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ABSTRACT 
Sjöfart är ett nödvändigt transportsätt för att frakta de varor som jordens befolkning önskar från världens 
alla hörn. Det finns flera typer av fartyg, exempelvis container, ro-ro, bulk och färjor. Fartyg 
enstyckstillverkas och konstrueras efter sin rutt och typ av last. Propellerval görs genom studier av kraft 
och verkningsgrad med hjälp av metoderna: rörelsemängdsmetoden och bladelementmetoden.  
 
Ett kylfartyg har designats för att lasta 400 containrar och ha en marschfart på 19 knop. Detta för att 
hinna transportera 4000 ton citrusfrukt mellan medelhavsområdet och Stockholm varje månad. Fartyget är 
slankt och har en längd på 139 meter och ett Froudes tal på 0,26. Fartyget drivs med en motoreffekt på 
8,7 MW med en säkerhetsmarginal för svårt väder och extra hård belastning. 
 
Världens energibehov och behov av fossila bränslen är stora och i takt med att de lättåtkomliga källorna 
tar slut spånas det i möjligheterna att utvinna gas i Arktis. Arktiska rådet och OSPAR jobbar på regelverk 
som ska förhindra oljespill och andra olyckor. För att kunna borra i Arktis krävs anpassade plattformar 
och supplyfartyg vilka hindrar att is når borrutrustningen då det skulle ha förödande konsekvenser om en 
riser skulle skadas. 
 
Det går att utvinna olja i Arktis under förutsättningen att plattformen kan förankras. Detta kan ske under 
sommarhalvåret då det är isfritt, på ett havsdjup av 110 m med hjälp av 16 stycken Danforth-ankare och 
kätting på 1100 m. Kättingarna ska ligga enligt catenary mooring-konfigurationen för att ankarna endast ska 
utsättas för horisontella krafter. 
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INLEDNING 
Jorden består till två tredjedelar utav vatten och har under tusentals år använts till transport. Utvecklingen 
har gått från en stock som drogs över ett vattendrag till dagens moderna kryssningsfärjor stora som 
lägenhetskomplex. Begreppet Naval Architecture är stort och beskriver allt som har med design och 
konstruktion av anläggningar på vatten att göra, så som vindkraftverk, fartyg och offshoreplattformar.  
Denna rapport skrivs för att ge en inblick i hur ett par olika branscher ser ut. De olika kapitlen behandlar 
aspekter som bakgrundsfakta om sjöfart och gasutvinningsmöjligheter i Arktis, modellering av en 
propeller, design av ett kylfartyg samt beräkningar på ett ankringssystem för en oljeplattform.  
 
Första kapitlet Sjöfart behandlar olika typer av fartyg så som containerfartyg och kryssningsfärjor. Fartygen 
jämförs utifrån storlek, marschfart och typ av gods. Vidare undersöks sjöfartsmarknaden som helhet med 
dess olika aktörer som exempelvis rederier, hamnar och varv. Slutligen diskuteras sjötransportens 
miljöpåverkan. I efterföljande kapitel, Propellermodellering, visas två metoder för bestämning av en propellers 
framdrivningskraft. Kraven på en propeller är stora med mål som hög verkningsgrad, liten kavitation samt 
utgående effekt.  
 
För att tillgodose samhällets krav på tillgång till frukt av god kvalitet året om till ett lågt pris designas ett 
citrusfartyg i kapitlet Fartygsprojektering med mål att det ska transportera citrusfrukter från 
Medelhavsområdet till Sverige tur och retur på en månad. Kraven på fartyget är många med marschfart, 
kostnad och logistik som viktiga delar. Viktigast av allt är dock kvalitén av frukten som måste fraktas kallt 
och behandlas varsamt. En annan utmaning är att designa fartyget så att det kan ta returgods för att 
minska antalet resor utan vinst. 
 
För att klara av dessa transporter, samt i samhället i övrigt finns ett stort behov av energi. Idag används 
fossil olja och gas som en vanlig energikälla och en stor del finns under världshaven. Det har under en 
lång tid spekulerats i om det är brist på olja och hur länge den kommer att räcka. Vid samtal med Michael 
Jonsson från Bassoe Technology berättar han att nya fyndigheter har upptäckts bland annat i Brasilien och 
Mexikanska Golfen och att någon brist på olja och gas i dagsläget inte existerar. Samtidigt har de stora 
gasfyndigheterna i Arktis diskuterats frekvent i media de senaste åren men utvecklingen har avstannat efter 
påtryckningar från aktivister samt inte minst olyckan med Deepwater Horizon i Mexikanska golfen år 2010.  
 
De sista kapitlen i rapporten utreder möjligheterna med utvinning av gas och olja i Arktis ur fyra olika 
perspektiv. Till att börja med studeras regelverket med avseende på miljön och hur framtiden ser ut med 
nya regelverk. Från källor som Arktiska rådet, IMO och nationella regelverk hämtas information med syfte 
att ge inblick i framtida krav på eventuella utvinningsprocesser i Arktis. Möjligheterna för underhåll och 
supply av en produktionsrigg studeras och svårigheterna med att arbeta i ett kallt klimat jämförs med 
underhållet av plattformar på varmare breddgrader. Vidare undersöks hur fyndigheterna nås och tas upp 
och hur stora komplikationer drivande isflak kan ställa till med. Slutligen studeras och beräknas 
förankringen av borr- och produktionsriggar i Arktis där utmaningarna med ett kallt klimat är stora. De 
förankringsmetoder som används idag analyseras utifrån sin lämplighet där skillnader i metod beror på 
framförallt det havsdjup som råder och om det är borrning eller produktion som sker.  
 



 
 

 
 

SJÖFART 
Sjöfart är världens mest internationella verksamhet och innefattar mängder av transporter runt jordens alla 
hörn. I takt med att befolkningen ställer högre krav på sina varor utvecklas fartygen för att kunna erbjuda 
bra priser och god kvalitet på godset. Ett stort problem med sjöfarten är de miljöproblem som uppstår på 
grund av alla transporter. För att se till att en god säkerhet och en god miljö hålls till havs finns 
myndigheter som ställer krav på fartygen. Värt att påpeka är att sjöfart i dagsläget är den mest 
energieffektiva godstransporten. 
 

 
Figur 1. Viking Lines passagerarfartyg kontrollerar algblomningen i Stockholm, Stockholms hamnar (2012) 

SJÖFARTSMARKNADER 

Det finns olika typer av fartyg som transporterar gods över världen, tankfartyg, containerfartyg, bulkfartyg, 
Roro-fartyg och färjor. Likheten mellan dessa typer är att alla transporterar gods samt att de flyter, i övrigt 
skiljer de sig åt. Varje fartyg som byggs konstrueras för att uppfylla kundens krav vad gäller last och 
destination. Önskar fartygen ta sig in i Panamas hamn krävs det att de håller Panamax-storleken. 
Vanligtvis transporteras godset till bashamnar där godset packas om i mindre fartyg som kan förflytta sig 
till mindre hamnar. De två bashamnarna i Norden är Göteborgs hamn och Århus hamn i Danmark. Det 
finns två olika sorters laster, bulk och styckgods. 
 

 
Figur 2. Tankfartyget T/T Nanny som är det största fartyg som Uddevallavarvet byggt, Bohusläns museum (2012) 

 
Bulkgodset är indelat i flytande bulk, stor och mindre torrbulk samt specialbulk. Bulkgods innebär att 
fartyget är lastad med endast en typ av last. Flytande gods innefattar främst råolja men kan även vara 
flytande kemikalier eller vin. Flytande bulk transporteras i tankfartyg som antingen går i trampsjöfart eller 
linjesjöfart. Vid linjesjöfart körs fartygen efter förutbestämda tidsrutter och vid trampsjöfart följs inget 
schema. Tankfartyg kännetecknas av att de går djupt i vattnet och håller en hastighet kring 15 knop med 
hjälp av stora långslagiga tvåtaktsmotorer. Vidare har de tankar och ingen plats för containrar. 
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Lastning av olja sker genom fartygets egna pumpar, de största fartygen pumpar i hastigheter av 25 000 ton 
per timme. Största delen av världens olja finns i mellanöstern och förbrukas i USA och Europa men stora 
mängder transporteras även från Syd- och Centralamerika. Under ett år transporteras närmare 2000 
miljoner ton råolja med hjälp av tankfartyg över oceanerna. 
 
Med hjälp av bulkfartyg transporteras torrbulk, exempelvis järnmalm, kol och skogsprodukter. Ett 
bulkfartyg kan vara från cirka 100 meter upp till 340 meter och körs i 10 - 15 knop. Bulkfartyget 
kännetecknas av att de har lastrum som lasten placeras i vilka öppnas genom öppningar i skrovet eller på 
däck. Större bulkfartyg har oftast ingen egen krananordning utan seglar endast mellan bashamnar med 
stationerad kranutrustning. De mindre bulkfartygen har egna kranar och sköter sin lasthantering själva, 
dessa mindre fartyg seglar främst längs med kusterna och inom Europas sjöfart.  
 

 
Figur 3. Norska bulkfartyget Bewa, SvD (2012)  

 
Specialbulk innefattar bland annat bilar, människor och kylvaror. Dessa typer av gods ställer höga krav på 
specialanpassade fartyg samt är känsliga för långa transporttider och körs därmed snabbare än andra 
bulkfartyg. Ett typiskt kylfartyg kör i hastigheter kring 20 knop och är mellan 100 till 200 meter långt samt 
har inbyggda kylrum. Modernare kylfartyg har även möjlighet att frakta containrar på däcket. 
Kyltransporternas rutter beror helt på vilken säsong det är men kort och gott så sker transporter från 
Medelhavsområdet, Sydamerika, Afrika och Nya Zeeland till Europa, USA och Japan. Vanligaste varorna 
vid kyltransporter är bananer, fisk, kött och citrusfrukter. 
 
Människor transporteras med kryssningsfartyg och passagerarfärjor. Dessa fartyg har vanligtvis möjlighet 
att även transportera personbilar, lastbilar och eventuellt tåg. Fartygen kännetecknas av att de har flera 
däck med passagerarutrymmen och går på linjesjöfart. Hastigheterna varierar stort från 15 till 45 knop, det 
beror på designen och sträckan fartygen trafikerar. Färjetrafik är vanligt förekommande på sträckor där 
biltrafik kan kortas ned, exempelvis mellan Göteborg och Kiel, och beror även den på årstiden. 
 

