

𝐾! =
𝑇

𝜌 ∙ 𝑛! ∙ 𝐷!
 

( 18 ) 

 
För vridmoment 
 

𝐾! =
𝑀

𝜌 ∙ 𝑛! ∙ 𝐷!
 

( 19 ) 
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För verkningsgrad 
 

𝜂! =
𝐾! ∙ 𝐽

𝐾! ∙ 2 ∙ 𝜋
 

( 20 ) 

 
 
Framdrivningstalet  
 

𝐽 =
𝑉!
𝑛 ∙ 𝐷

 
( 21 ) 

 
Den behövda kraftens KT  och propellerns KT, KQ  och η0 plottas sedan mot J. Resultatet kallas propellerns 
karaktär och visas i Figur 6. Denna analys görs med en propellerdiameter på 60 % av djupgåendet i olastat 
tillstånd och för en propeller med 4 och 5 blad samt för 2 propellrar. Vad som bör nämnas är att 
propellerbladen approximeras som rektanglar. Från denna analys ses att två propellrar behövs för att klara 
behovet. Slutligen gjordes detta för en propeller med diametern 3.44 m, 5 blad och bladbredd på 1.3 m. 
Sedan varierades propellerns stigning (geometrisk pitch) från 0,5 till 1,3 se Tabell 4. 
 

Tabell 4. Verkningsgrad och J där KTBEHÖVD skär KTPROP i figur 6. 
 

P/D	   η0	   J	   Varvtal	  
0,5	   0,38	   0,29	   490	  
0,6	   0,44	   0,34	   418	  
0,7	   0,46	   0,38	   374	  
0,8	   0,48	   0,42	   338	  
0,9	   0,49	   0,46	   309	  
1	   0,49	   0,5	   284	  

1,1	   0,50	   0,54	   263	  
1,2	   0,49	   0,57	   249	  
1,3	   0,49	   0,6	   237	  

 

 
Figur 6. Propellerkarakteristika 
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Verkningsgraden fås nu genom att läsa av för vilket J skärningen mellan KT  BEHÖVD  och KT  PROP  sker och vid 
detta J så fås verkningsgraden (vid marschfart). Ur Tabell 4 väljs propellern med stigningsförhållande P/D  
=  1,1 och verkningsgrad 𝜂! = 0,50 vid 𝐽 = 0,54. Propellerns projicerade area AP approximeras enligt. 
 

𝐴! = 1,067 − 0,229 ∙ 𝑃 𝐷 𝐴! = 12,56 ( 22 ) 

 
där den expanderade arean 
 

𝐴! = 𝐵𝐴𝑅 ∙
𝜋 ∙ 𝐷!

4
= 15,4 

( 23 ) 

 
där BAR, blad area ratio för två propellrar approximeras till 
 

𝐵𝐴𝑅 =
3.5𝑇 1 − 𝑑

𝐷
𝐷! − 13ℎ

= 1,3 

( 24 ) 

 
På ”sugsidan” av en propeller uppstår det mycket stora tryckskillnader. Atmosfärstrycket kan bli så pass 
lågt närmast propellerbladet att vattnet förångas till små bubblor som sedan kollapsar när trycket sänks 
igen. Detta kallas kavitation och det utreds hur mycket kavitation den valda propellern kommer skapa. För 
detta beräknas kavitations numret. 
 

𝜏! =
𝑇!"#!
𝑞!.!𝐴!

 
( 25 ) 

 
där q är det lokala dynamiska trycket vid 70 % av radien och AP är den projicerade propeller arean  
 

𝑞!.! =
1
2
𝜌(𝑉!! + 𝜋 ∙ 0.7 ∙ 𝐷 ∙ 𝑛 !) 

( 26 ) 

 
då blir det lokala kavitations numret 
 

𝜎!.!! =
𝑝!"# + 𝜌𝑔ℎ − 𝑝!

𝑞!.!
 

( 27 ) 

 
patm  är atmosfärstrycket och pv  är ångbildningstrycket 𝜏! och 𝜎!.!! plottas sedan i ett Burill diagram där 

man kan se om propellern överstiger det rekommenderade värdet se  
Figur 7. 
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Figur 7. Burills diagram. 
Framdrivningseffekten beräknas nu till 
 

𝑃! =
𝑃!
𝜂!

