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ABSTRACT 
 
Sjöfart är ett brett område som behandlar fartygstyper, världens handelsflottor, resvägar och 
internationella organ. Över haven kör bland annat tankfartyg med olja, kylfartyg med livsmedel och 
kryssningsfartyg med ett par tusen passagerare. De långa rutterna går över oceanerna och binder Persiska 
viken med Nord Amerika och Europa med Japan. Sjöfartsmarkanden är mycket konjunktur beroende och 
rederier kan skapas för att sedan upplösas efter något år vilket ställer tuffa krav på de anställda men även 
på fartygen. Bakom varje last som ett fartyg tar ombord finns ett lång led av logistik som planeras ut i 
detalj. Organ som arbetar med regler som rör sjöfart är förutom trafikverket på nationell nivå även de 
internationella EU, IMO och SOLAS viktiga. Dessa organ arbetar med sjösäkerhet, miljöaspekter och 
hantering av fartyg som inte längre kan tas i bruk. Miljöaspekter blir allt mer en viktig del i arbetet med 
sjöfart. Lösningar på hur ballastvatten och giftiga utsläpp ska tas omhand är problem som många rederier 
försöker förbättra. 
 
 
Vid analys och modellering av en propeller finns två teorier till förfogande, momentteorin och 
blandelementteorin. Momentteorin grundar sig på fysikaliska principer som dock försummar propellerns 
geometri men ger en övregräns för propellerns verkningsgrad. Bladelementteorin utgår ifrån att 
propellerbladet delas in i element som ger möjligheten att analysera följderna av att propellerns geometri 
ändras. Bladelementteorin ger till en felaktig övre gräns av propellerns verkningsgrad. Därför används en 
kombination av de båda teorierna för att uppnå ett bättre resultat.   
 
 
Ett fartyg med kapacitet för 150 passagerare, 20 personbilar och 5 mindre lastbilar har projekterats. 
Fartyget täcker en sträcka på 36 sjömil mellan Grankullavik på Öland och Klintehamn på Gotland med 
två t/r per dag. Fartyget kör med en marchfart på 14 knop och en enkelresa tar två timmar och fyrtio 
minuter. Fartygets längd mellan perpendiklar är 58.47 m, bredden är 10 m och djupgåendet med last är 3.8 
m. Fartyget är deplacerande med en blockkoefficient på 0.62 och Froudes tal 0.3. Fartygets dödvikt 
uppgår till 270 ton och tillsammans med lättvikten på 1000 ton uppgår viktsdeplacementet till 1270 ton. 
Fartygets skrov är konstruerat i stål och överbyggnaden är gjord i aluminium för att få ner lättvikten. 
Tyngpunkten för fartygets masscentrum med och utan last ligger under vattenlinjen med ett avstånd på 2.1 
m respektive 2.5 m över köl. Analys av fartygets stabilitet visar att det uppfyller kraven från sjöfartverket 
med marginal, dock bör beaktas att fartyget har portar in till bildäck i för och akter vilket kan ge 
vatteninträngning vid krängningar som inte har analyserats. Fartgets släpeffekt har tagits fram genom 
metoder från Guldhammer & Harvald och Holtrop & Mennen, varav den senare ligger till grund för 
beräkning av effektbehovet på 1574 kW, eller 2145 hk med ett varvatal på 300 rpm. 
Framdrivningsmaskineri är en MAN L27/28 utrustad med växellåda och en fyrbladig propeller med 
diametern 2.28 m 
 
Att segla med vinden rakt bakifrån snabbare än vinden innebär att en farkost använder vinden som 
drivmedel för att ta sig framåt. Definitionen för segling kan tolkas som att förflyttning sker med hjälp av 
energin från vinden. Detta innebär att en farkost kan använda en luftpropeller och ha ett hjul vid 
kontakten med marken. Detta innebär att hjulet från en början driver propellern med hjälp av en rem, när 
sedan tillräcklig energi finns tillgänglig tar propellern över. Det som är avgörande för att fenomenet ska 
fungera är att det till en början finns en hastighets skillnad mellan farkostens hastighet och vindens. För att 
sätta sig in i problematiken är det till en början viktigt att bestämma sig för ett kordinatsystem och sedan 
hålla sig till detta.  
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INLEDNING 
 
Denna rapport består av fyra delar som arbetats fram under våren 2012. Den börjar med en övergripande 
berättelse om sjöfart där sjöfartens olika marknader, aktörer och fartyg beskrivs. Detta för att ge ett 
helhets intryck av hur brett ordet sjöfart egentligen är. Sedan följer en teknisk sammanfattning om hur 
propellermodellering fungerar, de viktisgaste aspekterna i att förstå hur en propeller arbetar och fungerar 
tas upp och en del av propellermodelleringen används i den tredje delen där ett ROPAX-fartyg 
projekteras. I projekteringen får läsaren följa arbetet i att ta fram ett fartyg, från transportscenariot till 
motorval. Slutligen kommer en fördjupning i fenomenet att segla med vinden rakt bakifrån snabbare än 
vinden. Fenomenet förklaras med hjälp av teori och experiment.  
 
Ett varmt tack till Karl Garme, Marina System KTH, för snabba svar och goda tips. Jakob Kuttenkeuler, 
Marina System, KTH, för tekniskt stöd. Gruppen bakom Segla med vinden rakt bakifrån snabbare än 
vinden, Jakob Ekelöw, Anton Jönsson och Gustav Jönsson för ett gott samarbete. 
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SJÖFART 
 
Den första farkosten avsedd för vatten kan dateras till 6000 år f.kr, den var troligen en stockbåt avsedd för 
transport under jakt. Från stockbåten som i dagens mening är tämligen primitiv har sjöfartens utveckling 
fört oss genom krig och erövringar, upptäcktsresor, utvandringar, jakten på föda och som inkomstkälla. 
Även om sjöfarten fortfarande används för nämnda ändamål är dess främsta uppgift idag att fungera som 
ett nätverk mellan kontinenter, länder och människor. Sjöfarten är den mest internationella av alla 
branscher och följer nivån för världshandeln, om den stiger, ökar även behovet av sjöfart [1]. 

 

SJÖFARTENS MARKNADER 

 
Sjöfartens viktigaste uppgift är att fungera som ett transportmedel för olika slag av gods. I ordet gods ryms 
bland annat människor, råvaror och förädlade varor och sjöfarten delas in i marknader efter vilket gods 
som ska transporteras. För varje marknad finns specialbyggda fartyg avsedda för ändamålet. Några av dem 
är tankfartyg, container, RORO, linjefartyg, bulkfartyg, färjor och kryssningsfartyg. 
 
Tankfartygen transporterar råvaror, dessa delas in i råolja, petroleumprodukter och gas. För att 
transportera råolja används råoljetankers som tar råoljan från fälten till raffinaderier eller om det rör sig 
om oljefält till sjöss används så kallade skyttel tankers. Fartygen är bland de största och mäter mellan 250-
380 meter och har kapacitet mellan 120 000-500 000 dödviktston (dwt). De mindre fartygen opererar på 
kortare distanser mellan Västafrika-USA och Nordsjön-Europa, speciellt byggda är de som kan passera 
Suezkanalen där hänsyn måste tas till både bredd och djupgående. Fartyg i mellanklassen och uppåt 
opererar på längre sträckor mellan Persiska viken och Nordamerika samt Europa och Japan. Raffinerade 
oljeprodukter som kemikalier och petroleumprodukter transporteras med produkttankfartyg. Dessa fartyg 
kan ofta ta olika laster samtidigt och mäter mellan 80-250 meter och har kapaciteter mellan 25 000-100 
000 dwt. Inom denna marknad har svenska rederier en framträdande roll och opererar främst från 
västkusten. Kondenserad gas transporteras med gastankfartyg som mäter mellan 80-280 meter och har 
kapacitet på upp till 150 000 kubikmeter. Naturgasens resvägar är främst från Mellanöstern, Alaska, 
Sydostasien och Nigeria till USA, Ryssland, Japan och Västeuropa. 
 
 

     
Figur 1. Tankfartyget T/T Nanny, med en kapacitet på 499 000 dwt. Fartyget skrotades 2003. 

  
Container, RORO och linjefartyg transporterar färdiga eller halvfärdiga industriprodukter, detta genom att 
produkterna placeras i containrar eller lastbärare som kan rullas ombord (RORO-laster) eller lyftas med 
kranar. Dessa fartyg går ofta bestämda turer efter tidtabell. De största containerfartygen är de 
oceangående, de utgör ett nätverk över de stora haven med stopp i bashamnar. Den enda bashamnen i 
Sverige är Göteborg. Dessa fartyg mäter mellan 220-400 meter och har kapacitet upp till 14 000 
containrar. De mindre containerfartygen kallas feederfartyg och mäter mellan 80-150 meter och har 
kapacitet på upp till 1000 containrar. Dessa opererar på kortare distanser och mellan mindre hamnar som 
inte har direktanlöp med de oceangående fartygen. 
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Figur 2. Containerfartyget Emma Maersk. 

 
Bilar transporteras med biltransportfartyg som mäter mellan 120-230 meter. De fartyg som opererar i 
Europa har kapacitet för 1000 bilar och uppåt, de som opererar över oceanerna har kapacitet på upp till 
8000 bilar. Dessa fartyg kan ofta även ta andra RORO-laster. 
 

 
Figur 3. Biltransportfartyget Manon. 