 
Figur 4. Norskt kryssningsfartyg, Cruiseline carnival (2012) 
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Bilar transporteras med specialdesignade Roro-fartyg. Denna typ av fartyg bygger på ”Roll-on-roll-off” 
principen, vilket innebär att lasten rullas ombord via en lastramp i aktern, sidan eller fören på fartyget. 
Inuti fartygen finns ramper och höj- och sänkbara däck vilket möjliggör effektiv kompaktering av godset. 
Större Roro-fartyg transporterar oftast flera olika sorters gods vilka är lastat på rullbara lastbärare. Vissa 
större fartyg har även möjlighet till transport av containrar på däck. Roro-fartyg körs vanligtvis på 
linjesjöfart och håller hastigheter kring 15 – 20 knop. De mindre fartygen körs mestadels i närsjöfart och 
de större över oceanerna. 
 

 
Figur 5. Roro-fartyg, Maritime Journal (2012) 

 
Styckegods är motsatsen till bulkgods, det vill säga förädlade varor i mindre serier fraktas på samma fartyg 
samtidigt. Vanligast lastas varorna i standardiserade containrar som lastas på skeppet i fackkonstruktioner 
men godset kan också vara pallat eller ha buntats ihop. Visst gods är flytande och det transporteras i 
mindre tankar eller fat. Gods som skall behålla sin temperatur transporteras i speciella kylcontainrar eller 
kylrum. Containerfartygen utgör cirka 20 procent av världens transportarbete samtidigt som lasten är värd 
75 procent av hela världflottans totala lastvärde. 
 

 
Figur 6. Containerfartyg som gått på grund och riskerar tappa sin last, Landgången (2012, b) 

 
Styckgods transporteras på linjesjöfart med oceangående containerfartyg eller feederfartyg på kortare 
sträckor. De största containerfartygen kan ta upp till 14 000 20 fots containrar och körs i en hastighen 
kring 20 knop. Dessa fartyg transporterar endast gods till och från bashamnar och låter mindre 
feederfartyg eller landtransport vidaredistribuera varorna. Feederfartyg har en storlek runt 100 till 150 
meter och har egen kranutrustning och sköter lasthanteringen själv. Containerfartyg är den snabbast 
växande flottan då den är effektiv vid lastning och kan ta flera olika typer av last. 
 



 

10 

SJÖFARTSAKTÖRER 

Sjöfarten innefattar omkring 90 procent av alla gränsöverskridande godstransporter. För att få en säker 
och effektiv sjötransport krävs flera olika aktörer, exempelvis varv, hamnar, rederier och olika 
myndigheter. Just i Sverige är isbrytare en viktig aktör då de möjliggör transporter under vinterhalvåret.  
 
Vid nybeställning av fartyg görs ritningar vilka fartygen byggs efter på varv. Sverige har i dagsläget nära 
nog ingen produktion kvar själva utan varven arbetar främst med renoveringar och lagningsarbeten. 
Västvärden är fortsatt delaktig i designen av fartyg samtidigt som nyproduktion av fartyg i dagsläget främst 
sker i Sydkorea, Japan och Kina där arbetskraftskostnaderna är mer konkurrenskraftig. 
 

 
Figur 7. Stena Scanrail ligger på Cityvarvet i Göteborg för renovering, Landgången (2012, a) 

 

En självklarhet för effektiv sjötransport är att det finns hamnar. Det finns flera sorters hamnar, bland 
annat specialiserade hamnar som bara jobbar med en typ av produkter eller en typ av fartygsanlöp, 
industrihamnar och färjehamnar. Sverige har i dagsläget ett femtiotal allmänna hamnar och storleken på 
dessa varierar stort. Beroende på fartygstyp så är det inte möjligt att nå samtliga hamnar på grund av 
djupet, avsaknad av stationära kranar eller en för liten kaj. 
 

 
Figur 8. Göteborgs containerterminal, Fastighet och Bostadsrätt(2012) 

 
Rederierna är ägarna till fartygen och deras uppgift är att transporterar gods som företag eller 
privatpersoner önskar frakta vattenvägen. Under frakten har redaren och lastägaren olika försäkringar som 
täcker eventuella skador. Definitionen av ett rederi är svävande, det kan ibland även innefatta 
verksamheter som endast hyr fartyg och i sitt namn transporterar gods men oftast innebär det att ett 
företag äger och driver fartyg. 
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För att säkerställa en god sjösäkerhet och rena hav bildades FN-organet IMO (The International Maritime 
Organization) år 1947 och har sedan dess endast jobbat med sjöfart. Organet består i dagsläget av 169 
medlemsländer som betalar årliga avgifter beroende på storleken på landets handelsflotta. IMO jobbar 
med att ta fram konventioner, exempelvis SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea), 
som sedan träder i kraft genom godkännande av medlemsländerna. Beroende på hur viktigt ett beslut är 
krävs ett positivt svar från olika många medlemsländer men det krävs aldrig att alla accepterar för att 
konventionen skall gå igenom. 
 

 
Figur 9. Symbol för FN-organet IMO, IMO (2012) 

 
 
Förutom IMO finns både EU och nationella myndigheter som jobbar för en säker och miljövänlig 
transport av gods. Beroende på i vilket land som ett fartyg är registrerat gäller olika regler och riktlinjer för 
hur ett fartyg skall föras. Generellt sätt kan man säga att Europa har en hög standard jämfört med flera 
länder i världen. Sverige har ett problem då de inte har någon tonnageskatt vilket många länder har. Detta 
ihop med avsaknaden av ett internationellt register leder till utflaggning av fartyg då det anses som mer 
ekonomiskt att vara registrerad i ett annat land. 
 
För att säkerhetsställa att fartygen håller sin standard finns klassificeringssällskap så som Det Norske 
Veritas och Lloyd’s Register. Dessa utför regelbundna kontroller av exempelvis skrovet, sprinklersystem 
och maskiner men de tittar också så att fartyg beräknas och designas i enlighet med regelverket. Att inte 
blir godkänd av ett klassningssällskap innebär svårigheter med teckning av försäkringar som leder till få 
intresserade kunder. 
 

 
Figur 10. Symbol för klassificeringssällskapet DNV, DNV (2012, a) 
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SJÖFARTENS MILJÖFÖRDELAR 

Sjöfart är både positivt och negativt sett från miljöns synvinkel jämfört med andra transportsätt. En fördel 
är att största delen av infrastrukturen redan finns, detta betyder att endast små ingrepp på naturen krävs. 
Andra fördelar är att sjötransport är energieffektivt och har små utsläpp i förhållande till mängden gods. 
Problem med buller och trängsel som annars är ett stort problem vid landtransport försvinner vid 
sjötransport då trafiken sker på öppet hav. 
 
Nackdelar med sjötransport är oljeutsläpp, ballastvattenhantering, giftiga bottenfärger samt utsläpp av 
kväve- och svaveloxid. Dessa problem skulle gå att åtgärda om det fanns internationella riktlinjer som 
gällde samtliga länder. Problemet i dagsläget är att flertalet länder vägrar ingå avtal som bygger på mer 
miljövänliga metoder. Sverige har sedan 1998 använt sig av miljödifferentierade farledsavgifter och 
hamnavgifter som bygger på Sjöfartsverkets rekommendationer för att få bukt på en del av problemen. 
  
Inom svenskt ansvarsområde upptäcks omkring 300 oljeutsläpp varje år där de flesta är mindre än en 
kubikmeter i volym. Mörkertalet är stort och flera fartyg blandar ut oljan med rengörings- 
ellerlösningsmedel för att utsläpp ej skall upptäckas. Med hjälp av nya tekniker upptäcks allt fler 
oljeutsläpp och de kan tas upp innan de gjort allt för stor påverkan på naturen. 
 

 
Figur 11. Oljeutsläpp på stora Barriärrevet utanför Brisbane, Dykarna (2012) 

 
Sverige har skärpt sin lag för att komma åt olagliga utsläpp av olja. Detta har gjorts genom att 
Kustbevakningen har fått tillåtelse att inleda och bedriva förundersökningar vid brott. EU önskar också 
komma åt problemen och har därför gett Europeiska Sjösäkerhetsbyrån extra tillskott för att kunna 
erbjuda medlemsländerna saneringsfartyg och möjlighet till bättre satellitövervakning. 
 
Sverige har valt att bygga mottagningsanordningar för avfall i varje hamn för att minska mängden utsläpp. 
Även EU har valt att jobba med ett hanteringsdirektiv men skillnaden mellan olika länders avgifter för 
tömning är stor och Sverige är ett av de länderna som är billigast och har därmed blivit ett ”turistmål” för 
tömning av farligt avfall. 
 
Ett annat stort miljöproblem är förflyttningen av ballastvatten som för med sig mikroorganismer, alger 
och småkryp från en del av världen till en annan. För att komma undan problemet har riktlinjer för byte 
av ballastvatten tagits fram av IMO:s medlemsländer. De bygger på att skifte av ballastvatten bör göras på 
öppet hav, regelbunden rengöring av tankarna samt undvika byte under nattetid och algblomning. Detta är 
endast riktlinjer och IMO har tagit fram en ballastvattenkonvektion som kommer träda i kraft när 30 
länder skrivit på och de länderna innefattar minst 35 procent av världstonnaget, Sverige skrev på år 2009. 
Möjliga metoder för att bli av med problemet är att behandla ballastvattnet så att organismerna dör. Detta 
kan göras med filtrering, sterilisering, ultraviolett strålning eller kemisk behandling. 
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Bottenfärg är viktigt att applicera på fartygets skrov för att undvika algbeväxt som i sin tur ger ökad 
friktion och kraftigt ökad bränsleförbrukning. Tennbaserade färger har länge ansetts påverka havet 
negativt och Sverige har sedan 2003 förbud mot denna färg på samtliga fartyg. Alternativ till den 
tennbaserade färgen är en silikonbaserad färg eller att låta dykare skrapa skrovet ett par gånger per år. 
Detta är dyrare metoder vilket gjort att hela världsflottan inte vill skriva på en internationell konvektion. 
 