= 41  𝑀𝑊 
( 28 ) 

 
där framdriftsverkningsgraden 
 

𝜂! = 𝜂! ∙ 𝜂! ∙ 𝜂! = 0,44 ( 29 ) 

 
där den relativa rotativa verkningsgraden approximeras till 1 [8] 
 

𝜂! = 1 ( 30 ) 

 
och skrovverkningsgraden är 
 

𝜂! =
1 − 𝑡
1 − 𝑤

 
( 31 ) 

 
Från framdrivningseffekten kan man nu välja ett motorarrangemang, men för att kompensera för tung sjö 
så ökas detta med 15 % och möjligheten att gå för högre belastning i kortare tid så adderas även. Detta ger 
en slutlig maskineffekt. 
 

𝑃! = 41 ∙ 1.15 = 47,5  𝑀𝑊 ( 32 ) 
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Slutsats och diskussion 
Stabilitetskraven från sjöfartsverket uppfylldes med anmärkningen att GMo blev något högt vilket kan leda 
till ett fartyg som beter sig ryckigt i hög sjö, därför bör en noggrannare analys av stabilitet genomföras för 
att kunna sänka GMo. Vid effektberäkningarna ser man i Tabell 3 och Figur 1 att skillnaden i 
framdrivningsmotstånd ökar med 25% när man ökar farten från 21 till 23 knop, här föreslås en något 
längre transporttid för att undvika de ökade bränslekostnaderna som krävs för det specificerade scenariot. 
Vidare föreslås en djupare utredning av propellerval då kavitationskontrollen ger så pass låga värden att 
det inte går att föra in i Burill diagrammet. 
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FRAMTIDENS HÅLLBARA SJÖFART! 
 
Sjöfarten står idag för 90% av världens gränsöverskridande transportarbete [10] och det anses vara ett 
miljövänligt transportslag. Mycket har gjorts för att förbättra sjöfartens miljöegenskaper men den främsta 
energikällan är fortfarande fossila bränslen. Med de stigande oljepriserna och ökade krav på 
koldioxidutsläpp så står sjöfarten inför en stor omställning till alternativa energikällor. De energikällor som 
finns att utnyttja till sjöss är: vind-, våg- och solkraft. Vidare kan miljöpåverkan minskas genom att utnyttja 
förnyelsebara energibärare så som biobränslen, batterier och bränsleceller. I dagsläget är solceller inte 
ekonomiskt motiverbart, men utvecklingen går framåt och tekniken utvärderas i skrivandets stund på ett 
av NYK:s biltransportfartyg för att avlasta dess hjälpmaskiner. En annan teknik som verkar lovande är att 
utnyttja vindkraften dels på samma sätt som förr men med dagens avancerade seglingsteknik. Enorma 
drakar som seglar på mycket hög höjd tar tillvara på vindens energi. Kombinationen mellan vind och 
solkraft kan implementeras på små fartyg i form av vingprofiler täckta med solceller. Det börjar märkas att 
redare och varv är medvetna om att framtidens fartyg måste utnyttja hållbara energikällor. Det kan ses 
bland de konceptfartyg som skapats för att visa olika redares framtidsvisioner. Den följande delrapporten 
kommer behandla dels hur dessa hållbara framdrivningssystem etablerat sig på sjöfartsmarknaden och 
vilka för- och nackdelar de respektive systemen har samt var trenderna går. 

 
ENERGIKÄLLOR TILL HAVS 
De energikällor som finns tillgängliga för sjöfarten är begränsade av den uppenbara anledningen att ett 
fartyg befinner sig till havs då transportarbetet utförs. Alltså måste energi tas med eller samlas upp på 
vägen. På grund av lättillgänglig tillgång, teknik och politiska beslut i historien så har fossil olja blivit den 
enskilt störst utnyttjade energibäraren till havs. Detta håller på att ändras då fossil olja är en icke-förnybar 
energikälla som kommer att bli dyrare vart eftersom utbudet minskar. Eftersom oljepriset är väldigt 
centralt i dagens samhälle så är det viktigt att veta hur länge oljan kommer att vara lättillgänglig. Beroende 
på hur utvecklingen ser ut så är det omöjligt att bestämma hur många år detta kommer att ta. Historiskt så 
har flera olika energikällor utnyttjats. Muskelkraft användes i form av slavar som rodde och vinden med 
hjälp av segel. Sedan tog ångmaskinen över och kol blev den huvudsakliga energikällan, som tillslut 
ersattes av förbränningsmotorn och olja. 
  