 
Vid transporter av så kallade RORO-laster används RORO-fartyg eller ROPAX-färjor. RORO-fartygen 
mäter mellan 120-290 meter, de mindre fartygen opererar i närfart (48 timmar) och har ofta trailerburen 
last, de större fartygen som går över oceanerna kan ofta ha en mer varierad last med containrar och gods i 
bunt eller på pall. ROPAX-färjor är en kombination av RORO- och passagerarfärja, dessa mäter mellan 
120-240 meter och har korta rutter på några timmar till ett dygn, i Sverige kan man åka ROPAX-färja 
bland annat till Gotland. 
 

 
Figur 4. RORO-fartyget M/S Vasaland. 

 
Bulkfartyg som transporterar torra och flytande råvaror t ex. kol, malm, olja och spannmål är de 
oceangående bulkfartygen. Dessa fartyg har ofta anpassad storlek för att kunna passera panamakanalen, de 
mäter 200-340 meter med kapacitet mellan 65 000-80 000 dwt. En del fartyg har egen 
lasthanteringsutrustning t ex kranar, dock när det rör sig om lös last störtas denna ofta ned i lastutrymmen 
genom transportband som finns i land. En del av dessa fartyg kan även ta kombinationer av flytande och 
torra laster de kallas OBO-fartyg (oil, bulk, ore). 
 

 
Figur 5. Bulkfartyget Sagar. 
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De mindre bulkfartygen kallas coaster och täcker kortare sträckor längsmed kuster och i Europa, dessa är 
ofta anpassade för att även kunna ta containrar. Malm transporteras främst från Sydamerika, Västafrika 
och Australien till Europa, Kina, Japan och USA. Även Sverige transporterar malm främst till Europa. Kol 
transporteras främst från amerikanska ostkusten till Japan och Europa, från Australien till Japan och östra 
Europa till övriga Europa. USA dominerar spannmålsexporten till övriga världen, dock exporterar även 
Sydamerika till Europa och Australien till Asien. 
 
När man ska transportera kyl- och frysvaror används snabba kylfartyg, dessa har lastrum där lasten ligger 
paketerade eller hängande, även containrar och skogsprodukter kan ofta tas ombord. Bananer, äpplen, 
päron och citrus transporteras främst mellan Latinamerika och Afrika till Nordamerika och Europa, även 
Australien är stora exportörer av citrus, äpplen och päron. Kött transporteras främst mellan Sydamerika, 
Australien, Nya Zeeland till Europa, Nordamerika och Japan. Fisk och skaldjur exporteras från 
Sydamerika och Nordatlanten till övriga kontinenter. 
Skogsproduktfartygen transporterar som namnet avslöjar, skogsprodukter. Transporten av rundvirke går 
främst från Nordamerika, Ryssland till Kina, Japan och Sydkorea. Träflis transporteras från Australien och 
Nordamerika till Kina och massa transporteras från Sydamerika och Kanada till USA och Europa. Sverige 
är en stor exportör av massa och papper som transporteras till närliggande länder vid Östersjön och 
Nordsjön. 
 

 
Figur 6. Kylfartyget M/S White Ocean. 

 
Kryssningsfärjor är en vanlig syn i nordeuropeiska vatten, dessa fartyg tar både människor, personbilar 
och lastbilar. De mäter 120-210 meter och kan ofta ta runt två tusen passagerare.  Kryssningsfartyg 
transporterar också människor, dessa fartyg är större än färjorna och kan ta ett par tusen passagerare, de 
gör ofta även längre turer t ex från Nordamerika till Europa. Fler färjor värda att nämna är katamaran- och 
enskorvs höghastighetsfärjor, de är mindre men effektiva över kortare sträckor. Dessa transporterar 
passagerare och har utrymme för ett mindre antal fordon. I Sverige är färjor ett dagligt inslag både i vägnät 
och som genväg till Finland, Tyskland, Danmark och övriga Östersjöländer. 
 

 
Figur 7. Kryssningsfartyget Voyager of the seas. 
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AKTÖRER I SJÖFARTEN 

 
Sjöfarten är en enorm marknad med flera olika aktörer, från att ett fartyg konstrueras till att det kör över 
haven med last har flera hundra människor varit delaktiga. Ett rederi kan beskrivas vid ett bolag som ägnar 
sig år sjöfart, formellt innebär beteckningen att rederiet ska äga minst något av de fartyg som de opererar. 
Ett rederi kan röra sig från en enskild skeppare med ett eget fartyg till en stor organisation med fartyg 
värda hundratals miljoner. Rederiet behöver inte endast arbeta med transporter av olika slag för lastägare 
(de som äger lasten som ska transporteras) utan kan även syssla med andra fartygsaffärer och en 
kombination av dessa, det kan handla om att hyra, köpa och sälja fartyg och befraktning. Något som 
kännetecknar rederibranschen är att marknadssvängningarna är stora, vilket bl. a ger varierande 
omsättningssiffror. När rederiet ska transportera last sköts hanteringen i hamnar, hamnarna finns i 
varierande storlekar med varierande verktyg som fartygen kan använda vid lastning och lossning, det kan 
röra sig om enorma kranar eller vanligt markarbete. Stora hamnar betraktas som nav i sjöfarten och tar 
vanligtvis emot stora containerfartyg, hamnar kan även vara specialiserade med avseende på vilket gods 
som ska tas emot. Det är lastägarens ansvar att se till att lasten finns i hamnen när fartyget ska lassas. 
Då ett rederi beslutar att ett nytt fartyg ska införskaffas tas arbetet på nybyggnadsavdelningen vid, 
konstruktionsvarianter arbetas fram och när man valt de lösningar som passar bäst skickas prisförfrågan 
till olika varv som får lämna offert. När ett varv har kontrakterats inleds det grundläggande 
konstruktionsarbetet som innebär att kontraktsunderlaget ska förverkligas. Varvet har nu beställt 
komponenter och material för själva skeppsbyggandet. Varvet bygger sedan fartyget vilket är ett 
omfattande arbete. Varv kan även stå för renovering och service av fartyg. I inledning- och slutskede 
kopplas flaggstatsmyndigheten och klassningssällskapet in i syftet att se till att fartyget registreras under en 
stat samt att design, bygge, underhåll och drift sker i enighet med stående regelverk och internationella 
myndigheters regler. 
Klassningssällskap är av de flesta flaggstater auktoriserade att representera myndigeter vid kontroll av 
fartygs sjösäkerhet, sjövärdighet och miljöskydd, detta kan ske genom kontroller av ritningar, material och 
utrustning. Fartyg som inte godkänns kan inte försäkras och anlitas därför inte av lastägare eller befraktare.  
Ett fackorgan inom FN är IMO, som arbetar med sjösäkerhet, havsmiljöskydd och bland annat 
återvinning och skrotning av fartyg. De arbetar på en internationell nivå. Genom IMO’s bestämmelser har 
även EU utvecklat krav på säkerhet och miljöansvar. En annan konvention är SOLAS som arbetar för att 
förbättra säkerheten på havet.           

 

MILJÖASPEKTER 

 
Sjöfarten ses som det transportmedel som påverkar miljön minst med avseende på transporterad 
godsmängd. Om även hänsyn tas till de infrastruktursatsningar som krävs vid landburen transport och 
förändringarna på landskap som följer, visar sig sjöfarten vara ett bra alternativ. Dock finns negativa 
miljöaspekter rörande oljeutsläpp, ballastvattenhantering, giftiga bottenfärger samt svavel- och kväveoxids 
utsläpp. 
Bilden av oljeutsläpp är för många förknippad med bilder på oljedränkta fåglar efter fartygshaverier, men 
oljeutsläpp behöver inte alltid vara synliga. Oljerester blandas ofta ut med kemikalier eller andra starka 
medel vilket gör oljan svårare att upptäcka, försvårar upptagningen och gör oljan mer skadlig för miljön. I 
Sverige kan man hitta flest utsläpp vid fartygsleder längs med kusten samt i Stockholms hamnar som 
misstänks komma från fartyg som passerar svensk ansvarszon på vägen till andra destinationer i Östersjön. 
I Sverige finns det lagar som innefattar oljeutsläpp, vilket innebär att förundersökningar kan utföras och 
föroreningsavgifter tas ut. Sverige tog även initiativ till Östersjöstrategin som innebär att alla hamnar i 
Östersjön ska ha mottagningsanordningar för olja, vilket avfallshanteringsdirektivet PRF bygger på, som 
EU vidtagit. Beslut om ekonomiskt stöd från Europaparlamentet till Europeiska Sjösäkerhetsbyrån finns, 
vilket ska erbjuda EU -medlemsländer saneringsfartyg och hjälpmedel för att hitta utsläpp. Fler åtgärder 
som vidtagits globalt genom IMO och EU är utfasningen av tankfartyg med enkelskrov samt genom 
MARPOL- konventionen och IMO regleras vilket avfall som fartyget får släppa ut eller som måste tas om 
hand. 
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Ballastvattenhanteringen är ett problem som blev känd på 1980-talet och innebär att organismer, växter 
och kryp följer med vattnet i ballasttanken som sedan töms i en annan kontinent och ett annat hav. Detta 
kan bl a. rubba ekosystem och arter kan slås ut. IMO´s medlemsländer tog fram rekommendationer på 
hur skiftet av ballastvatten ska ske för att förhindra att oönskade arter följer med till nya vatten. Dessa 
rekommendationer innefattar att man ska skifta ballastvattnet på öppet hav och utföra regelbunden 
rengöring av ballasttanken, man ska också undvika att skifta i grunda vatten, vid algblomning eller under 
natten. IMO har tagit fram en ballastvatten konvention där tanken är att alla fartyg som omfattas ska 
kunna välja på att skifta ballast på ett bestämt avstånd från land och vattendjup, behandla ballastvattnet 
med godkända system för att få ner nivån på organismer, lämna ballastvattnet till en 
mottagningsanordning eller använda någon annan godkänd metod. Forskningen sker främst på att försöka 
rena ballastvattnet, svenska ballastvatten systemet PureBallast har godkänts som system av IMO.  