 
Figur 12. Fartyg utan bottenfärg riskerar att få kraftig bränsleökning på grund av algbeväxt, Maringuiden (2012)  

 
Sjöfarten släpper som alla andra transportmedel också ut svavel- och kväveoxider i luften. En minskning 
av kväveoxid kan uppnås med hjälp av effektiva katalysatorer eller förångat havsvatten som sprutas in i 
dieselmotorns spolluft. Svaveloxiden regleras lättast genom mängden svavel i bränslet. Detta är något som 
IMO har tagit fram krav för och år 2025 får bränslet innehålla maximalt 0,5 viktprocent svavel.  
 

 
Figur 13. Ordentliga utsläpp på m/s Rosella, Landgången (2012, c) 

 
I takt med att världens befolkning konsumerar allt mer och ställer krav på gods från hela världen ökar 
mängden sjöfart. Detta gör att trots nya mer effektivare metoder för hantering av sjöfartens miljöpåverkan 
så påverkas miljön mer negativt nu än tidigare. 

  



 
 

 
 

PROPELLERMODELLERING 

Vid beställning av en propeller finns det en mängd aspekter att fundera över, exempelvis: Vad ska 
propellern framdriva? I vilken sorts medium kommer propellern verka? Hur känslig är konstruktionen för 
vibrationer? Önskas en ställbar stigning? Och vad får propellern lov att kosta?  

För att definiera en propeller används bland annat ytterdiametern (D), antalet blad (N), 
bladareaförhållandet (BAR), stigningen (GP), kordan (c) och bladprofilen. Beroende på arbetsbelastning 
varierar designen av propellrar både till storlek och utseende. Största propellern väger över 100 ton och 
klarar av att förflytta ett tankfartyg och minsta väger endast ett par gram och kan förflytta modellbåtar. 

 

Figur 14. Bild av propeller, Sleipner (2012) 

Varje propeller har sitt optimala hastighetsområde i vilket verkningsgraden är som störst och minst bränsle 
går till spillo. Vid propelleranvändning i vatten finns även risk för kavitation vilket leder till gasbildning 
och drastisk minskning av verkningsgraden samt stor risk för korrosion av propellern. För att bestämma i 
vilket område en viss propeller kan användas krävs en analys av verkningsgrader, moment och krafter. 
Dessa plottas lämpligen i ett propellerdiagram där det går att utläsa optimal arbetspunkt för en viss 
propeller. 

KRAFT OCH MOMENT VID FRAMDRIFT 

Vid framdrift av ett fartyg uppstår motstånd på grund av skrovet mot vattnet (R), samt från 

tryckfältsskillnader från propellern ( R ). För att ett fartyg skall behålla sin fart krävs att propellern avger 
en kraft som är till storleken lika men med motsatt riktning jämfört med motståndskrafterna. Denna 
propellerkraft benämns T och fås vid uppställning av Newtons andra lag.  

 

Figur 15. Motståndsjämvikt för fartyget 

 

 

R R  T 
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Det finns två metoder vid bestämning av framdrivningskraften, rörelsemängdsmetoden och 
bladelementsmetoden. Rörelsemängdsmetoden approximerar propellern som en tunn skiva vilken släpper 
igenom vatten. Vidare accelererar propellern vattnet och en reaktionskraft  

24 (1 )AdT r v a a r  ( 1 ) 

uppstår där va är vattnets strömningshastighet, r ett visst segments radie, R segmentets bredd i r -led och 
a en axiell inflödeskonstant. Med samma metod fås momentet till 

34 (1 ) ´AM r v a a r
 

( 2 ) 

där a´ är en tangentiell inflödeskonstant. Totalt adderas segmentkrafterna och segmentmomenten på 
propellercirkeln till 

T dT  ( 3 ) 

M dM
 

( 4 ) 

Bladelementmetoden bygger på att varje blad delas upp i segment där krafterna adderas till bladets totala 
kraft  

( cos sin )L DdT qcN C C r  ( 5 ) 

 
där q är det dynamiska trycket och CL och CD är tryck- respektive dragkoefficienter. Vinkeln φ är 
definierad som vinkeln mellan den axiella flödeshastigheten och resultanten hos flödeshastigheten enligt 
figuren nedan. 

 

Figur 16. Anströmningsvinkel av vattnet mot propeller, Kuttenkeuler (2012) 

 Momentet med denna metod fås till 
 

( sin cos )L DM qcN C C r r  ( 6 ) 

 
På samma sätt som för rörelsemängdsmetoden adderas krafterna per segment till bladets totala kraft. 
Propellerns totala kraft och moment fås genom superposition av samtliga bladkrafter och bladmoment. 
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DIMENSIONSLÖSA KOEFFICIENTER 

Genom att kombinera lösningarna för kraft och moment för de två metoderna kan inflödeskonstanterna a 
och a´ bestämmas implicit. Därmed kan propellerns verkningsgrad 
 

ATv

M
 

( 7 ) 

 
 

bestämmas där ω är propellerns vinkelhastighet. Vidare kan den dimensionslösa kraftkoefficienten 

2 4T

T
K

n D  

( 8 ) 

den dimensionslösa momentkoefficienten 

2 %Q

M
K

n D  

( 9 ) 

och det dimensionslösa framdrivningstalet 

Av
J

nD
 

( 10 ) 

bestämmas där n är varvtalet per minut hos propellern.  

PROPELLERDIAGRAM 

Propellerdiagrammet är ett dimensionslöst diagram som beskriver verkningsrad, kraft och moment hos 
propellern vid ett visst framdrivningstal. Framdrivningstalet står på x-axeln och övriga parametrar avläses 
på y-axeln. 
Genom att låta J vara en vektor mellan 0 och 1,4 kan varvtalen bestämmas och därmed verkningsgraden 
och de dimensionslösa koefficienterna KQ och KT. Nödvändig kraft och moment bestäms genom 
kombination av rörelsemängdsmetoden och bladelementsmetoden. Plottning av resultaten ger en graf 
enligt nedan, observera att denna graf är för en specifik propeller. 
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Figur 17. Exempel av propellerdiagram 

I diagrammet visar den grönstreckade linjen totala motståndet hos ett fartyg vid en viss hastighet. Den 
mörkblåa linjen visar propellerns kraft vid olika hastigheter. För att propellern skall klara av att hålla 
konstant fart på fartyget krävs att arbetspunkten hos propellern ligger på eller till vänster om 
skärningspunkten. Den röda kurvan visar verkningsgraden hos propellern och målet är att ha en 
arbetspunkt som ligger till vänster om maxvärdet och så högt som möjligt. Den ljusblåa streckade linjen 
visar erforderligt moment gånger tio för att det tydligt skall kunna utläsas i grafen. 
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VAL AV PROPELLER 

Genom att använda sig av ett propellerdiagram med flera kurvor kan en lämplig propeller väljas. Steg ett 
är att bestämma propellerns ytterdiameter, denna bestäms vanligtvis efter skrovets utformning.  
Nästa steg är att beräkna inflödeshastigheten 
 

(1 )A T sv w v  ( 11 ) 

 
där vS är fartygets hastighet och wT en vakfaktor som beror på antalet propellrar och skrovets utformning. 
I steg tre beräknas den krävande framdrivningskraften,  
 

/ (1 )T R t  ( 12 ) 

 
där t är en sugfaktor som även den beror på propellerarrangemanget. Därmed kan också kraftkoefficienten 
 

2

2 2

required

T

A

T
K J

D V
 

( 13 ) 

 
bestämmas som en funktion av J och plottas i propellerdiagrammet. 
 
Nästa steg är att välja ett godtyckligt bladareaförhållande och antalet blad. Därefter kan skärningspunkten 
mellan avgiven och krävande kraft bestämmas och optimala arbetspunktens J-värde bestämmas. Därmed 
kan verkningsgraden och nödvändigt moment avläsas. Som sista steg bör risken för kavitation beräknas 
innan beställning av propellern sker. 

BERÄKNINGARNAS BEGRÄNSNINGAR 

Ovanstående beräkningar är gjorde vid så kallade ”open water” förhållande vilket innebär att ingen hänsyn 
tas till att det finns ett skrov som påverkar flödet hos propellern. Vidare antas det att propellerbladen inte 
påverkar det nästa. Båda dessa antaganden är en rejäl förenkling av verkligheten då det egentligen 
uppkommer tryckskillnader från bladen och skrovet som påverkar avgivna kraften.  



 
 

 
 

FARTYGSPROJEKTERING 
Ett rederi önskar beställa ett fartyg som skall leverera 4000 ton citrusfrukt i månaden från Israel, Italien 
och Spanien till Stockholm. När frukten plockas är den halvmogen och tvättas för att sedan paketeras och 
köras med lastbil till hamnen där den skall lastas ombord på kylfartyget. Det är viktigt att frukten snabbt 
blir nedkyld för att undvika att frukten är övermogen när den anländer Sverige. Under resan skall 
temperaturen hållas så konstant som möjligt och vid ankomst läggs frukten i mognadsrum för att säljas 
fräsch och fin i butik.  
 
Rederiet önskar att fartyget skall starta i Haifa och därefter gå till Syrakusa och Valencia för lastning av 
citrusfrukter. Fartyget ska köra genom Gibraltar, längs med Europas västkust, genom Engelska kanalen 
och genom Kielkanalen. Därefter ska fartyget köra längs med svenska kusten upp till Stockholm där 
fartyget slutligen skall ta sig in i Frihamnen. Önskemål finns att hastigheten skall hållas så låg som möjligt 
för att minska bränslekostnaden samtidigt som det är viktigt att fartyget hinner fram i tid. 
 
Det är viktigt att fartyget är sjödugligt i de flesta väder och att stabiliteten inte är för hög då de vill undvika 
stora accelerationer av besättning och last. Det är även viktigt att internationella och nationella regelverk 
följs för att undvika straffavgifter och böter. Vidare finns det ett önskemål att köra runt med så lite 
ballastvatten som möjligt då ballastvatten har en negativ påverkan på djurlivet i havet om det ej byts 
regelbundet. 
 
Rederiet önskar att lösa transportscenariot med ett mindre containerfartyg som lastar kylcontainrar då de 
blir mer flexibla och enkelt kan byta bransch utan att behöva införskaffa ett nytt fartyg. För att öka 
intjäningen har de lagt en plan för att köra returgods. 
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ANALYS 

Fartygets huvudmått väljs genom estimering av storlek och vikt på lasten. Därefter kontrolleras 
stabilitetskraven och mängden ballastvatten. En propeller väljs ur SSPA:s sortiment genom beaktning av 
resistansen hos fartyget, verkningsgraden på propellern samt risken för kavitation. Slutligen väljs ett 
maskineri som klarar att leverera önskad effekt och varvtal till propellern. 
 