Vinden är en väl beprövad energikälla men den är inte konstant utan den beror på vädret. Mellan 1500-
talet till 1800-tal utnyttjades vinden nästan uteslutande som huvud energikälla för framdrift [11]. För att 
kunna utnyttja vinden på ett mer pålitligt sätt så följs de sk. Passadvindarna (eng: “trade winds”) se Figur 
8. Förr så seglades skutor längs dessa med tygtrasor som segel. Idag är vinden på väg tillbaka. Dagens 
teknik har gjort att man kan utnyttja vinden mer effektivt. Det finns många olika tekniker och en av 
aktörerna som utvecklar vindkraft för handelsfartyg är det tyska företaget Skysails [12]. Företaget har 
konstruerat en drake med en yta på upp till 600 m2 som flyger på 200 m höjd, enligt Skysails kan systemet 
sänka den årliga medel bränsleförbrukningen med 10 - 35%. Beroende på fartygsstorlek och rutt. 
Företaget har haft sina drakar i drift sedan 2008 och är därför väldigt nya på marknaden. 

 
Figur 8. Passadvindar översikt. 
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Vidare finns det många andra tekniker som utnyttjar vindkraften, till dessa hör vindturbiner av olika slag. 
De olika varianterna är: horisontalt axlade vindturbiner (HAWT), vertikalt axlade vindturbiner (VAWT) 
ses i Figur 9. 
 

 
Figur 9. VAWT och HAWT 

 
Ännu en teknik är den lite mer udda ”flettner rotorn”, den utnyttjar stora cylindrar som roterar och skapar 
en framdrivningskraft kallad ”magnus-effekten” se Figur 10. Denna teknik har utforskats i många olika 
varianter. Det senaste fullskaliga projektet är det sk. E-Ship 1 som ägs av ett tyskt företag som gör 
vindturbiner. Fartyget togs i bruk 2010 och används för att transportera komponenter till 
vindkraftverk[13]. 
 

 
Figur 10. Fartyget E-Ship 1 med flettner rotor t.vä. och magnuseffekten t.hö. 

 
Den ”klassiska” metoden att utnyttja vinden har också utvecklats och förfinats till att istället för segel av 
tyg utnyttja solida vingprofiler. Detta, som ännu inte blivit något fullskaligt lastfartyg projekteras av ett 
företag som heter Solarsailor. En konceptuell visualisering kan ses i Figur 11. Solarsailors idé är att ta vara 
på både solkraft och vindkraft. Därför så har vingprofilerna täckts med fotovoltaiska solceller. Konceptet 
har än så länge bara förverkligats i mindre skala på passagerarfartyg med kapacitet på upp till 100 
passagerare [14]. 
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Figur 11. Solarsailor koncept på tankfartyg med solpanelstäckta vingprofiler som segel 

 
Som företaget Solarsailor visar så är solen en annan självklar energikälla till havs. Genom att fånga solens 
energi med fotovoltaiska solceller som genererar el kan man sedan driva elmotorer, elsystem eller ladda 
ackumulatorer. I dagsläget kan man komma upp till 20% verkningsgrad på konventionella solceller men i 
laboratoriemiljö har en verkningsgrad på 42,8% uppnåtts [15]. Fotovoltaiska solceller är därför i dagsläget 
en relativ dyr energikälla i förhållande till olja. De få tillfällen då solceller utnyttjas är då kunder eller 
passagerarna är villiga att betala ett högre pris för att få en miljövänligare resa och de fall då redarna vill 
profilera sig som miljövänliga. Exempel på detta är den NYK:s fartyg ”Auriga Leader” som körs åt Toyota 
[16]. Där har man i en test fas utrustat fartyget med solceller som ska hjälpa elförsörjningen ombord vilket 
resulterade i minskad bränsleförbrukning se Figur 12.  
 

 
Figur 12. Auriga Leader, bilfärja utrustad med solceller på överdäck 

 
Vågorna är den i författarens uppfattning minst självklara energikällan, vågor bär energi med sig och 
denna går givetvis att utnyttja. En intressant lösning för att ta vara på denna energi är då fartygets och 
vågornas relativa rörelse utnyttjas. För det första så kan vågornas mekaniska energi omvandlas till el med 
hjälp av vingar kopplade till generatorer. Denna energi kan sedan lagras i ackumulatorer eller utnyttjas 
direkt till framdrivning med elmotorer. För det andra så kan vågenergin utnyttjas mekaniskt och direkt 
utnyttjas till framdrivning. Ett exempel på detta är den japanska båten Suntory Mermaid som omvandlar 
vågornas lodräta kraftkomponent på båten till en kraftkomponent framåt med hjälp av vingprofiler 
kopplade till ett ”batteri” med fjädrar. Dessa lagrar energin en kort stund för att sedan vrida tillbaka 
vingen så att båten ”simmar” fram likt en delfin se Figur 13. 
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Figur 13. Suntory Mermaid II 

Suntory Mermaid har ”seglats” från Hawaii till Japan enbart med vågkraft resan tog 110 dagar och en 
snitthastighet på 1,7 knop beräknades [17]. Denna båt är skapad som ett ”proof of concept” och visar att 
det mycket väl är möjligt att skapa ett fartyg som inte skapar några utsläpp. Det ska även nämnas att båten 
är byggd av återvunnet aluminium och har solcellsdrivet elsystem och hjälpmaskineri för att ta sig in och 
ut hamn. 