 

 
Figur 8. Oljeutsläpp i Nordsjön. 

   
Giftiga bottenfärger är tennbaserade, det har visat sig att det stör fortplantningssystemet hos 
vattenlevande organismer. Fartyg under EU-flagg är förbjudna att ha tennbaserad bottenfärg och IMO har 
som mål att göra detsamma om bara tillräckligt många stater godkänner avtalet. Andra alternativ till den 
giftiga bottenfärgen är silikonbaserad färg, man kan även utföra bottenskrapning. Forskningen går framåt 
med mål att tillverka en helt giftfri bottenfärg till rimligt pris. 
 
Sjöfartens utsläpp till luften som beror främst på användingen av fossila bränslen kan minskas genom att 
designa fartyg med mindre motstånd och uppdaterade mer bränslesnåla motorer.  
 
Det finns miljöcertifikat som är frivilliga att ansöka om, ISO-certifikatet kräver en miljöpolicy vilket 
innebär att företaget ska analysera och komma med förbättringar på hur de ska förbättra miljöpåverkan. 
ISM- certifieringen som antogs genom IMO innebär att alla fartyg över 500 bruttoton ska vara ISM – 
certifierade. En ISM- certifiering innebär mer specifika krav på hur en miljöförbättring ska ske och lägger 
störst vikt på säkerhet och att förebygga miljöproblem på grund av haverier.  
 
Om den tekniska utvecklingen fortgår kan man i framtiden kanske blicka tillbaka på dagens fartyg som lika 
enkla som den första stockbåten var. Detta kräver forskning och engagemang och lite fantasi.  
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PROPELLERMODELLERING  
 
Vid analys och modellering av en propeller finns två teorier till förfogande, momentteorin och 
blandelementteorin. Momentteorin grundar sig på fysikaliska principer som dock försummar propellerns 
geometri men ger en övregräns för propellerns verkningsgrad. Bladelementteorin utgår ifrån att 
propellerbladet delas in i element som ger möjligheten att analysera följderna av att propellerns geometri 
ändras. Bladelementteorin ger till en felaktig övre gräns av propellerns verkningsgrad. Därför används en 
kombination av de båda teorierna för att uppnå ett bättre resultat.  Innan beskrivningen på hur teorierna 
fungerar i praktik kommer vissa begrepp att förklaras [2]. 

 

KRAFT OCH VERKNINGSGRAD 

 
Innan analysen av propellern är det väsentligt att få en bild av de begrepp som uppkommer när en farkost 
rör sig i vatten. För att förenkla analysen kan man försumma påverkan mellan skrov och propeller, samt 
anta att propellern inte utsätts för turbulens och att det inkommande flödet sker vinkelrätt mot 
propelleraxeln. Detta medför att ändringar i flöde och tryckdifferenser som uppstår vid aktern, inte tas 
med i denna analys, dock har de en betydande roll vid djupare analys. 
Om ett fartyg åker med en konstant hastighet, bildas en motståndskraft R (N) som uppkommer pga. av 
skrovet samt en motståndskraft ΔR (N) som uppkommer pga. propellern, se figur 9. Dessa krafter ska 
bilda jämvikt med dragkraften T (N) som är en framdrivande kraft från propellern. Ett annat viktigt 
begrepp som används i grunden för den här analysen är propellerns verkningsgrad. Vilket är kvoten 
mellan propellerns generade och tillförda kraft, enligt ekvation 1. 

0
ATv

M



                      1 

 
Där T är dragkraften, vA är hastigheten vid propellern, ω är propellerns vinkelhastighet och M är 
vridmomentet. TvA kan även skrivas som PT, och ωM kan skrivas som PD. Propellerns vinkelhastighet fås 
enligt ekvation 2. 

2 ( )

60

rpm
             2 

Där rpm är antalet varv per minut. 
 
 
 

 

                                        Figur 9. Förenklad bild över motståndskraft och dragkraft.                  
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För att förstå propellerns geometri finns de grundläggande parametrarna, bladarea förhållande (BAR) och 
stigning (GP). BAR fås genom att ta arean för alla propellerblad (N st) och dela med arean över 
propellerdisken, som enligt figur 10 blir ekvation 3. 

 
2

0.5Nc D
BAR

D
             3 

Stigning definieras som sträckan (i meter) som propellerns förflyttar sig, om propellern gör en 360˚ 
rotation och elementet rör sig parallellt med propelleraxeln, dvs. propellern rör sig som en skruv i en 
gänga. GP fås genom ekvation 4, där θ är stigningsvinkeln.  
 
 

2 tanGP D               4 
 
 
 

 
 
 

 
Figur 10. Bild av propellerns diameter D, hubbens diameter H, kordan c, bladelement och stigningsvinkel θ. 

 
 

 MOMENTTEORIN 

 
Teorin baserar sig på att propellern accelererar fluiden som skapar en reaktionskraft vars storlek ges av 
ändringen i fluidens rörelsemängd. Propellern idealiseras till en tunn skiva som har egenskapen att låta 
fluiden passera, vilket gör att trycket i fluiden ökar momentant när den passerar. Genom att anta 
koninuitetvillkor och strömrörsströmning erhålls olika hastigeter beroende av var på strömlinjen man 
befinner sig. Detta delas in i hastigheten som kommer in uppströms om propellern vA, hastigheten som är 
i höjd med propellern v0 samt hastigheten nedströms vS. Då hastigheten ökar nedströms införs den axiella 
inflödesfaktorn a, som gör det möjligt att få fram v0 och vS genom sambanden v0=vA(1+a) och 
vS=vA(1+2a).   
Momentteorin ger ett uttryck för ΔT (N) enligt ekvation 5. 
 

4 (1 )AT v a a r               5 

 
Där ρ är fluidens densitet och Δr är den radiella utsträckningen med centrum vid radien r. Ett annat 
uttryck är vridmomentet, som fås genom ekvation 6. 
 

34 (1 ) 'AM r v a a r              6 

 
 Där a’ är den tangentiella inflödesfaktorn som uppkommer då propellern roterar.  
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BLADELEMENTTEORIN BET 

 
I bladelementteorin delas propellerbladet in i radiella bladelement (segment), se figur 10, som var för sig 
analyseras. Man ansätter första elementet längst in på bladet och stegar sedan ut mot kanten längs med 
radien r, elementet har kordan c och bredden Δr. Varje radiellt segment antas generera en lyftkraft, 
oberoende av de andra elementen. Denna teori ger uttryck för ΔT (N) och ΔM (Nm) på följande sätt 
enligt ekvation 7 och 8. 

 ( cos sin )L DT qcN C C r               för alla element T=ΣΔT        7 

 

( sin cos )L DM qcN C C r r          för alla element M=ΣΔM       8 

 
Här är N antalet blad och för att förstå dessa ekvationer förklaras först parametern q, som är det 
dynamiska trycket som ges av q=0.5ρv2. Här är v den relativa hastigheten mellan varje enskilt element och 
fluiden, v kan delas in i två hastighetskomponenter v0 (axiellt flöde) och v2 (tangentiellt flöde), vilket ger 

2 2

0 2v v v  . På samma sätt som i momentteorin fås v0 genom v0=vA(1+a), men v2 fås genom v2=ωr(1-

a’). Vinkeln ϕ fås genom ϕ=θ-α, där θ är given från GP och α är attackvinkeln som ges av α=θ-
arctan(v0/v2).  
CL och CD är lyft- respektive motståndskoefficienter, dessa fås genom samband från fluiddynamiken. 
Lyftkraften är alltid vinkelrät mot v och motståndskraften är rät mot lyftkraften enligt ekvation 9 och 10. 
 

2
1

l
L

C
C

eAR





        9 

 

D d DiC C C         10 

 
Ekvationerna för CL och CD ovan innehåller andra samband som måste lösas. I ekvationen för CL finns bl 
a. Cl som är en tvådimensionell lyftkoefficient, denna beror av α genom Cl=Clαα där Clα är formberoende 
men kan approximeras till 2π. AR är sk.”effective aspect ratio” som är ett mått på lyftytans slankhet och e 
är sk. ”span efficiency factor”som är ett mått på hur effektiv formen är, dessa är i 3 dimensioner. I detta 
fall används ekvation 11. 

2

2

2

D

AR
D

c

 
 
 
 
 
 

            11 

Där D och c är propellerns diameter respektive korda. I ekvationen för CD används Cd och CDi som är 
profilens motstånd respektive det inducerade motståndet som uppstår då virvlar bildas när flödet vid 
propellerns kant tappar tryck enligt ekvation 12 och 13. 

L
Di

C
C

eAR
            12 

 
20.008 0.003 0.01d l lC C C               13 
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DIMENSIONSLÖSA EKVATIONER OCH SAMBAND 

 
Följande begrepp är de sista som redogörs innan propellerdiagramet kan behandlas. Dragkraften och 
vridmomentet kan uttryckas som koefficienter genom ekvation 14 och 15. 