Ruttens storleksbegränsningar 

Vald resrutt ger begränsningar på fartygets storlek enligt Tabell 1. 
 

Tabell 1. Begränsningar av fartygets storlek på grund av hamn- och vägval 

 Bredd Höjd Längd Djupgående 

Haifa    15,5 

Kielkanalen 32,5 40  9,5 

Frihamnen, kaj 5   240 8,5 
 
Citrusfartyget skall således ha en största längd på max 240 m, ej ha ett större djupgående än 8,5 m, ha en 
högsta höjd på 40 m samt ej vara bredare än 32,5 m. För detta transportscenario bör begränsningarna ej 
vara ett problem då ett litet containerfartyg skall konstrueras.  
 

Marschfart  

Fartygets marschfart bestäms till 19 knop genom att studera sträckan fartyget skall färdas och hur lång tid 
lastning och lossning tar. Totalt skall fartyget färdas 8431 sjömil enligt Tabell 2 och transportcykeln ligger 
på 31 dagar tur och retur. 
 

Tabell 2. Resvägen mellan fartygets olika lastningsstäder i nautiska mil 

Haifa – Syrkusa 1000 

Syrkusa - Valencia 782 

Valencia - Stockholm 2516 

Stockholm - Haifa 4133 

  

Totalt 8431 
 
Av dessa dagar används 9,5 till lastning och lossning, väntetider och fartreduktioner i kanaler och farleder 
enligt Tabell 3. 
 

Tabell 3. Tid för lasting, lossning och fartreduktioner i kanaler och farleder i timmar 

 Lastning/ 
Lossning 

Tilläggning Väntetid Fartreduktion 

Haifa 44 h 2 h 2 h  

Syrakusa 11 h 2 h 2 h  

Valencia 11 h 2 h 2 h  

Kielkanalen   2 h 12,3 h i 8,1 knop 

Stockholms skärgård    6,4 h i 12 knop 

Stockholm 67 h 2 h 2 h  

Övrigt 100 h    

Totalt 193 h 8 h 8 h 19 h 

 
Lastning tar enligt Danvoelker (2012) 2-3 minuter per container med fasta gantry-kranar på land. På detta 
fartyg finns fasta kranar vilka inte jobbar i samma tempo. Det antas att i genomsnitt kan en container 
lastas av eller på, på fem minuter beroende på vilken kran som används. I Stockholm lastas samtliga 
containrar av och nya på. I Valencia och Syrakusa kommer cirka en tredjedel av containrarna lastas på och 
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i Haifa skall samtliga containrar lastas av och cirka en tredjedel lastas på. Utöver lastningen behövs tid för 
tilläggning samt losskastning. Antagande görs att det tar en timme vardera. Vidare uppskattas väntetiden 
för ledig lastkaj till två timmar per hamn samt två timmars väntetid för att få gå in i Kielkanalen. 
  
Fartyget ska köra genom Kielkanalen vilken har en hastighetsbegränsning på 8.1 kn för fartyg i denna 
storlek. Totalt är kanalen 50 sjömil och fartyget skall åka en gång i vardera riktningen. Fartyget skall också 
ta sig in i Frihamnen vilket innebär att Stockholms skärgård ska passeras där det finns fartbegränsningar 
till 12 kn. Totalt är farleden 40 sjömil och det kommer således ta 6.4 h att köra fram och tillbaka. 
 
I övriga hamnar och i Gibraltar och Engelska kanalen kommer en lägre hastighet än marschfart hållas 
vilket gör att maxhastigheten hos fartyget ska vara lite över det framräknade för att fartyget skall hinna i 
tid.  
 
100 extra timmar läggs till för att möjliggöra returtransport vilket rederiet önskar. 
 

Lasten 

Fartyget lastas med 20-fotscontainrar anpassade för kyltransport. Wicab Container AB (2012) säljer 20-
fots kylcontainrar med måtten 2440 x 6060 x 2590 mm (bredd x längd x höjd) vilka rymmer 10 
europapallar. Varje pall antas väga 1000 kg då mycket luft ryms i en fruktkartong. Eftersom europapallen 
inte är designad för att passa en container kan det eventuellt vara mer effektivt att packa frukten i lådor 
som ställs rakt in i containern. Ett antagande görs att varje container lastas med 10 ton frukt vilket är långt 
under tillåtna maxlasten på 28 ton. Således kommer 400 containers behövas för att frakta citrusfrukten till 
Sverige.  
 
Totalt packas fyra lager containrar under väderdäcket vilket ger en höjd till väderdäck, D, på 

4 2,59 10,4 m. Ytterligare en meter läggs till för dubbelbotten som även kan användas för 

ballastvatten. Slutligen fås D = 11,4 m. Under väderdäck står 4 containrar i bredd och 12 på längden. 
Totalt får 176 containrar plats enligt Figur 18. 
 

 
Figur 18. Placering av last under väderdäck 

 
Uppe på väderdäck står containrarna sex i bredd enligt Figur 19. Detta ger att lastens bredd är 

2,44 6 14,6 m. Tillägg på cirka 1,5 m på vardera sidan om lasten ger en fartygsbredd, B, på 17,5 m. 

Totalt ryms 224 containrar på väderdäcket där en sektion står bakom kommandobryggan och övriga står 
framför med 3 containrar på höjden och 13 på längden. Lasten kommer således behöva en fartygslängd på 

13 6,06 78 m. Vidare tar däckshuset upp 30 m och ytterligare cirka 30 m läggs till för att få utrymme 

mellan containrarna samt få olastat utrymme i fören och aktern. Fartygslängden, LPP, fås till 139 m. 
Fartygets totala längd LOA sätts till 151 m vilket ger ytterligare 6 m i både fören och aktern. 
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Figur 19. Placering av last uppe på väderdäck 

 
I Tabell 4 ses begränsningarna på fartygets storlek med avseende på lasten. 
 

Tabell 4. Fartygets minsta storlek med avseende på lasten 

Bredd, B 17,5 m 

Längd mellan perpendiklarna, LPP 139 m 

Längd över allt, LOA 151 m 

Höjd till väderdäck, D 11,4 m 

 
Samtliga mått är mindre än storleksbegränsningen för reserutten. 
 

Dödvikt 

Dödvikten är den sammanlagda vikten för allt ballastvatten, besättning, bunkerolja, last, färskvatten och 
förnödenheter. I Tabell 5 är dödvikten tabellerad. Besättningsvikten approximeras som 5 personer à 85 kg. 
Bränsleförbrukningen antas till 30 ton per dag enligt motorspecifikationen i Bilaga 3. För att kunna köra 
hela sträckan behöver fartyget bunkra för 15 dagar. Vidare finns önskemål om att bunkra i billiga hamnar 
vilket leder till att det borde finnas bränsle för åtminstone 25 dagar. Antar att 800 ton bunker kan lastas. 
Lastens vikt ligger på 10 ton per container plus en containervikt på 2,4 ton. Detta ger en total lastvikt på 
12,5 · 400 = 4960 ton. Färskvatten och förnödenheter approximeras till 180 respektive 50 ton efter 
jämförelser med liknande fartyg. 
 

Tabell 5. Antagen dödvikt hos fartyget, fullastat 

 Vikt Tyngdpunkt 

Ballastvatten 0 ton  

Besättning 0,45 ton  

Bunkerolja 800 ton 1,5 m 

Lasten 4960 ton 10,9 m 

Färskvatten 180 ton 1,5 m 

Förnödenheter 50 ton 3 m 

Totalt  5990 ton  

 
Möjlig returlast bör ej överstiga vikten på ordinarie last om inga ytterligare stabilitetsberäkningar görs som 
visar att fartyget är sjödugligt för den nya lasten. 
 

Deplacement och lättvikt 

Deplacementet är vikten på det vatten som skrovet tränger undan. Enligt Figur 20 finns ett empiriskt 
samband hos byggda fartyg mellan dödvikten och deplacementet. För en dödvikt på cirka 6000 ton fås ett 
deplacement på cirka 10 000 ton. 
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Figur 20. Förhållandet mellan dödvikten och deplacementet hos olika fartygstyper enligt Milchert (2001) 

 

Lättvikten hänger ihop med deplacementet och dödvikten som 
 

Deplacement = Dödvikt + Lättvikt. ( 14 ) 

 Med ett deplacement på 10 000 ton och en dödvikt på 6000 ton uppskattas lättvikten till 4000 ton. 

Djupgående och fribord 

Deplacementet, , kan även beräknas som  
 

B PPC L BT . ( 15 ) 

Containerfartyg bör ha en blockkoefficient CB inom 0.58 – 0.68 enligt Garme (2012, a). För snabbgående 
fartyg bör CB vara så lågt som möjligt för att ge mindre motstånd. Med CB = 0,58 fås djupgåendet till 7 m 
med B = 17,5 m och LPP = 139 m. Djupgåendet är mindre än begränsningen av rutten. 
 
Fribordet beräknas som F = D - T = 11,4 - 7 = 4,4 m. Enligt Svenska Sjöfartsverket (2006) skall detta 
fartyg på 139 m ha ett fribord på minst 2,23 m för att få färdas på svenska farvatten. Detta uppfylls med 
god marginal. 
 

Höjd över allt 

Höjden på kommandobryggan beror på hur god sikt som önskas. I Figur 21 är sambanden mellan sikten 
och höjden på bryggan uppställda. Likformiga trianglar ger att för en sikt på 200 m krävs att bryggan är 
23,5 m från kölen. Om en sikt på minst 100 m önskas krävs att höjden är 28 m. Höjd över allt väljs till 
23,5 m med sikt på 200 m. 
 

 
Figur 21. Höjd på bryggan i förhållande till sikten framåt 
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Kursstabilitet 

Det är viktigt att ha kursstabilitet hos fartyget för att undvika oavsiktliga girar. Om fartygets styrning är 
instabil krävs det kompensation från rodret vilket ger större motstånd i vattnet. Citrusfartyget hamnar gott 
och väl på den stabila sidan enligt Figur 22. Vid en för hög kursstabilitet blir fartyget svårsvängt och får 
därmed en stor svängradie. Risken att citrusfartyget kommer vara svårmanövrerat bör beaktas och kan 
förbättras genom att minska slankheten. 