 
ENERGIBÄRARE 
Alla dessa energikällor är färskvaror, d.v.s. finns där och då och måste utnyttjas direkt. Dessutom är ingen 
konstant utan alla beroende av vädret till viss grad, som allmänt känt är ett varierande fenomen. För att 
jämna ut denna variation och kunna ha en konstant transporthastighet så kan ackumulatorer användas för 
att lagra överskottsenergin för senare bruk. Ett annat alternativ är att olja ersätts med andra energibärare 
som kostar mindre eller påverkar miljön mindre. Dessa energibärare kan vara biodiesel, biogas, naturgas, 
vätgas, batterier eller kärnkraft. Energibärarna förbränns sedan i motorer precis som dagens 
konventionella framdrivningssystem eller omvandlas i bränsleceller till el och värme. 
 
Enlig Det Norske Veritas, DNV [18], så kommer framtidens bränslen/energibärare domineras av LNG 
(eng. liquid natrual gas – ”naturgas”) delvis pga. de enorma tillgångarna som finns och antas finnas. 
Dessutom är distributionen för detta bränsle delvis utbyggd och oljeindustrin är den drivande kraften. 
Efter LNG (i marknadsandel) kommer troligen HFO med avgasrening (eng. heavy fuel oil – ”i princip 
asfalt”) eftersom det är billigt, distributionen redan finns och bränslet redan används. Vidare så kommer 
de fossila bränslena ”Distillate fuels” (olja raffinerad för att klara miljökraven), LPG (Liquid petroleum 
gas), GLT och CNG båda varianter på fossil naturgas. Längst ner på listan kommer biogas och vätgas, 
biogasens (kommande)framgång beror först och främst på politiska beslut och kan i dagens produktion 
inte på fylla sjöfartens enorma behov. Att producera vätgas iland för att sedan utnyttjas i bränsleceller 
ombord på fartyg är en mycket ren energikälla förutsatt att gasen produceras rent ex. med solenergi. 
Distributionen är dessutom en utmaning då bränslet är mycket explosivt och kräver stora tankar eller 
kompression under höga tryck. 

 
MÖJLIGHETER IDAG 
Vilken teknik finns då att tillgå idag? Enligt Wallenius Marine [19] så finns tekniken som behövs för att 
tillverka ett fartyg som inte utnyttjar fossila bränslen över huvudtaget. Ett fartyg som tar till vara på både 
sol-, vind- och vågkraft och kompletterar detta med en förnyelsebar energikälla från land. Wallenius har 
tagit fram ett koncept fartyg kallat E/S Orcelle se Figur 14. Som utnyttjar solkraft med solceller, vindkraft 
med segel, vågkraft och bränsleceller. 
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Figur 14. E/S Orcelle, Wallenius konceptfartyg. 

Wallenius tänker inte bygga E/S Orcelle så som fartyget framställs i deras vision utan snarare visa vart 
dom är på väg. Meningen med visionen är också att delar av tekniken som beskrivs ska trilla ut i riktiga 
fartyg. För att styrka att Wallenius verkligen är inne på vägen mot miljövänligare sjöfart så beskrivs i deras 
dokument ”Zero - A roadmap to our future emission free ships” [19] ett relativt detaljerat tillvägagångssätt 
på vilken teknik som kommer när och ersätter vad. Givetvis är inte Wallenius ensamma om detta utan 
NYK har sin framtidsvision som dom kallar ”NYK super eco ship 2030” [20] se Figur 15. 
 