2 4T

T
K

n D
           14 

2 5Q

M
K

n D
             15 

 
Där T, M är givna från bladelementteorin, den nya parametern n är propellerns varv per sekund som ges 
av n=vA/JD  som i sin tur innehåller den nya parametern J. J är det så kallade framdrivningstalet som ger 
en dimensionslös hastighet enligt J=vA/nD . Med hjälp av dessa nya ekvationer får vi ett nytt uttryck för 
propellerns verkningsgrad genom ekvation 16.  
 

0
2

T

M

K J

K



          16 

 
 
Den sista ekvationen som är användbar i propellerdiagramet är den med koefficienten för den nödvändiga 
dragkraften från propellern enligt ekvation 17.  

2

2 2

required

T

A

T
K J

D v
            17 
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PROPELLERDIAGRAM 

 
De begrepp och ekvationer som nu gett en liten grund gör att en diskussion över kommande 
propellerdiagram kan börja, se figur 11. I ett propellerdiagram är kurvor med KT (i detta fall Kt protefs), 
KTrequired (Kt prop), KQ (10*Kq) och η0(eta) som funktion av J plottade. Detta görs med fördel i 
MATLAB där ett förarbete med fsolve har löst problemet med att moment- och bladelementteorin ger 
olika värden, och löser därför ut de oberoende parametrarna a och a’ så att teorierna uppnår lika värden. 
Ett program har sedan skapats som loopar J, i detta fall från 0.1 till 1.4 med steglängden 0.01 samt en loop 
som tar varje bladelement (i detta fall 10 st), där ekvationerna för a, a’, η0, ΔT, ΔM (från BET) och α blir 
vektorer. a, a’ och α värden ingår ju i ΔT och ΔM, dessa summeras sedan enligt BET. Slutligen kan 
ekvationerna för KT, KQ och η0 införas och plottas.  
  
Genom att följa pilen från där kurvorna för KT och KTrequired korsas stöter den på η0-kurvan, från den 
platsen går pilen till y-axeln där verkningsgraden kan avläsas till ca 54%, vilket i verkligheten är en 
överskattning på ca 5-10% som uppkommer då momentteorin och BET kombineras. Kurvan för KQ visar 
det vridmoment som krävs av propelleraxeln, anledningen till att den är multiplicerad med 10 är att den 
ska passa bättre i plotten.  
För att höja verkningsgraden kan olika parametrar påverkas, bland annat parametern a som blir mindre 
genom att öka propellerns diameter, man kan även påverka kordan och antalet propellerblad, eller göra 
ändringar som rör CD. 
 
 

 
Figur 11. Plot från övning i propelleranalys, propellern har 5 blad. 
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FARTYGSPROJEKTERING 

 
Färjetrafik är ett uppskattat transportmedel och är ett effektivt sätt att kombinera transporter av både 
passagerare och fordon. Sveriges inrikes färjetrafik är idag en del av infrastrukturen som binder samman 
fastland med öar, men även öar emellan. De två största öarna, Öland och Gotland har sedan 2007 
trafikerats av en ROPAX-färja som går mellan Grankullavik och Klintehamn. Denna färja har mycket hög 
kapacitet för antal passagerare och fordon, vilket har bidragit till att den inte avgår fullastad. Även hamnen 
i Grankullavik har begränsat hamndjup (ca 5 m) som gör att hamnen blir svår att manövrera i under 
hårdare väder med inställda turer som följd [3]. Då det finns en önskan från öbor och turister att sträckan 
ska fortsätta trafikeras, kan möjligheter med en mindre färja utredas. Utredningen ska behandla ett 
ROPAX-fartyg med kapacitet för 150 passagerare, 20 personbilar och 5 lastbilar som ska trafikera två t/r 
per dag. 

 

SYFTE 

 
Rapporten behandlar en projektering av ett litet ROPAX-fartyg med kapacitet för 150 passagerare, 20 
personbilar och 5 mindre lastbilar. Fartyget täcker sträckan Grankullavik-Klintehamn med två t/r per dag, 
där enkel resväg beräknas vara 36 sjömil [4].  
 

BEGRÄNSNINGAR 

 
Fartyget går under svensk flagg och följer därmed svenska sjöfarts reglementen. Dimensioner förväntas 
uppfylla gällande stabilitets- och säkerhetskrav, i dessa hänseenden klassas fartyget som passagerarfartyg. 
Fartygets fart ska ta hänsyn till ekonomi och miljö, vilket medför att en lägre fart är att föredra. Fysiska 
begräsningar i hamnar påverkar endast fartygets djupgående, som ej bör överstiga 4.5 meter. Fysiska 
begräsningar som längd och bredd påverkar inte denna projektering då fartygen som idag trafikerar dessa 
är av större dimensioner [5]. Vid beräkning av lastens vikt ansätts en passagerare väga 75 kg, en personbil 
2 ton och en lastbil 30 ton [6][7][8]. Den rullande lastens dimension anges i löpmeter fillängd, där en 
personbil mäter 4 m och en lastbil 6 m, en filbredd är 3.5 m.  
 

 

METOD 

Vid projektering används en kombination av semi-emiriska metoder, teori och statistisk data. I förstadiet 
bestäms huvuddimensionerna och farten för fartyget med hänsyn till planerad rutt och godstyp. Dessa 
används för att skapa en skrovgeometri. Vid analys av flytläge och stabilitet undersöks att skrovgeometrin 
uppfyller de önskemål och regler som rör fartygstypen. Slutligen bestäms ett framdrivningsmotstånd, 
propellerarrangemang och val av motor.   

Uppförande av skrovgeometri 

Resvägen uppskattas till 36 sjömil. En lämplig marchfart är 14 knop, på så vis tar en enkelresa två timmar 
och fyrtio minuter. Den rullande lasten lassas i aktern och lossas i fören, beräknad tid för lastning och 
lossning av last och passagerare är 45 minuter. Fartyget tankar bränsle och övriga förnödenheter efter 
kvällens sista tur. 
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Figur 12. Linjetrafik mellan Grankullavik och Klintehamn. 

 
Tabell 1. Avgångstider med beräknad lassning/lossning på 45 min. 

 
 
 
 
 
 
 
Den rullande lasten har en total längd på 110 m, med två filer jämte varandra och en marginal på tre meter 
i bredd samt två meter i för och akter är fartygets bredd (B) 10 m och total längd (LOA) 59 m. Längd 
mellan perpendiklar (Lpp) är 58.47 m och antalet vattentäta skott är 4 stycken [9]. Då djupgåendet inte bör 
överstiga 4.5 m anpassas fartygets djupgående (T) då fartyget är maximalt lastat till 3.8 m, tillsammans med 
fribord (F) på 0.7 m [10] är djupet (D) mellan köl och första däck (bildäck) 4.7 m. Frihöjden på bildäck är 
4.8 m, med ett passagerardäck ovanpå bildäck är den totala höjden (H) 13 m, se bilaga 1 för 
generalarrangemang. 
 
Från fart (V m/s) och längd (Lpp) beräknas Froudes tal (Fn) till 0.3 enligt ekvation 18, detta tal är 
dimensionslöst och ger en indikation på fartygets fart-längd-relation [11].  
 
 

7.2
0.3

9.8 58.47

V
Fn

gL
  


               (18) 

 
Ett Froudes tal mindre än 0.4 är vanligt för deplacerande fartyg. Froudes tal har även ett samband med 

blockkoefficienten (CB), som är en relation mellan fartygets volymdeplacement (m3) och en låda med 
samma längd, bredd och djup. Blockkoefficienten minskar med ökande Froudes tal och en stor 
blockkoefficient motsvarar ett fylligt skrov medan en liten blockkoefficient motsvarar ett slankt skrov. 
Blockkoefficienten är satt till 0.62, vilket passar bra vid jämförelse av likande fartyg [13], [17]. 
 

Avgång Grankullavik Avgång Klintehamn 

07:00 10:30 

14:00 18:00 
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Fartygets viktsdeplacement (Δ ton) är 1270 ton vilket är summan av dödvikten (DW) och lättvikten (LW). 
Dödvikten är den samanlagda vikten av lasten, passagerare, besättning, bränsle och förnödenheter vilket 
uppgår till 270 ton. Lättvikten är fartygets egenvikt och baseras på statiska data för ett RORO-fartyg enligt 
ekvation 19 [13]. I ekvationen föreslås att fartyget byggs helt i stål, därav används en koefficient för mild 
steel.  Då detta är ett litet ROPAX-fartyg används ett lättare konstruktionsmaterial för överbyggnaden 
istället för det föreslagna mild steel vilket medför att om en approximativ koefficient för exempelvis 
aluminium används kan lättvikten uppgå till 1000 ton istället för 1457 ton.  
 