 
Figur 22. Clarkes diagram för bedömning av kursstabilitet enligt Milchert (2001) 

Stabilitet 

Beräkningarna redovisas för två fall, dels vid fullastat och dels vid tomt fartyg med ballast.  
 
Tyngdpunkten hos det fullastade fartyget beräknas till 7,5 m genom uppställning av momentjämvikt kring 
kölen. Tyngdpunkten för färskvatten, bunker och förnödenheterna presenteras i Tabell 5. För lasten gäller 
att tyngdpunkten är  
 

176 12,4 6 224 12,4 14,75
10,9

(176 224)12,4
lastKG m 

( 16 ) 

 
där antalet containrar under väderdäck, antalet containrar på väderdäck och deras tyngdpunkter beaktas. I 
Figur 23 är tyngdpunkterna för lasten samt den sammanlagda tyngdpunkten markerad. 
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Figur 23. Tyngdpunken KG för fartyget. 

 
Lättviktens tyngdpunkt antas ligga på 5 meter, vilket är strax under mitten av höjden till väderdäcket. 
Besättningens tyngdpunkt har utelämnats då den utgör så lite del samt att den flyttar på sig.  
 
Datorprogrammet Hydrostatics (2011) som analyserar skrovgeometrin och beräknar stabiliteten hos fartyg 
ger citrusfartygets GZ-kurva enligt Figur 24. GZ-kurvan beskriver hur stort det rätande momentet är vid 
en viss krängningsvinkel. Befinner man sig till höger om maxvärdet så kommer fartyget att välta vid 
minsta störning.  
 

 
Figur 24. GZ-kurva för fullastat fartyget 

 
Intaktstabilitetskriterierna enligt Huss (2007) säger att arean under GZ-kurvan skall vara minst  

 0,055 mrad upp till 30◦ krängningsvinkel 

 0,090 mrad upp till 40◦ krängningsvinkel 

 0,030 mrad mellan 30◦ och 40◦ krängningsvinkel 
samt att  

 GZ ska vara minst 0,20 vid 30◦ krängningsvinkel  

 GZmax skall inträffa vid en vinkel större n 25◦ 

 GM0 skall inte vara mindre än 0,15 m 



 

25 

 

 
För det fullastade fartyget uppfylls samtliga kriterier och GM0 är 0,6 m vilket fullt tillräckligt. Att köra ett 
fartyg med ett högt GM0 innebär att det blir stora accelerationer, det vill säga stora krafter på lasten och 
besättningen. 
 
När fartyget är tomt antas dödvikten till besättningens vikt. Tillsammans med lättvikten på 4000 ton fås 
tyngdpunkten KG till 5 m. I detta fall fås deplacementet till 4000 ton enligt ( 14 ) vilket ger ett djupgående 
på 2,8 m enligt ( 15 ). Detta djupgående är mindre än diametern på propellern vilket leder till att hela 
propellern inte är i vattnet vilket i sin tur ger en ineffektiv framdrivning. Vidare fås ett GM0 på 3,4 m vilket 
är allt för stabilt.  
 
För att förbättra denna situation ska ballastvatten pumpas in så att fartyget går på ett djup av 5 m. Detta 
uppnås genom att pumpa in 3000 ton vatten och placera det längs med sidorna av skrovet. För att få ett 
GM0 på 1 till 1,5 m ska ballastvattnets tyngdpunkt ligga 8,5 m från skrovets botten. Se Figur 25 för 
position och storlek på tankarna. 
 

 
Figur 25. Skiss over ballasttankarnas positioner 

Med fulla tankar fås ett GM0 på 1,2 meter och samtliga stabilitetskriterier uppfylls, se GZ-kurvan i Figur 
26. 
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Figur 26. GZ-kurva för ballastlastat fartyg 

 

Effektbehov 

Motståndet hos fartyget beräknas med hjälp av datorprogrammet Resistance (2012) som bygger på 
Holtrop och Mennen-metoden vilken i sig bygger på statistiska underlag och tar hänsyn till 
huvuddimensioner och skrovparametrar vid resistansberäkningar. Denna metod är giltig enligt Garme 
(2012, a) för deplacerande fartyg, det vill säga Fn < 0,8 enligt 

1852
19

3600 0, 26.
9,82 139PP

U
Fn

gL
 

 

( 17 ) 

 
Fartygets våta yta approximeras som 
 

1,025 ( 1,7 ) 1,025 139(0,58 17,5 1,7 7) 3142PP BS L C B T m2 (18) 

 
enligt Garme (2012, b). Från Resistance (2012) fås Figur 27 som beskriver hur motståndet beror på 
Froudes tal. Motståndet hos fartyget beror till största del av friktionsmotstånd, RF och vid högre 
hastigheter även av vågbildningsmotståndet, RW. Största motståndet fås vid Fn=0,26, det vill säga 19 knop 
och är 489 kN.  
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Figur 27. Motståndet som funktion av Froudes tal  

Släpeffekten fås som 

E totP R V  ( 19 ) 

och är plottad i Figur 28 som funktion av farten tillsammans med motoreffekten, PS. Största släpeffekten 
är 4,8 MW och fås vid marschfart. 
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Figur 28. Släpeffekt och motoreffekt som funktion av hastigheten 

Motoreffekten fås som  

E
S

D

P
P  

( 20 ) 

där 
D

är propulsionsverkningsgraden och bestäms enligt Garme (2012, a) till 0,7 med en 

propellerverkningsgrad på 0,62 och en skrovverkningsgrad på 1,1. Med ett sjötillägg på 15 % fås 
motoreffekten till 7,8 MW. Eventuellt kan ytterligare 10 % läggas till för att motorn ska klara att köra vid 
extra hård belastningen men detta kan sällan räknas hem då kostnaden för ökad bränsleförbrukning blir 
allt för stor. I detta fall behövs en motor som kan leverera 8,7 MW. 
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Propeller 

En fyrbladig SSPA propeller väljs till citrusfartyget med en diameter på 2/3 av djupgåendet enligt Garme 
(2012, a), det vill säga D=4,6 m. Bladareaförhållandet väljs till 0,6 och stigningsförhållandet till 0,7. Detta 
ger en verkningsgrad på 0,62 enligt Figur 29, vilket ska ses som bra.  
 

 
Figur 29. Propellerkaraktäristikor för SSPA 4.60 enligt Garme (2012, a) 

Tryckkraftskoefficienten KT bestäms enligt kapitlet Propellermodellering som 
 

20, 478TK J . ( 21 ) 

 
Risken för kavitation är låg. Detta ses i Figur 30 där arbetspunkten vid maxbelastning ligger inom det 
föreslagna området, enligt Garme (2012, a). 
 

 
Figur 30. Kavitationsdiagram enligt Garme (2012, a) 

Med given propeller ligger propellervarvtalet på 186 rpm vilket är rimligt för givna dimensioner och effekt. 
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Motor och växellåda 

En medelvarvsmotor väljs med sju cylindrar enligt Bilaga 2. Denna motor avger en effekt på 9,8 MW 
vilket innebär att den klarar att driva fartyget även vid extra hård belastning. Motorn avger ett varvtal på 
428 rpm och behöver växlas ned till propellerns varvtal på 186 rpm. En växellåda RENK AS väljs. 
Transmissionsskalningen är 428/186 = 2,3 rpm och effekttalet är 9800 / 428 = 23 kW/rpm. 
 

 
Figur 31. Växellåda för nedväxling av motorns varvtal enligt RENK (2012) 

 

Ritningar 

 
Skrovformen på kylfartyget är enligt Figur 32. 
 

 
Figur 32. Kylfartygets skrovform 

 
En spantruta av fartyget framtas enligt Figur 33 med vyn av aktern till vänstern och vyn av fören till höger. 
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Figur 33. Spantruta av fartyget. Vy av fören till höger och vy av aktern till vänster 
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SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Ett containerfartyg med kylcontainrar har tagits fram med huvuddimensioner enligt Tabell 6. 
 

Tabell 6. Huvuddata för kylfartyget 

B 17,5 m 

GM0 7,5 m 

LOA 151 m 

LPP 139 m 

T 7 m 

Marschfart 19 kn 

Motoreffekt 9,8 MW 

TEU 400 st 

 
 
Marschfarten hos fartyget är 19 kn och krävs för att hinna tur och retur mellan Stockholm och 
Medelhavsområdet på 31 dagar. Motorn är något överdimensionerad och rederiet ska vara medvetet om 
att vid extra hård körning kommer bränsleförbrukningen öka, dock är det fullt möjligt att köra fartyget 
snabbare.  
 
Fartygets konceptdesign är baserad på lastförmåga, hastighet, typ av last och rutt. En optimerad 
fartygsdesign kräver ytterligare beräkningar för goda sjöegenskaper. Exempelvis hur fartyget beter sig vid 
sjögång och starka vindar bör beaktas. Vidare behöver hänsyn tas till lasthanteringssystemet och 
maskininstallationer. Dessa kommer påverka den inledande uppskattningen av skeppets tyngdpunkt vilken 
i sig är väsentlig för stabiliteten och kommer behöva uppdateras. 
 
Motståndsberäkningarna har endast gjorts med Holtrop och Mennen-metoden och bör även kontrolleras 
med exempelvis Guldhammer och Harvald-metoden med skeppets slankhetstal. Detta har inte gjorts då 
skeppet är för slankt i förhållande till givna diagram. 
 
Propellern har kontrollerats med två metoder. Både med propellerkaraktäristikor samt ett 
propellerprogram baserat på metoden i Bilaga 2. Båda metoderna gav liknande värde på verkningsgraden 
och propellervalet är därmed bra. 
 
Ur en miljömässigsynvinkel ska mängden ballastvatten vara så låg som möjlig för att undvika förflyttning 
av mikroorganismer om ballastvattnet inte byts enligt föreskrift. Kylfartyget uppfyller detta då inget 
ballastvatten behövs vid fullast. 
  