 
Figur 15. NYK super eco ship 2030 

NYK super eco ship 2030 beskriver på samma sätt som Wallenius vart NYK är på väg och hur dom ser 
framtidens sjöfart. Konceptet beskriver de olika tekniker som förväntas komma och deras respektive 
minskning av energiåtgång. NYK förväntar en minskning av koldioxidutsläpp med ca 69% till år 2030 pga. 
utveckling av dagens teknik och ny teknik. Värt att poängtera är att den teknik som beskriv i dessa 
koncept redan är tillgänglig men är kommersiellt inte möjlig på dagens marknad. 
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OLJEPRISETS INVERKAN 
Eftersom sjöfarten är en så pass internationell marknad så är den otroligt hårt konkurrensutsatt. Det är 
helt enkelt svårt att reglera en marknad med så många olika aktörer (länder). Denna hårda konkurrens gör 
att det mest konkurrenskraftiga alternativet vinner och varenda öre spelar stor roll. En av de största 
kostnaderna för sjöfarten är drivmedlet och eftersom olja är det enskilt största drivmedlet så påverkas 
sjöfartsmarknaden otroligt mycket av oljepriset. Att oljan kommer ta slut är ett faktum. När är väldigt 
svårt att bestämma men något som märks inte minst i dag är att oljepriset stiger. Detta kan bero på flera 
olika anledningar: en att oljeproducenterna sätter ett högre pris, en annan att oroligheter i 
oljeproducerande länder förhindrar export och att tillgången då minskar eller att oljeproducenterna inte 
kan producera tillräckligt eftersom fyndigheterna tagit slut och då blir tillgången mindre än efterfrågan. 
Det sistnämnda kallas i folkmun ”Peak Oil”, detta är det tillfälle då världsproduktionen av olja har nått sin 
absoluta topp men efterfrågan fortsätter att stiga vilket resulterar i högre och högre oljepriser. De högre 
oljepriserna kommer att skapa möjligheter för alternativ som var relativt sett dyrare tidigare och nya 
tekniker som kan minska oljeförbrukningen (och därmed minska kostnaderna). 

SLUTSATS 
Att utnyttja enbart en av de tidigare nämnda energikällorna till framdrift på samma sätt som olja utnyttjas 
idag är nog bara tänkbart med LNG därav dess troliga framgång. Men LNG är fossilt och kommer att 
bidra till negativ klimatpåverkan. Dessutom kommer även denna energikälla ta slut. Idag är 
miljömedvetenhet väldigt viktigt och till följd av politiska beslut så börjar negativ miljöpåverkan kosta. När 
kostnaden för att använda fossila bränslen är jämställd med kostnaden för helt rena alternativ, kommer 
sjöfarten vara ”helt” miljövänlig. Ett troligt scenario är att övergången till LNG följs av minskad 
marschfart och större fartyg. Att bara utnyttja en energikälla är mindre troligt och därför kommer det 
totala maskineriet ombord tillslut bestå av en blandning av olika energikällor. När det blir lönsamt 
kommer först och främst hjälpmaskiner bytas ut mot miljövänligare alternativ som bränsleceller, troligen 
drivna på LNG också. Slutligen kommer huvudmaskineriet bli miljövänligt och detta kommer att 
kompletteras med vindkraft som genererar framdrivning direkt och sol- och vågkraft som genererar el för 
framdrift och elsystem. Detta när alla andra alternativ börjat kosta tillräckligt mycket och eftersom 
sjöfarten i princip enbart följer världssamfundets gemensamma regler (IMO) och oljepriset idag så är det 
dessa som kommer att bestämma när sjöfarten ska bli helt miljövänlig. Dessutom så bör man ställa sig 
frågan varför gods ska transporteras fram och tillbaka över jorden för att slutligen nå användaren. 
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BILAGOR 
BILAGA 1 – GENERALARRANGEMANG OCH HUVUDDATA 
 
Detta fartyg är ett kyltransportfartyg som har 8,5 isolerade lastrum och möjligheten att ta 6x6x3 containrar 
på däck. 4 st kranar änvänds för att lossa/lasta i hamn. Fartyget är 176 m mellan perpendiklarna och 
djupgåendet är 7,12 m bredden är 27 m mer detaljerad dat finns i tabell 1. 
 

 
Figur 16. Generalarrangemang framifrån. 

 

 
Figur 17. Generalarrangemang ovanifrån och från sidan 
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Tabell 5. Fartygets huvuddata. 
Längd, över allt LOA  177 m Deplacement Δ 27397 ton 
Längd, mellan perpendiklar Lpp 176 m Dödvikt DW 12646 ton 
Bredd, max b 27 m Lättvikt LW 7751 ton 
Djupgående T 7,12 m Ballastvikt, lastat fartyg BWL 0 ton 
Fribord F 5 m Ballastvikt, tomt fartyg BWT 0 ton 
Höjd till väderdäck D 12 m Tyngdpunkt, vertikalt KG 7,66 m 
Höjd över allt H 22 m Tyngdpunkt, långskeppsled LCG 77,86 m 
Blockkoefficient CB 0,6 Begynnelsemetacentrum GM0 5,6 m 
Marschfart V 23 knop    
Maskineffekt NCR 69700 hk    
Propellerdata:      
Diameter D 5.74 m    
Antal blad Z 5    
Varvtal vid marschfart n 263 varv/min    
Stigningsförhållande P/D 1,1    
Bladareaförhållande AE/A0 1,3    
 