 

(0.03557 1350 )
pp

pp B l

L
LW L BD nC C

D
             (19) 

n= antalet lastdäck=1 
Cl=1.035 för mild steel 

 
 

58.47
(0.03557 58.47 10 4.7 1350 1 0.62) 1.035 1457

4.7
LW ton       

          

(20)
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ANALYS 

 
Analys av fartygets stabilitet grundar sig i teori och en iterativ metod med hjälp av datorprogrammet MSY 
Hydrostatics [14]. I MSY Hydrostatics modelleras fartygets skovgeometri utifrån en fil med en befintlig 
fartygsprofil för ett liknande ROPAX-fartyg [15], detta görs genom att ersätta filens huvuddata med 
önskad huvuddata. Stabiliteten testas för två scenarion, med last och utan last. Fartygets 
framdrivningsmotstånd och effektbehov beräknas med två metoder, Guldhammer & Harvald [12] samt 
Holltrop & Mennen [16], varav den sistnämnde ligger till grund för fortsatt resonemang angående 
propeller- och motorval. Guldhammer & Harvald metod beräknas manuellt och Holtrop & Mennen 
metod beräknas i datorprogrammet HM1 [16] som beräknar motstånd som funktion av ett fartintervall. 
Metoderna är semiempiriska och utgår ifrån att fartyget befinner sig i lugnt väder och öppet hav 

Stabilitet 

När fartyget utsätts för krafter som vill kränga fartyget runt långskeppsaxeln, uppstår en rätande hävarm 
(GZ) som bestämmer kraften på det moment som vill återföra fartyget till ursprungsläget, en större 
hävarm ger ett större återförandemoment. Hävarmen ökar ju mindre avståndet (KG) mellan köl och 
masscentrum (G) är, och därför är ett mindre avstånd att föredra. Höjden för masscentrum är 2.1 m 
(ekvation 21) för olastat fartyg respektive 2.5 m (ekvation 22) med last. Det betyder att fartygets 
masscentrum i båda fallen ligger under vattenytan vilket ger ett relativt lågt masscentrum. Höjden för 
masscentrum i olastat fall erhålls genom att uppskatta vikten av fartyget, och var dess tyngpunkt över köl 
ligger. Tyngdpunken för skrovets vikt ligger på 1 m och överbyggnadens ligger på 7 m. I lastat fall adderas 
även tyngdpunkten av lastens vikt, den rullande lasten ligger på 4.7 m och passagerare på 10.5 m.  
 

(( ( ) / )olastat skrov överbyggnad överbyggnad olastatKG vikt vikt höjd            

 

= ((800 (200 7)) /1000) 2.1   m         (21) 

 

(( ( ) ( ) ( )) / )fullast skrov överbyggnad överbyggnad rullandelast rullandelast pass pass fullastKG vikt vikt höjd vikt höjd vikt höjd         

 

(800 (200 7) (240 4.7) (11.25 10.5)) /1370 2.5        m        (22) 

 
Där vikt är i ton, höjd i meter. 

 
Volymdeplacement räknas ut genom ekvation 6 [13]. 
 

B ppC L BT 
       (23) 

Där djupgåendet för olastat fartyg är 2.9 m respektive 3.8 m med last. 
 

I MSY Hydrostatics erhålls initialmetacenterhöjden (GM0) samt verktyg som beräknar hur hävarmen beror 
av krängningsvinkeln (GZ-kurva), se tabell 2 för värden och krav från sjöfartverket samt figur 13 och 14 
för GZ-kurva [6]. Initialmetacenterhöjden kan även erhållas genom att dra en tangent genom GZ-kurvans 
nollgenomgång upp till krängningsvinkeln 57˚.  
 
Tabell 2. Arean under GZ-kurvan, rätande hävarm och initialmetacenterhöjd 

 

Krängningsvinkel IMO Utan last Med last 

0˚-30˚ >0.055 mrad 0.39 mrad 0.33 mrad 

0˚-40˚ >0.090 mrad 0.66 mrad 0.49 mrad 

30˚-40˚ >0.030 mrad 0.27 mrad 0.16 mrad 

GZ vid 30˚ >0.2 m 1.5 m 1.25 m 

GZmax >25˚ 80˚ 77˚ 

GM0 >0.15 m 2.68 m 2.15 m 
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Figur 13. GZ-kurvan för olastat fall. 

 

 
Figur 14. GZ-kurva för lastat fall 

 
GZ-kurvorna visar att GZmax inträffar vid en hög vinkel för de båda fallen, detta betyder att fartyget har 
ett ökande rätande moment upp till ca 80˚. Det projekterade fartyget är egentligen mer känsligt för 
krängningar eftersom det har portar i för och akter in till bildäck som kan ta in vatten. Detta innebär att 
fartyget inte kan kränga 80˚ troligen kapsejsar fartyget innan denna vinkel. 
Hävarmen ökar med små steg vilket minimerar risken för stora svängningar (tvärskepps) som uppstår ifall 
hävarmen ökar snabbt.  Dessa svängningar beror på att kraften från det rätande momentet ökar med 
längden på hävarmen, om denna ökar snabbt blir svängningen större. Arean under GZ-kurvan beräknas 
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vid olika krängningsvinkelintervall (tabell 2), värdena ger en indikation på hur mycket som krävs för att 
kränga fartyget. Ju större arean är desto mer energi krävs för att uppnå en krängning.  
 
I MSY Hydrostatics beräknas tyngdpunkten i långskeppsled (LCG) för det olastade fallet till 26.1 m vilket 
ger en trimvinkel på 0.18 grader, för det lastade fallet ligger LCG på 26.65 m vilket ger en trimvinkel på 
0.72 grader, se bilaga 2. Vid dessa trimvinklar går fören lite djupare än aktern, detta är dock nödvändigt för 
att hålla ett säkert avstånd mellan vattennivån och porten i aktern. Programmet ger även 
deplacementcentrum i långskeppsled (LCB) som är 26.11 m utan last och 26.68 m med last, samt 
deplacementcentrum vertikalt (KB) som är 1.46 m respektive 1.55 m. Detta innebär att LCB är förskjuten 
några centimeter och ligger strax under LCG i de båda fallen, eftersom KB även ligger under KG i bägge 
fall, detta medför att ett nytt jämviktsläge infinner sig då fartyget trimmas.  

Motstånd och effektbehov 

Effektbehovet för fartyg beror på vilket motstånd det utsätts för. Ett typiskt samband mellan motstånd 
och fart-skrovgeometri är att deplacerande lågfartsfartyg har en hög plattfriktion och ett lågt 
vågbildningsmotstånd medan ett snabbt fartyg med planande skrov har låg plattfriktion med ett högt 
vågbildningsmotstånd.  

Guldhammer & Harvald 

Utifrån huvuddata i tabell 3 uppskattas fartygsmotståndet. Metoden grundar sig i semiempiriska metoder 
och modellförsök. Detta innebär att ett steg är att skala om motståndskoefficienten för 
vågbildningsmotståndet från modell till fullskala. Detta utförs genom att beräkna det dimensionslösa 
Reynholds tal (Re) för modell och fartyg samt att utgå från att Froudes tal är lika för modell och fullskala. 

 

Tabell 3. Huvuddata för beräkning av motståndskoefficienter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Motståndskoefficienten (CT) delas upp i fem komponenter, plattfriktion (CF), formmotstånd ((1+k)CF), 
ytråhetstillägg (ΔCF), vågbildningsmotstånd (CR) och luftmotstånd (CAA) enligt ekvation 24 [12].  
 

3(1 ) 5.3 10T F F R AAC k C C C C        (24) 

 
För att bestämma motståndskoefficienten bestäms först de viskösa motståndskomponenterna som inte 
kräver omskalning. Plattfriktionen är 1.9∙10-3 (ekvation 25), formfaktorn k är 0.19 (ekvation 27), 
ytråhetstillägget är 0.79∙10-3 (ekvation 28) och luftmotståndet är 0.075∙10-3 (ekvation 29) [12]. 
   

3
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        (25) 

 
Där Re för fartyget beräknas enligt ekvation 9. 
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        (26) 

 

Lpp= L= 58.47 m V= 7.2 m/s 

B= 10 m  = 1025 kg/m3 

T= 3.8 m  = 1.2∙10-6 m2/s  

= 1300 m3 Fn= 0.3 

Lmodell=Lm= 4 m CB=0.62 
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        (27) 
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         (28) 

Där ks=150µm 
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              (29) 

 
Där fartygets våta yta (S) är 758 m2 enligt ekvation 30. 
 

1.025 ( 1.7 ) 1.025 58.47((0.62 10) (1.7 3.8)) 758BS L C B T                   (30) 

 
Vågbildningsmotståndet hämtas först från två Guldhammer & Harvald diagram [12] med slankhetstal 5.0 
och 5.5, Froudes tal på 0.3 och en prismatisk koefficient på 0.6 [12], fartygets slankhetstal är 5.35 (ekvation 
31), interpolering ger att CR är 2.8∙10-3. 
 

1/3 1/3
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         (31) 

 
Dessvärre är vågbildningsmotståndet skalberoende. Omskalning genomförs genom att beräkna modellens 
motståndskoefficient (CTm) som är 6∙10-3, detta genom att addera plattfriktion för modell (CFm) med CR. 
CFm fås genom ekvation 25 men med ett Re som baseras på modellens längd och hastighet med 
omskalningsfaktor 14.6. Vågbildningsmotståndet för fartyget (CRF) blir då 2.2∙10-3 och fås genom CRF= 
CTm-(CR+k)CFm [12] .  
 
Addering av motståndskomponenterna enligt ekvation 24 ger att motståndskoefficienten är 5.2∙10-3. 
Fartygets framdrivningsmotstånd (R) är 107.3 kN och fås genom ekvation 32 [12]. 
 

2 3 20.5 5.3 10 0.5 1025 7.2 758 107257TR C V S          N        (32) 

 
Släpeffekten (PE) är 772.3 kW och fås genom att multiplicera framdrivningsmotståndet med fartygets fart 
enligt ekvation 33 [12]. 

  107257 7.2 772256EP R V         W     (33) 

Holtrop & Mennen 

Metoden utförs med hjälp av programmet HM1 som beräknar motståndskurvor i ett fartintervall på en till 
tjugo knop [16]. Framdriftsmotståndet är 100 kN och erhålls genom att dra en linje från x-axeln med 
fartygets Froudes tal, 0.3 som motsvarar hastigheten 14 knop, till kurvan Rtot och avläsa 
framdrivningsmotståndet på y-axeln, se figur 15.  
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Figur 15. Kurvor över motstånd från programmet HM1. Notera att framdrivningsmotståndet ökar markant runt ett Froudes tal på 

0.35 vilket motsvarar en fart på ca 16 knop.  