Det framtagna fartyget är en god lösning till transportscenariot. 
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MILJÖASPEKTER OCH REGELVERK FÖR OLJEUTVINNING I ARKTIS 
I ett av världens känsligaste ekosystem sker nu stora förändringar. Ett allt mer vikande istäcke i Arktis 
ställer till problem för djurlivet och klimatet men öppnar även upp för nya möjligheter. På grund av en 
utökande efterfråga av olja och gas blir området allt mer intressant för utvinning av de stora 
oljefyndigheter som förväntas ligga under den Arktiska havsbotten. 
Innan en potentiell utvinning kan starta måste dock ett flertal miljömässiga hänsynstaganden göras. Den 
största farhågan anses vara risken för oljeutsläpp. De stora avstånden från betydande infrastruktur ökar 
responstiden för saneringsarbeten och på grund av den korta isfria säsongen, se Tabell 7, riskerar oljan att 
ligga kvar eller fortsätta spridas under isen över en flerårsperiod. Utöver hotande oljeutsläpp kommer den 
ökade industriella närvaron i Arktis innebära större utsläpp i såväl havet som atmosfären. Fartygstrafiken 
riskerar dessutom att störa ett flertal redan hårt prövade djurarter som isbjörnar, vitvalar, grönlandsvalar, 
narvalar och valrossen som är typiska för regionen. I gengäld ställer det arktiska klimatet nya utmaningar 
för offshoretekniken, de extremt låga temperaturerna ger strukturella påfrestningar och plattformarna 
måste klara av att stå emot det isfyllda vattnet. 
För att möta dessa, för Arktis, unika utmaningar måste nya miljökrav och regelverk sjösättas för att minska 
riskerna för ekosystemet och människan som skall operera i området till en acceptabel nivå. Efter 
oljekatastrofen i den Mexikanska golfen 2010 har samhällets tilltro till industrin drastiskt minskat och det 
har visat att oavsett hur pass välbeprövad teknik som används kan inga hundraprocentiga garantier ges. 
Det krävs därför en djupare analys av de miljömässiga hoten för att en eventuell oljeutvinning över huvud 
taget skall få äga rum. Rapporten ger en övergripande inblick i den miljöproblematiken som rör en fortsatt 
exploatering av Arktis. 
 

SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 

För att belysa och tydliggöra de svårigheter offshoreindustrin står inför i Arktis anses miljökrav och 
regelverk vara en användbar utgångspunkt. Detta kapitel belyser vad, varför och vilka speciella krav som 
ställs från miljö och regelverk på offshore konstruktioner i Arktis genom att besvara följande punkter: 
 

- Vilka regelverk finns specifikt för offshoreindustrin idag, varför ser de ut som de gör? Hur ser 
regelverken ut för operationer i Arktis? 

- Vad särskiljer den Arktiska miljön och hur definieras de miljörisker under olje- och gasaktiviteter i 
Arktis? 

- Hur kan framtida regelverk komma att se ut? 
 

MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

De punkter som i det föregående avsnittet finns uppställda besvaras genom information hämtad från ett 
begränsat antal men förhoppningsvis rättvisande källor. För att förklara hur och varför regelverken för 
offshoreindustrin ser ut som de gör hämtas information från Offshore Engineering: An Introduction, Mather A. 
(2000), där bland annat den brittiska industrin med dess regleringar beskrivs. Då England är ett av de 
länder i världen med längst historia inom offshore-baserad oljeutvinning anses informationen hämtad från 
den förutnämnda boken ge god förståelse för hur industrin växte fram i stort. Även OSPAR-komissionens 
regleringar av offshoreindustrin i norra Atlanten används som ett fingervisande underlag för vad som 
måste ske i Arktis då de har en mångårig erfarenhet av industrin och dess miljöpåverkan. 
Det finns mycket skrivet om identifiering av miljörisker och säkerhetsmässiga problem för operation i 
Arktis och ett snävt urval av informationen måste därför göras. Från källor som nationella myndigheter, 
Arktiska Rådet och från uttalanden från oberoende forskare inom området fås en så mångsidig syn som 
möjligt på de miljöproblemen som anses kritiska. Här sker ytterligare urval för att studera de problemen 
som främst är associerade med olje- och gasaktiviteter, aktiviteter relaterade till underhåll och transporter 
lämnas alltså utanför detta avsnitt.  
För att få en inblick i framtida regelverk gällande hela den arktiska regionen hämtas information och 
riktlinjer främst från det Arktiska Rådet som är det internationella organ som idag arbetar för ett enhetligt 
och bindande regelverk för regionen. 
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ANALYS 

I analysen studeras först den Arktiska miljön och hotet som oljeindustrin utgör för miljön för att ge 
läsaren en förståelse till alla de särskilda riktlinjerna olje- och gasaktiviteter i regionen kräver. Därefter tas 
regelverken upp, såväl internationella, globala och regionala, avtal som nationella riktlinjer. Slutligen ges en 
inblick i potentiella framtida bestämmelser och allmänna utsikter för en utökad olje- och gasaktivit i 
Arktis. 

MILJÖ OCH DJURLIV 

Arktis består inte av ett utan av flera ekosystem och förutsättningarna för såväl ekonomiska aktiviter som 
marint liv skiljer sig därför till stor utsträckning från en del av Arktis till en annan. Enligt PAME (2011) 
kan däremot Arktis delas in i tre huvidkategorier hög, låg och underarktisk zon. Högzonen kännetecknas 
av permanenta istäcken, lågzonen av säsongsbundet istäcke och underarktisk zon av ett isfritt men kallt 
vatten som strömmar ner från smält-is från närliggande områden. 
Med ett allt varmare klimat har nu stora delar av Arktis öppnats upp för sjöfart under sommarperioden 
och en ökad aktivitet är att vänta, men istäcken kommer fortsatt spela en viktig roll i regionen. När den 
fleråriga isen bryts ned och ersätts av två- eller ettåriga istäcken blir isen mindre förutsägbar och mer 
mottaglig för att sättas på drift, enligt Harsem Ö., Eide A. och Heen K. (2011). Nedan följer en 
beskrivning av olika de olika typerna av is funna i Arktiska vatten.  

 

Tabell 7. Olika typer av is i Arktiska vatten, the Arctic Ocean Review (2011). 

Typ av is Tjocklek Karakteristika 

Ung is < 30 cm 
Påträffas främst under hösten när yttemperaturen sjunker under 
fryspunkten. Orsakar normalt inga problem för sjöfarten. 

Ettårig is < 2 m 
Relativt mjuk på grund av närvaron av hög koncentration saltlag och luft 
i isstrukturen. Med hjälp av havsströmmar och hård vind kan dock isen 
stoppa upp sjöfart under flera dagar. 

Flerårig is 1 – 5 m 

Is som överlevt sommarsäsongen kallas för gammal is och delas normalt 
in i två-årig och flerårig is. Tillskillnad från den ettåriga isen är den 
extremt hård då den höga koncentrationen luft och saltlag sjunker undan 
under smältperioden på sommaren. Kan orsaka allvarlig skada även på 
isklassade fartyg och kan vid högt tryck stoppa de kraftigaste isbrytarna. 

Isberg - 

Isbergen i Arktis är generellt sett mindre en de som uppstår i Antarktis 
och varierar i storlek från det av ett piano upp till storleken av ett 
tiovåningshus. Kan orsaka stor skada vid kollision med 
offshoreinstallationer och fartyg. 

 
 
Djurlivet i Arktis är otroligt rikt på mångfald och innehåller ett flertal arter unika för Arktis. Alla arter 
funna i Arktis är däremot inte exklusiva området, många arter däribland valar och en del sjöfåglar letar sig 
norrut under sommarperioden för att äta upp sig, häcka eller leka. De långvandrade arterna, framförallt 
valarna, följer isens naturliga undanträngning på våren och återtåg på hösten. Under issmältningen trängs 
stora populationer valar och fiskar för att ta sig igenom några av de naturliga flaskhalsarna, Berings sund, 
Kariskasundet, Lancastersundet, för att ta sig till sina destinationer i Arktis. Dessa flaskhalsar är naturligvis 
desamma som används av sjöfarten(Nordvästra passagen respektive Nordöstra passagen) vilket leder till 
att den redan korta isfria säsongen kortas ytterligare då transporter måste ske efter eller innan djurens 
intensivaste förflyttningstider, PAME (2011).  
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Klimatförändringar 

Som bekant undergår jorden en global uppvärmning och enligt ACIA (2009) ökar den Arktista 
medeltemperaturen dubbelt så snabbt än den globala uppvärmningstakten. Orsakerna är förmodligen en 
kombination av ett antal olika faktorer som naturliga temperaturskiftningar tillsammans med ett 
minskande istäcke under framförallt sommartiden då solljuset absorberas som mest. 
Det Arktiska klimatet har varierat under kortare cykler bara under 1900-talet, där en uppvärmande trend 
från mitten av 80-talet till idag blivit uppmätt efter en nedkylande period mellan 60- och 70-talet, se Figur 
34. Med andra ord kan en ny nedkylande period även om den inte lyckas sänka medeltemperaturen kan 
det innebära en inbromsad effekt på uppvärmningstakten som syns idag.  

 
Figur 34. Medeltemperaturskiftningar kring 1960-1990talets medelnivå, PAME (2011) 

De varmare och isfriare somrarna är inte bara en positiv utveckling för offshore- och shippingindustrin, 
det varmare klimatet kan leda till ett ökande antal kraftiga stormar, Harsem Ö., m.fl. (2011). Senast i 
december 2011 sjönk den finskbyggda borriggen Kolskaya utanför Rysslands västkust under en 
bärgningsaktion i en Arktisk storm med 64 man ombord varav 14 kunde räddas, Pettersen T. (2011). 
Skulle dessa kraftiga stormar uppstå med allt större frekvens, vilket somliga mätningar tyder på, kan det 
innebära ytterligare motstånd för potentiell exploatering i det redan svåråtkomliga Arktis, Harsem Ö. m.fl. 
(2011). En ytterligare risk vid fortsatt global uppvärmning är utsträckningen av permafrosten, framförallt i 
norra Ryssland och Kanada. Skulle permafrosten försvinna i stora områden blir alla former av byggen, 
vägar och pipelines, i stort omöjliga i den resulterande sankmarken. Enligt Greenpeace spenderas idag 
närmare 55 miljarder rubler (1,7 miljarder dollar) för att reparera skador på gasledningar i Ryssland 
resulterade från smältande underlag, Read Russia (2011). 