 
Släpeffekten fås till 720 kW enligt ekvation 33, med utbytt framdrivningsmotstånd till Holtrop & Mennen. 
 

Tabell 4. Värden på framdrivningsmotstånd och släpeffekt från Guldhammer & Harvald och Holtrop & Mennen. 

 G&H H&M 

Framdrivningsmotstånd R 107.3 kN 100 kN 

Släpeffekt PE 772.3 kW 720 kW 

 

Propeller och Motor 

Vald propeller har fyra blad och ett bladareaförhållande på 0.60, vilket gör att propeller kan väljas från 
SSPA standardserie 4.6, se figur 16 [12]. Huvuddimensioner som är grund för valet finns i tabell 5. För 
allmän propellerstudie se föregående avsnitt Propellermodellering. . 
 

Tabell 5. Huvuddimensioner för val av propeller. 

Lpp= 58.47 m S= 780 m2 

B= 10 m V= 14 kn= 7.2 m/s 

T= 3.8 m R (7.2 m/s)= 100 kN 

= 1300 m3  CB= 0.62 

Propeller diameter D=T∙0.6= 2.28 m Korda c=0.53 m 

 
Propellern anpassas till valet att släpeffekten är 720 kW. Genom det fås att propellerns tryckkraft (T) är 
118 kN enligt ekvation 34 [12]. 

5
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      (34) 

 
Där t är sugfaktorn på 0.15 enligt ekvation 35, sugfaktorn är en effekt av att propellern sänker trycket i 
akterskeppet vilket ökar motståndet enligt ekvation 34. Medströmsfaktorn (w) som är en faktor som 
uttrycker skillnaden mellan fartygets fart och anströmningsfarten till propellern erhålls i ekvation 36 [12].  

 

0.6 0.6 0.26 0.15t w             (35) 
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0.5 0.05 0.5 0.62 0.05 0.26Bw C              (36) 

 
Anströmningshastigheten (VA) till propellern är 7.2 m/s och fås genom ekvation 37 [12]. 
 

(1 ) (1 0.26)7.2 5.32AV w V            (37) 

 
Tryckkraftskoefficienten (KT) beräknas genom ekvation 38 för olika värden på framdriftstalet (J) för 
erhållet värde se tabell 6 [12]. 
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K J

D V
       (38) 

Tabell 6. Värden på tryckkraftskoefficienten som funktion av framdriftstalet. 

J KT 

0.4 0.12 

0.5 0.19 

0.6 0.27 

0.7 0.37 

 
Värdena för KT ritas in som en parabel i SSPA 4.6, se figur 16. 
 
 
 

 
 

Figur 16. KT parabel SSPA 4.6. 

Det framdriftstal som ger bäst stigningsförhållande (P/D) ligger på 0.47 och ger ett stigningsförhållande 
på 0.8, detta ger i sin tur att propellerns verkningsgrad (η0) är ca 66 %. Propellern har ett varvtal på 5 rps 
enligt ekvation 39, vilket ger 300 rpm. 
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Vald propeller har en kavitation på ca 4%, se markering i figur 17. För en utförlig kavitationskontroll se 
bilaga 3.    
  
 

 

 

 
Figur 17. Burrils kavitationsdiagram, markeringen visar vald propellers kavitationsrisk. 
 
Propellereffekten (PS), vilket är effektbehovet ligger på 1574 kW, eller 2145 hk, vilket erhålls genom att 
dividera släpeffekten med den relativa rotativa verkningsgraden (ηR), propellerns verkningsgrad (η0) och 
skrovverkningsgraden (ηH), se ekvation 40 [12]. Ett sjötillägg på 15 % läggs till för att kompensera för 
väder och vind. 
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        (40) 

Där den relativa rotativa verkningsgraden sätts till 1. 

 

En motor som producerar önskad effekt är MAN L27/38 med sex cylindrar, ett varvtal på 800 rpm som 
växlas ner till 300 rpm, för specifikation se bilaga 4.  
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SLUTSATS 

 
Fartyget uppfyller syftet att transportera 150 passagerare 20 personbilar och 5 lastbilar mellan 
Grankullavik och Klintehamn. Enkelresa tar tre timmar när fartyget har en marchfart på 14 knop. Om 
fartyget väljer att öka farten ökar motståndet markant vid 16 knop. Stabilitetskriterier uppfylls med 
marginal. Vid en fortsatt studie borde en stabilitetsanalys utföras gällande hur fartyget beter sig vid ett 
tillstånd när lasten är ojämnt fördelad. För att utveckla miljöaspekten kan ändringar gällande fartygets 
fyllighet göras, då fartyget i dagsläget har en stor fyllighet finns marginal för att det förlängas något. Detta 
innebär dock att val av material ska vara av lättvikt vilket inte är gynnsamt ur ett ekonomiskt perspektiv.  
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SEGLA MED VINDEN RAKT BAKIFRÅN SNABBARE ÄN VINDEN 
 
 
Att använda vinden som drivkraft är en gammal tradition, de äldsta segelfartygen härstammar från 
Egypten och kan dateras till 3200 f.kr.  Dessa segelfartyg hade endast kapacitet att segla i medvind och 
utnyttjade de nordliga vindarna på Nilen för att sedan ro tillbaka. Hur utvecklingen sedan fortskridit ses i 
dagens högpresterande segelbåtar, energiutvinning i form av vinkraftverk och även vindens drivkraft på 
fartkoster som traditionellt sätt inte använder segel eller rör sig i vatten. 
Om tanken tillåts gå tillbaka till de första segelfartygen som utnyttjade medvind och låta detta appliceras 
på en fartkost utrustad med hjul och en vindpropeller så att denna kan rulla fram på marken. Tidigare 
försök visar att farkosten kan komma upp i hastigheter snabbare än vinden den färdas med då den 
kommer in rakt bakifrån.  Teorin bakom detta kan verka simpel men vid en djupdykning uppstår 
frågetecken och händelseförloppet blir inte lika självklart. För att reda ut vanliga frågor och missförstånd 
presenterar rapporten en kombination av teori och metodik genom experiment som förklarar fenomenet 
segla med vinden, snabbare än vinden på nytt sätt. 
 

SYFTE 

Fenomenet att segla med vinden rakt bakifrån snabbare än vinden ska förklaras och anpassas för en läsare 
som inte är insatt i ämnet. Rapporten behandlar fenomenets grundläggande teori och tar med verkliga 
exempel och ett utfört experiment.  

BEGRÄNSNINGAR 

Läsaren bör ha viss kunskap motsvarande grundkurs i mekanik, detta för att förstå jämviktsekvationer och 
andra samband. Rapporten avgränsas till att endast behandla farkoster som rör sig på land med hjälp av 
luftpropeller och hjul. Detta därför att teorin för farkoster på land och vatten skiljer sig åt på en del ställen.  
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ANALYS 

 
Figur 18. Situationsbild över krafter på farkosten. 
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I analysen används farkosten som fast referenspunkt i koordinatsystemet.  Detta ger de enklaste och 
tydligaste ekvationerna. Det är viktigt att inte blanda ihop olika koordinatsystem. Om flera 
koordinatsystem används oförsiktigt uppstår fel i beräkningarna och slutsatsen av dessa kan bli 
vadsomhelst.  
Figur 18 visar en farkost som rör sig på ett underlag med en hastighet V. Vinden blåser med hastigheten 
W, observera att vinden har samma riktning som farkostens rörelse. Vindhastigheten som farkosten 
upplever blir därför V-W. När farkosten åker långsammare än vinden, upplevs farkosten ha medvind. När 
farkosten åker lika fort som vinden upplevs tillståndet som vindstilla. När farkosten åker fortare än vinden 
så upplevs det som att åka i motvind. Farkosten är konstruerad för att köra på land och låta ett hjul driva 
propellern. Detta beror på att rullmotståndet är lägre än vattenmotståndet. Ett hjul som inte glider mot 
marken kan överföra nästan 100% av kraften till axeln den driver, en propeller klarar sällan mer än 80%. 
Att lyckas tillverka ett bra hjul är lättare än att tillverka en bra propeller. Det räcker att hjulet rullar lätt och 
har tillräcklig friktion för att fungera bra. En propeller måste utformas med hänsyn till vilket varvtal, 
vilken kraft och vid vilken hastighet den skall arbeta optimalt.  
För att farkosten ska ta sig framåt krävs en effekt från propellern, det kända sambandet att effekt är lika 
med kraft multiplicerat med hastighet, enligt ekvation 41. 
 

P F V                        41 

 
 
Där P är effekt, F är kraft och V är hastighet.  
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För att farkosten ska kunna röra sig snabbare än vinden krävs att luftmotstånd och rullmotstånd ska 
övervinnas. Kraften som ska klara detta ges namnet nettokraft, Fnet som fås enligt ekvation 42. Här kan 
slutsatsen dras att om nettokraften ska vara positiv måste kraften från propellern vara större än kraften 
från hjulet. 

net p hF F F 
                     42 
 

Förhållandet mellan krafterna tas fram med hjälp av sambandet mellan deras effekter. För att se om 
farkosten klarar av att åka snabbare än vinden (W) den drivs av, räknas effekten som utvecklas i 
luftpropellern (PP) och hjulet (Ph) först ut. Med de hastigheter, verkningsgrader och krafter som gäller för 
detta fall enligt ekvation 43. 

( ) /

h h h

p p p

P F V

P F V W







 
             43 

 
Relationen mellan effekten som utvecklas vid propellern och hjulet fås enligt ekvation 44. 

p h gP P 
                    44 
 

Där 
g  är kraftöverföringens verkningsgrad. Ekvationerna 41 och 43 i ekvation 44 ger ekvation 45. 

( ) /p p h h gF V W F V   
           45

 

 
Som sedan förenklas till ekvation 46. 

pp h h g

V
F F

V W
  

             46 
 

Den nettokraft som finns tillgänglig för att överkomma motstånd blir enligt ekvation 47. 

1net p h h h g p

V
F F F F

V W
  

 
    

                47

 

 
Så länge ekvation 48 är större än ett är nettokraften positiv. 
 

1h g p

V

V W
   

              48 
 

Med större verkningsgrad kan en högre hastighet uppnås.  Då denna nettokraft är den kraft som skall 
övervinna rullmotstånd, luftmotstånd, etc. så får dessa inte bli för stora utan dessa måste minimeras. 
När farkosten åker långsammare än vinden ger ekvationen en negativ nettokraft. Detta är dock inget 
problem då propellern är optimerad för att åka snabbare än vinden, och har då otroligt låg verkningsgrad 
när den åker långsammare än vinden. Detta på grund av propellerns bladgeometri. Stigningen gör att 
propellern fungerar mer som ett vindfång än propeller. Om propellerns stigning kan regleras kan dem 
ställas så att den arbetar ”baklänges” och hjälper till att sätta fart på hjulen i starten.  
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Figur 19 visar två propellerblad på varsin axel. Den övre har en låg stigning dvs. som en farkost som ska 
segla snabbare än viden bör ha. Den undre visar en hög stigning. Man kan se att i den övre så bidrar bladet 
mest med en framdrivande kraft och bromsar inte axeln nämnvärt. Den undre ger en liten framdrivande 
kraft och en stor kraft som motverkar axelns rotation och därmed även hjulens. Den undre kommer alltså 
vilja åka mot vinden istället för med vinden. 

 
 
 

När farkosten rör sig lika snabbt som vinden går ekvationen mot oändligheten då 0V W  . Kraften 

som utvecklas blir dock inte oändligt hög på grund av att verkningsgraden för propellern p  går mot noll 

när den står relativt luften. Detta gäller för alla typer av propellrar. I teorin fås samma problem för en 
motorbåt som står stilla och börjar accelerera. I startögonblicket är hastigheten noll. Om man då sätter in 
motorns effekt i de ekvationerna som användes ovan går kraften mot oändligheten, detta stämmer såklart 
inte. När båten har kommit upp i fart stämmer däremot ekvationerna bättre. För att ta reda på vilken kraft 
som faktiskt utvecklas måste en mer avancerad modellering av propellern användas. Det räcker inte att 
som i detta fall approximera propellern med endast en verkningsgrad. 

 

SLUTSATS 

 
Hjulets kraft och hastighet mot vägbanan utveklar en effekt. Hjulets hastighet jämfört med marken är 
större än propellerns hastighet jämfört med luften. Detta medför att propellern kan ge en större kraft än 
hjulet utan att behöva en större effekt. I praktiken kommer en större effekt utvecklas vid hjulen än vid 
propellern då en del av effekten går förlorad i friktion etc.  För att detta skall fungera krävs en 
hastighetsskillnad mellan mark och luft.  

  

Figur 19. Situationsbild över två olika fall med propellerblad. 
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OLIKA EXPERIMENT 

 
Segling associeras vanligtvis med en båt utrustad med ett segel, och när en farkost som i figur 20  med hjul 
och propeller visas är den första reaktionen ”det där är inte är segling”. Definitionen av segling är inte 
självklar för de flesta betraktare, därför är det viktigt att förstå och även acceptera definitionen på segling, 
som egentligen är att förflyttning sker med hjälp av energin från vinden. Det är den definitionen som 
utnyttjas för att segla snabbare än vinden med vinden rakt bakifrån.  
För att bevisa detta har flera olika experiment utförts. Det första kända lyckade experimentet utfördes av 
vindtunnelingenjören Dr. Andrew Bauer 1969. Han konstruerade en storskalig farkost, se figur 20, som  

 
 
kunde bära en person och segla snabbare än vinden. Hans konstruktion byggde på beräkningar som 
utförts av en elev ca 20 år tidigare och konstruerades efter en vadslagning med chefs aerodynamikern och 
kollegan Apollo M.O Smith på Douglas aircrafts. Farkosten fungerar på så vis att när vinden blåser 
bakifrån så börjar den rulla på grund av luftmotståndet, när farkosten börjar rulla så börjar hjulen driva 
propellern som då ger en drivkraft. Propellerns stigning utformades till att vara justerbar troligtvis för att 
få ut så stor drivningskraft som möjligt. Det som är viktigt att veta är att farkosten inte är någon 
evighetsmaskin då den endast fungerar om vindhastigheten relativt marken är större än noll och endast då 
kan den utvinna energi ur vinden, precis som en vanlig segelbåt. Försöket observerades inte av några 
utomstående men enligt närvarande som intervjuats så lyckades Bauers försök och Smith betalade honom 
för vinsten [18].   

Figur 20. Dr Andrew Bauer 1969. 
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Figur 21. Blackbird, rekordhållare i att segla snabbare än vinden. 

Den andra juli 2010 sattes ett officiellt rekord i att segla snabbare än vinden med vinden rakt bakifrån. 
Rekordet uppmättes vid en hastighet på 2.8 gånger vindens hastighet av en observatör från NALSA som 
är Nord Amerikas officiella landseglings organisation [19]. Farkosten som tog rekordet var ”Blackbird” ,se 
figur 21, med konstruktion av Morris, Borton, Cavarro och Fields [20]. Blackbird är en trehjulig farkost 
som bygger på samma konstruktionsprincip som Bauers farkost, dvs. att hjulen driver propellern. 
Kraftöverföringen består av cykelkedja och kugghjul som går från hjulaxeln upp till propelleraxeln och 
utväxlingen och pitchen kan justeras för att uppnå bästa möjliga verkningsgrad. Det finns inget batteri 
eller motor som driver farkosten på något sätt. Innan Blackbird konstruerades tillverkades en mindre 
modell som de körde på ett löpband [21]. Den fungerar på samma sätt som den storskaliga farkosten men 
här simuleras farkostens rörelse relativt marken genom att löpbandet åker istället för farkosten. I detta 
experiment är de faser där farkosten startar från stillastående och åker långsammare än vinden borttagna 
på grund av att det skulle behövas ett väldigt långt rullband om farkosten ska hinna accelerera. 
Experimentet demonstrerar dock väl hur det fungerar i samma hastighet som vinden och vid snabbare 
hastighet än vinden. Borttagandet av faserna skapar dock en misstolkning då många tror att experimentet 
inte skulle fungera från stillastående vilket det faktiskt skulle göra med ett längre löpband.  
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VANLIGA MISSTOLKNINGAR 

 
Många problem i bevisningen att det går att segla snabbare än vinden med vinden rakt bakifrån är 
missuppfattningar på hur farkosten fungerar. I internetforum och i kommentarsfält till youtubeklipp som 
visar experiment pågår diskussioner om hur modellerna fungerar [22][23][24][25][26]. Här presenteras de 
vanligaste missuppfattningarna och förklaring till dem.   

Evighetsmaskin: 

Tolkningen att experimentet fungerar som en evighetsmaskin. Detta stämmer inte, så länge det blåser 
kommer modellen att fungera men så fort vinden tar slut så stannar modellen, att jämföra med en 
segelbåt. Farkosten kan t ex. färdas 2,5 gånger vindens hastighet, om vindens hastighet är noll blir 
farkostens hastighet noll.  

Lagrad energi 

Uppfattningen att det kan lagras energi i t.ex. en elastisk snodd eller att propellern fungerar som ett 
svänghjul. Iakttagaren tror att det lagras energi på ställen där det inte går att lagra energi. Det är inte lagrad 
energi som får farkosten att röra sig 

Fusk 

Klipp på youtube som visar ambitiösa experiment får kritik utifrån att dessa skulle vara trickfilmade, eller 
att modellen rör sig med hjälp av magneter eller med hjälp av snören. Därför krävs det att skaparen 
bakom videoklippen är tydlig och visar experimenten i sin helhet och förklararar teorin på ett förståeligt 
vis.  

Newtons tredje lag 

Newtons tredje lag (N3) gäller i punkter t.ex. den kraft som hjulet påverkar marken med påverkar marken 
hjulet med. Missuppfattningen här gäller misstolkningen att hela systemet påverkas av N3, så att den kraft 
som bildas nere vid hjulet måste påverka farkosten uppe vid propellern.  
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MODELL/EXPERIMENT 

 
Modellen konstrueras för att komplettera teorin i beviset att det går att segla snabbare än vinden med 
vinden rakt bakifrån. Den byggs så simpelt som möjligt för att tydligt visa sin funktion och för att 
minimera missförstånd om hur modellen fungerar. Modellens framdrift fungerar genom att hjulet driver 
propellern. Konstruktionen består av ett hjul på en kullagrad hjulaxel. Från hjulaxeln går en 
kraftöverföring via en gummisnodd som agerar rem till propelleraxeln som även den är kullagrad. 
Kullagren används för att minska den friktion som uppstår då propeller och hjul arbetar, detta ökar 
möjligheten att få en hög verkningsgrad, se figur 22.  
 