Miljörisker vid olje- och gasaktiviteter 

Enligt OSPAR-kommissionens rapport av miljöeffekter på grund av offshore industrin är det absolut 
störta hotet för den marina miljön utsläpp, relaterade till både olyckor och den vanliga driften, av 
kemikalier, råolja, producerat vatten. Det producerade vattnet, alltså det vatten som följer med upp från 
oljefyndigheten, kan innehålla oljerester, polycykliska aromatiska kolväten, alkylfenoler och tungmetaller. 
Förutom dessa uppenbara hot förekommer naturligtvis atmosfärisk förorening på grund av avgaser, 
ljudförorening från propellrar och borriggen, ett visst radioaktivt utsläpp och skador på havsbottnen på 
grund av rörinstallationer och borrgrus, OSPAR (2009). Se Figur 35 för detaljerad bild över de olika 
källorna till föroreningar. 
Direkta effekter från oljeförorening i haven inkluderar: 
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- Vid kontakt med fjädrar och päls skadas flytförmågan och de isolerande egenskaperna. 
- Föda som kontaminerats kan orsaka förgiftning vilket i vissa fall har bevisats skada 

förökningsförmågan hos fåglar och däggdjur. 
- Polycykliska aromatiska kolväten är vid förtäring cancerframkallande och kan orsaka mutationer i 

avkomman. 
 

Även om det Arktiska Rådet hävdar, i rapporten Arctic Guidelines (2009), att Arktis har hög känslighet för 
påverkan av oljeutsläpp och minst kapacitet för naturlig återhämtning så finns det röster som talar för att 
den Arktiska miljön inte nödvändigtvis behöver vara känsligare än på andra platser. Rasmus Ole 
Rasmussen argumenterar i Sveriges Radio (2011) för att även om det kalla vattnet förlänger naturliga 
nedbrytningshastigheten av oljerester i haven hjälper det kyliga vattnet faktiskt att klumpa ihop råoljan. 
Om oljan ligger kvar i tjockare lager skulle det alltså förenkla saneringsarbeten och på så vis minska risken 
för en stor miljökatastrof. Enligt Rasmussen skulle även isen, som annars anses vara ett av de stora 
problemen vid saneringsarbetet, kunna vara till hjälp genom att den kapslar in utsläpp och på så vis 
förhindrar att spillet sprider sig över ett större område. Skulle dessutom oljespillet ske under sommaren 
hjälper det extra solljuset till för att bryta upp oljekedjorna, dock med motsatt effekt under vintertid då 
inget solljus når regionen.  
 

 
Figur 35. Föroreningskällor vid en oljeproduktionsrigg, Harsem Ö. m.fl (2011) 

 
Kemikalieutsläpp kan härstamma från en mängd olika källor ombord på plattformen, däribland rigg- och 
turbintvättmedel, hydrauliska fluider, borrvätskor, smörjmedel och cementeringsmedel för att nämna 
några. Dessa kemikalier kan leda till långsiktig och kortsiktig förgiftning av marina organismer där gifterna 
ackumuleras uppåt i näringskedjan och orsakar stora problem för rovfåglar och större däggdjur. 
Radioaktiva ämnen påträffas främst i det producerade vattnet och härstammar från de radioaktiva 
spårämnen som används för mätningar. 2007 släpptes det ut 7,4 tera becquerel(TBq) alfa- och 4,9 TBq 
betastrålning i den nordostatlantiska sektorn, OSPAR (2009). 
 
Borrmassorna, alltså de grusmassor som uppstår vid borrningsprocessen, innehåller generellt stora rester 
borrvätska. Gruset tas upp i stora mängder, i snitt 1481 ton per borrning från 98 mätningar genomförda i 
Storbritannien, och har traditionellt dumpats i havet där de bygger upp stora högar runt oljebrunnarna. 
Det direkta förorenandet från dessa grushögar har visat sig vara relativt låg men gamla högar vid 
avkommissionerade fyndigheter utgör potentiell fara vid trålningsaktiviteter, skulle högarna rubbas kan 
detta leda till plötsliga utsläpp av oljehaltiga rester i närmiljön, OSPAR (2009). 
Oavsiktliga utsläpp kan komma från ett antal olika källor som trasiga maskinkomponenter och den 
mänskliga faktorn vid påfyllnad eller tömning av tankar eller vid tvättning. Dessa utsläpp har fått en allt 
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större uppmärksamhet de senaste åren och alla utsläpp oavsett storlek inom OSPAR-regionen måste 
rapporteras, OSPAR (2009). 
 
Nuvarande effekter på miljön till följd av olje- och gasaktiviteter i Arktis är än så länge näst intill 
obefintliga. Den Arktiska regionen utsätts främst från diffusa, landbaserade, utsläpp där bland annat höga 
halter kvicksilver och blyföroreningar har påträffats i fiskar och hos inuitbefolkningar i området, Arctic 
Council & PAME (2009). Läget kan naturligtvis ändras snabbt om en expansiv oljeindustri börjar 
investera i området. 

 

REGELVERK 

Offshoreindustrin är en relativt ny industri historiskt sett och har därför gagnats mycket av tidigare 
framgångar inom säkerhetstänkande och miljöskydd för tyngre industrier. För att förklara hur regelverken 
fungerar idag krävs därför en historisk tillbakablick. De första bestämmelserna för offshoreindustrin tog 
form efter Genevekonventionen om kontinentalhyllan där varje nations rättighet att exploatera naturliga 
tillgångar inom sina kustvatten, Förenta Nationerna (1958). När oljeutvinningen i England satte fart under 
slutet av 1960-talet anammades många regelverk som en reaktion till olyckor involverande stora 
livsförluster. De två lagarna som inkorporerade alla bestämmelser och standarder för den tidiga brittiska 
offshoreindustrin var Mineral Workings (Offshore installations) Act, som antogs 1971, och Health And Safety At 
Work Act från 1974. För att kontrollera att industrin följde lagen vände sig den Brittiska staten till de 
traditionella klassificeringssällskapen vilka såg till att plattformarna uppfyllde kraven, Mather (2000). Idag 
ansvarar the Health and Safety Executive för implementeringen av de nationella bestämmelserna, Dagg J. m.fl. 
(2011). 

Internationella avtal och riktlinjer 

När det gäller nationers olje- och gasaktiviteter finns det främst de förenta nationernas 
havsrättskonvention, förkortat UNCLOS, som styrande globalt avtal. De generella kraven formulerade i 
havsrättskonventionen konstaterar att nationer är skyldiga att skydda och bevara sina marina miljöer. Vid 
olje- och gasutvinning är marin miljöförstöring naturligtvis en riskfaktor och nationer är därför bland 
annat skyldiga att anta lagar och regleringar som ämnar skydda, kontrollera och förhindra sådana utsläpp 
som kan uppstå vid eller som följd av aktiviteter längs havsbotten, som skrivet i artikel 208. 
Inom UNCLOS fastställs även nationers rättigheter för exploatering av resurser under havsbotten vilka 
gäller längs hela kontinentalhyllan, inkluderat continental slope, medan den exklusiva ekonomiska zonen 
endast sträcker sig 200 nautiska mil från kustlinjen, se Figur 36. 
 

 
Figur 36. Havszoner som definierade i UNCLOS V, Natural Resources Canada (2009) 
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MARPOL och konvention om förhindrande av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och 
annat material (Londonkonventionen) är antagen av samtliga av de Arktiska staterna. Målet för den här 
specifika konventionen är att nå en effektiv kontroll av föroreningar till havs och ämnar stödja alla 
praktiska åtgärder för att motverka föroreningar orsakade till följd av dumpandet av avfall och andra 
ämnen. Denna konvention har blivit allt strängare genom åren och omfattar idag även hur nedrustningen 
av en nedlagd produktionsrigg bör genomföras. Däremot täcker avtalen inte alla aktiviteter relaterade till 
olje- och gasutvinning då vissa bestämmelser exkluderar utforsknings, exploaterings och 
produktionsaktiviteter, PAME (2011). 
OPRC-konventionen som handlar om oljespillberedskap antogs inom IMO år 1995. Konventionen kräver 
att alla fartyg, hamnar och oljelagringsfaciliteter måste ha en förberedd aktionsplan för 
oljeutsläppsincidenter. Offshoreinstallationer krävs även ha beredskapsplaner, vid nödsituationer, vilka 
måste vara i samverkan med nationella beredskapsplaner för att snabbt och effektivt kunna motverka 
skada, PAME (2011).  

Regionala och icke-bindande avtal 

OSPAR-konventionen, med sin start 1972 och uppdaterades 1974 för att även innefatta offshoreindustrin, 
är bland de Arktiska staterna antagna av Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Målsättningen att 
stoppa och eliminera risker för marina föroreningar i relation till olje- och gasutvinning anses av yttersta 
vikt. Konventionen är regional och sträcker sig över nordöstra Atlanten/Nordsjön, se Figur 37. Denna 
konvention innefattar dumpandet av allt avfall relaterat till olje- och gasutvinningsaktiviteter. Här ingår 
tillexempel det ”grus” som under borrningsprocessen dras upp från havsbotten, även om borrgruset sköljs 
av från olje- och smörjningsresterna kan föroreningar fortfarande sitta kvar och gruset måste alltså föras 
till land för omhändertagning eller grävas ner i borrhålen. OSPAR ställer även förpliktelser för att skydda 
känsliga havsmiljöer och djurliv. År 1998 beslöts även att icke-förorenande mänskliga aktiviteter som kan 
medföra negativa konsekvenser i haven skall ingå i konventionen, OSPAR (2012). Efter Deepwater 
Horizon-olyckan, vid OSPARs ministermöte 2010, öppnades det en diskussion angående nya regleringar 
för olje- och gasaktiviterer i regionen, PAME (2011). 
 