                                 
Figur 22. Ritning av modellen sett bakifrån samt fotografi av modellen.  

Modellen fästs på ett horisontellt placerat cykelhjul med en arm från navet så att hjulet åker på fälgen, se 
figur 23. Fästpunkten för armen i navet är kullagrad så att modellen kan rotera oberoende av hur 
cykelhjulet roterar vilket gör att armens enda uppgift är att hålla modellen kvar i banans läge längs med 
fälgen. Cykelhjulet ges en fart och roterar med konstant hastighet. På grund av det rullmotstånd som 
uppstår mellan fälg och hjul då cykelhjulet rör sig roterar modellen till en början med samma hastighet 
som cykelhjulet.  

Figur 23. Fotografi av modellen, notera axeln till 
navet. 



 

- 34 - 

 
 
Då modellen roterar med samma konstanta hastighet som cykelhjulet skapas en konstant vind som alltid 
kommer rakt bakifrån se figur 24. 
 
 
 
 
 
 
A      B 

                                               
 
 
 
                                     

C                 D 
 
Figur 24. Situationsbild sett ovanifrån. Röd pil visar vindens hastighet och blå pil visar farkostens hastighet relativt cykelhjulet. 
Bild 24A visar när farkosten står still och roterar med cykelhjulet. Bild 24B visar när farkosten börjat åka med hjälp av vinden och 
därför roterar långsammare än hjulet. Bild 24C visar när farkosten åker lika fort som vinden och därför ser ut att stå still. Bild 24D 
visar när farkosten åker snabbare än vinden och därför roterar motsatt håll gentemot hjulet. 
 

Detta motsvarar i realiteten en konstant vind rakt bakifrån på en stillastående farkost. På grund av 
modellens luftmotstånd skapar vinden en framåtdrivande kraft på modellen. När detta sker börjar 
modellen rotera långsammare än cykelhjulet, vilket i verkligheten motsvarar att farkosten har börjat åka 
framåt med hjälp av vindens kraft, men ännu ej snabbare än vinden, se figur 24. Hjulet på modellen börjar 
rotera och driver propellern. Då propellern börjar rotera ger även denna en framåtdrivande kraft vilket gör 
att hastigheten på modellen ökar ytterligare. När modellen har uppnått vindens hastighet står modellen 
stilla relativt vinden. I verkligheten motsvarar det att farkosten åker med samma hastighet som vinden. 
Vinden ger nu inte längre någon drivkraft åt modellen utan det är endast hjulet som driver propellern som 
ger en drivkraft. Modellen har nu en nettokraft framåt från propellern och börjar därför rotera åt motsatt 
håll gentemot cykelhjulet. Hastigheten ökar tills jämvikt uppstår mellan propellerns nettokraft och 
luftmotståndet från fartvinden. I verkligheten börjar farkosten i det här läget att åka snabbare än vinden 
upp till den hastigheten att jämvikt uppstår. Vid vilken hastighet som jämvikt uppstår beror på den totala 
verkningsgraden i farkosten. 
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RESULTAT/DISKUSSION 

Modellen kunde inte segla snabbare än vinden med de komponenter som användes, dock så kunde den 
segla rakt mot vinden vilket inte kräver lika hög total verkningsgrad för att övervinna 
framdrivningsmotståndet. Konstruktionen begränsades av de komponenter som fanns tillgängliga. 
Kullagren som användes var dimensionerade för inlines och hade troligtvis för hög friktion då de är 
dimensionerade för mycket högre belastning än vad de utsätts för i detta experiment. För att lyckas med 
experimentet kan kullagren bytas ut mot kullager anpassade för lättare modeller exempelvis från en 
radiostyrd bil eller liknande. Den nödvändiga utväxlingen på de två propellerar, se figur 25, som användes 
var svår att bestämma då ingen information om pitch och bladarea gick att få tag i. 

Tre olika utväxlingar testades, 1:1 ca 1:4 och ca 4:1, utväxlingarna gjordes genom att applicera smältlim på 
den ena eller andra axeln för att erhålla en större diameter. Verkningsgraden var dock för låg för att 
komma fram till något relevant t resultat om vilken utväxling som fungerade bäst. Kraftöverföringen som 
bestod av en gummisnodd runt hjulaxel och propelleraxel slirade och försök med tillgängliga medel att 
motverka detta misslyckades, detta bör ha försämrat verkningsgraden betydligt. Kraftöverföringen 
behöver förbättras med t.ex. en kuggrem för att förhindra att remmen slirar. Remskivor kunde ha använts 
för att minska krafterna på remmen då de blev mycket större än förväntat. Alternativt kunde 
kraftöverföringen bytas mot en helt annan typ så som axlar och kugghjul om detta ger en bättre 
verkningsgrad. Det går även att utföra beräkningar på vilken propeller som behövs, alternativt 
dimensionera en unik propeller anpassad för experimentet, och beräkna en optimal utväxling mellan 
propeller och hjul och genom det erhålla en bättre verkningsgrad på modellen. 

 
 

 
Figur 25. Experimentets två propellrar.
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BILAGOR 

BILAGA 1 – GENERALARRANGEMANG OCH HUVUDDATA 

 
 

Tabell 7. Fartygets huvudata.ritning på följande sida. 

Längd, över allt LOA 59m Deplacement  ton 
Längd, mellan perpendiklar Lpp 58.47m Dödvikt DW 270ton 
Bredd, max b 10m Lättvikt LW 1000ton 
Djupgående T 3.8m Ballastvikt, lastat fartyg BWL - 
Fribord F 0.7m Ballastvikt, tomt fartyg BWT - 
Höjd till väderdäck D 4.7m Tyngdpunkt, vertikalt KG 2.5m 
Höjd över allt H 13m Tyngdpunkt, 

långskeppsled 
LCG 26.65m 

Blockkoefficient CB 0.62 Begynnelsemetacentrum GM0 2.15 
Marschfart V 14kn   
Maskineffekt NCR   
Propellerdata:    
Diameter D 2.28m   
Antal blad Z 4   
Varvtal vid marschfart 300 rpm   
Stigningsförhållande P/D 0.8   
Bladareaförhållande AE/A0 0.60   
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BILAGA 2 – STABILITET 

 
Figur 26. Det olastade fartyget modellerat I MSY Hydrostatics. En trimvinkel på 0.18 grader gör att fartyget har en lätt sänkning i 
fören, vilket ger att djupgåendet är 2.9 m, vid noll trim är djupgåendet något mindre. Den övre fyrkantiga markeringen i fartygets 
skrov är fartygets LCG och den nedre markeringen är fartygets LCB, notera att dessa ligger under vattenlinjen. 

 
Figur 27. Fartyget med full och jämt placerad last. Trimvinkeln är 0.54 grader, sänkningen i fören ger ett djupgående på 3.8 m. 
Den övre fyrkantiga markeringen i fartygets skrov är fartygets LCG och den nedre markeringen är fartygets LCB, notera att 
dessa ligger under vattenlinjen.   
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BILAGA 3-KAVITATIONSKONTROLL  

Kavitationskontrollen innebär att kontrollera att valt bladareaförhållande är ok att valt stigningsförhållande 
går att använda Genom att rita in punkter för varje möjlig propellers kavitationskoefficienter i 
Burrildiagramet kan varje propeller analyseras se figur 10. Propellerkavitationstalet (τc) och det lokala 
kavitationstalet (σ(0.7R)) för 70 % av radien beräknas enligt ekvation 24 och 25 [10].   Med framräknade 
tryckkraftskoefficienter enligt tabell 6 skapas en parabel med samtliga värden i figur 9. I tabell 8 samlas 
värden från tabell 6 tillsammans med de stigningsförhållanden (P/D) och framdriftstal (J) som ger 
potentiella propellrar tillsammans med respektive verkningsgrad (η0), varvtal (n) och 
kavitationskoefficienter.  
 

2 20.5 ( ( 0.7 ) )
c

P A

T

A V Dn


 



           (49) 

 
Där AP är den projecerade propellerarean enligt ekvation 25 . A0 är arean av den cirkel propellerns 
diameter skapar.  
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Där p är atmosfärstrycket (101.3 kPa), h är avståndet från propellerns hubb till vattenytan som i fartygets 
fall är 2.2 m, pv är vattnets ångbildningstryck som approximeras till 2 kPa. 
 

 
Figur 28. SSPA 4.60 med samtliga valbara stigningsförhållanden. 
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Tabell 8. Samlade värden från tabell 6 tillsammans med möjliga propellrar. 

J KT J P/D η0 n τC σ(0.7R) 

0.4 0.12 0.42 0.6 0.5 5.56 0.13 0.29 

0.5 0.19 0.45 0.7 0.6 5.2 0.15 0.33 

0.6 0.27 0.47 0.8 0.66 5.0 0.16 0.37 

0.7 0.37 0.53 0.9 0.67 4.4 0.21 0.46 

  0.56 1.0 0.65 4.2 0.24 0.5 

  0.63 1.1 0.58 3.7 0.31 0.63 

  0.66 1.2 0.5 3.5 0.35 0.67 

  0.69 1.3 0.43 3.4 0.4 0.75 

 
Figur 29. Burrildiagram med kavitationskoefficienter. 

 
I Burrildiagramet noteras att de propellrar som är användbara är de med stigningsförhållande 0.6, 0.7 och 
0.8 av dessa är den sista att föredra då denna har högst verkningsgrad. 
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BILAGA 4- MOTORSPECIFIKATION 

 