 
Figur 37. Region I - Arktiska vatten som ingår i  

OSPAR-konventionen, OSPAR (2012) 

 
Ett avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige rörande sammarbete för åtgärder mot 
oljespill och föroreningar trädde i kraft 1998. Detta avtal kräver att alla parterna sammarbetar för att 
övervaka och motverka oljespill och utsläpp av andra skadliga substanser i sina respektive farvatten. 
UNEP, förenta nationernas miljöprogram, har även tagit fram icke-bindande riktlinjer gällande 
offshoreaktiviteter som borrning och gruvarbeten. 
För att undersöka och brygga eventuella hål i de internationella regleringarna för offshoreindustrin i Arktis 
har det Arktiska Rådet tillsatt ett program som heter EPPR, Emergency Prevention, Prepardness and 
Response. EPPR har bland annat tagit fram riktlinjer för bränsletransport, hantering av oljigt avfall i 
Arktiska vatten och publicerat en fältguide för oljespillsberedskap i Arktis och en guide för nationell 
beredskap vid nödsituationer.  
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Förutom OSPAR-konventionen och kanske av ännu större vikt för den Arktiska regionen är den serie 
icke-bindande riktlinjer för olje- och gasaktiviteter framtagna genom Arktiska Rådet där samtliga av de 
Arktiska staterna finns representerade. Riktlinjerna kan sammanfattas med följande målsättningar och 
generella principer hämtas från Arctic Council & PAME (2009).  
Offshore olje- och gasaktiviteter i Arktis skall planeras för att undvika: 
 

- negativ påverkan av luft- och vattenkvaliteten som överskrider nationella eller internationella 
standarder eller regleringar; 

- förändringar i atmosfär, markbundna, glaciära eller marina miljöer som överskrider nationella eller 
internationella standarder eller regleringar; 

- negativa förändringar i spridningen av, mångfalden av eller produktiviteten hos arter eller 
populationer av arter; 

- att ytterligare utsätta redan utrotningshotade eller hotade arter eller populationer av dessa arter; 
- nedbrytningen, eller risken för nedbrytning, av biologiskt, kulturellt, vetenskapligt, historiskt eller 

estetiskt viktiga områden. 
- negativa konsekvenser för försörjningar, samhällen och traditionella livsstilar för Arktiskt 

inhemska folk; och 
- negativa effekter på jakt, fiske och samlande. 

 
Offshore olje- och gasaktiviteter i Arktis skall operera efter följande principer: 
 

- Försiktighetsprincipen bör ligga till grund för alla aktörer som önskar operera i Arktis. Där det 
finns risker för stor, eller irreversibel, skada får inte en brist på fullständig vetenskaplig förståelse 
ursäkta uppskjutandet av kostliga förebyggande åtgärder. 

- Förorenaren betalar, precis som det låter är det alltså den som gör sig skyldig till ett oljespill eller 
förorening som skall bära kostnaden för saneringsarbetet. I den Arktiska regionen kan en sådan 
kostnad bli enorm, det är bara att titta på vad som hände vid Deepwater Horizon-olyckan i 
Mexikanska golfen där BP står inför en räkning på 40 miljarder dollar, Kollewe J. & Macalister T. 
(2012). I ett mindre företag kan detta medföra problem vid liknande olyckor då kostnaderna 
riskerar att sätta bolaget i konkurs vilket skulle lämna staten för att betala räkningen.  

- Ständig förbättringsprincipen, går ut på att alla partier bör sträva efter att hela tiden förbättra sig 
inom områden rörande hälsa, miljö och säkerhet. Genom att identifiera processera, aktiviteterna 
och produkterna vilka kan undergå en förbättring och implementera dessa förbättringar visar 
parterna att de håller till principen. Processen att identifiera förbättringsområden kan vila på 
kartläggning och resultat från analyser, utredningar av farliga olyckssituationer, olyckor, hantering 
av avvikelser, erfarenheter från interna utredningar eller revisionsarbeten eller från erfarenheter 
från andra parter. 

- Arktiska Rådets respektive regeringar bör vid tillståndsgivande av olje- och gasaktiviteter vara 
uppmärksamma på deras åtaganden för hållbar utveckling, vilka bör innehålla:  
skydd av biologisk mångfald; förpliktelsen att inte överföra, direkt eller indirekt, skador eller faror 
från en region till en annan eller att förvandla en typ av förorening till en annan; främja 
användandet av den bästa möjliga tekniken eller de bästa teknikerna och de miljövänligaste 
tillvägagångsätten; plikten att sammarbeta reguljärt för beskyddandet av den marina miljön med 
hänsyn till karaktäristiska regionala förutsättningar och effekter av den globala uppvärmningen; 
behovet att upprätthålla kolväteproduktionen till ett lagom tempo för att minimera miljöpåverkan; 
en utveckling som möter dagens behov utan att riskera framtida generationers förutsättningar; 
integreringen av miljötänk och sociala förutsättningar i alla utvecklingsprojekt; och uppmaning att 
så många röster som möjligt får säga sitt vid beslutsfattandet. 
 

Det Arktiska Rådet kom ut med sitt första legalt-bindande avtal vid ministermötet i Nuuk 2011. Avtalet 
för sökning och räddning i Arktis delar in hela den Arktiska regionen i nationella ansvarszoner, se Figur 
38, för att koordinera internationella räddningsarbeten. Ansvarszonerna är helt skilda från respektive 
nations territorialvatten då det fortfarande råder stor kontrovers över gränsbestämmelserna, Koring P. 
2011. 
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Figur 38. Nationella ansvarszoner för det Arktiska sök- och  

räddningsavtalet, Koring P. (2011) 

Konkreta åtgärder mot utsläpp inom OSPAR-regionen 

Från OSPAR-kommissionen har ett antal viktiga rekommendationer ämnade att minska utsläpp från olje- 
och gasindustrin. Dessa motmedel har bland annat minskat oljan i det producerade vattnet och 
användandet/utsläppen av kemikalier och borrvätska har drastiskt minskat. Resultaten från OSPAR-
regionen anses som intressanta då Region I ligger inom det Arktiska området och kan på så vis ses som en 
förebild för olje- och gasaktiviteter även i andra delar av Arktis. 
 
För att minska föroreningar av olja i det producerade vattnet har prestandakrav trätt i kraft från och med 
2001, med en åtstramning 2007, där inte mer än 30 mg oljerester per liter producerat vatten får uppmätas. 
Dessutom har avtalsskyldiga parter åtagit sig att minska oljeutsläppen från producerat vatten ut till havet 
med minst 15 % från referensnivån uppmätt år 2000. Mellan 2000 och 2006 har industrin inom OSPAR-
länderna som helhet lyckats med en minskning av 21 % där de flesta länderna lyckats minska sina utsläpp 
med minst 15 %, OSPAR (2009). Se Bilaga 2 för mätvärden av föroreningar i det utsläppta producerade 
vattnet från den Norska oljeindustrin. 
Oljebaserade borrvätskor har förbjudits av OSPAR sedan 1987 och utsläpp av obehandlade borrmassor 
kontaminerade med oljebaserad borrvätska stoppades efter ett beslut som antogs 1992. Sedan 2001 har 
dessutom dumpandet av borrmassor kontaminerade med mer än 1 % oljebaserade borrvätskor av sin 
torrvikt förbjudits, OSPAR (2009). 
Kemikalieanvändning 1996 antog OSPARs föregångare, PARCOM, ett program för Harmonised Mandatory 
Control System for the Use and Reduction of Discharge of Offshore Chemicals förkortat HMCS. Efter en 
försöksperiod uppdaterades den av OSPAR år 2000 och i kort dikterar avtalet vilken typ av information 
angående kemikalieanvändandet som måste ges till de kompetenta nationella auktoriteterna från de 
avtalsskyldiga parterna. Avtalet ger även en detaljerad guide för utbytandet och rankningen för kemikalier, 
där rankningen ger en relativ bild av respektive kemikalies risk där även värden för gifthalterna hos 
kemikalierna ingår, OSPAR (2009). 
Gällande utsläpp till atmosfären finns inga direkta direktiv från OSPAR men relevanta EU-direktiv bör 
nämnas. Sen 2000 har en betydande omorganisering av hur utsläpp till atmosfären hanteras i OSPAR-
regionen tack vare införandet av Europeiska Unionens utsläppsrätter. Utsläppsrätterna sätter helt enkelt 
ett totalt tak på utsläppet av växthusgaser och andra förorenande ämnen till atmosfären där industrierna 
betalar för och handlar med sina utsläppsrätter, OSPAR (2009). Utsläppet av svavel från sjöfarten är även 
en het fråga inom EU idag där bland annat Sverige har advokerat för att följa IMO’s svaveldirektiv på inte 
mer än 0,1 % svavel i sjöfartsbränslet med en ytterligare sänkning till 0,5 % år 2020 inom hela EU-
området, Fjellner C. (2012). 
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SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Först och främst måste den mänskliga girigheten ifrågasättas. Att börja exploatera den region som idag 
utsatts för störst påverkan av den globala uppvärmningen för att utvinna än mer fossila bränslen känns 
minst sagt förkastligt. Därmed inte sagt att en exploatering av regionen endast skulle ha negativa 
konsekvenser. Grönland är idag helt beroende av Danmark för sitt ekonomska välbefinnande men skulle 
en ny oljeindustri längs deras kust sätta fart kan det betyda ytterligare ett steg närmare självständighet och 
en högre levnadsstandard för invånarna. För att citera forskaren Rasmus Ole Rasmussen, man kan inte 
tvinga folk att leva i ett slags museum. Allt tycks dock peka på att världens energibehov och beroende av  
fossila bränslena kommer att fortsätta och när de lättåtkomliga fyndigheterna sinar är det bara en tidsfråga 
innan även de svåråtkomliga fälten i Arktis utnyttjas. Hur lång tid det kommer ta verkar ingen vara 
överrens om. Exempelvis Ryssland vars statligt ägda Gazprom som idag har mest infrastruktur för 
exploatering i regionen verkar vara måna om att hålla priserna uppe genom att inte producera för stora 
mängder vilket kan skjuta upp deras Arktiska planer beroende på hur den globala marknaden kommer se 
ut. Oavsett när en ökad aktivitet är väntad behöver ett gediget regelverk finnas på plats. 
De stränga miljökrav som ställs från Arktiska Rådet på olje- och gasaktiviteter i regionen kommer troligen 
hålla de hårdaste standarderna globalt sett. Hårdare krav höjer naturligtvis driftkostnaderna, exempelvis 
för att nå noll-utsläppsvisionen kan ett totalt förbud för utsläpp av borrmassor tvinga stora 
transportkostnader för omhändertagandet på land. Även det producerade vattnet ombord, som ofta 
återinjiceras i oljefyndigheten för att bibehålla trycket kan tvingas omhändertagas vid faciliteter på land. 
Men förutom de hårdare miljökraven verkar efterfrågan efter mer information rörande riskerna olje- och 
gasaktiviteter ställer på ekosystemen i Arktis vara stor. Länder som Kanada ställer även stora krav på att 
inkludera inuitbefolkningen tidigt i godkännandet av oljeexploatering då det främst är deras näring, jakt 
och fiske, som hotas vid eventuellt oljespill. 
Vid jämförandet av riktlinjer och mål framställda av Arktiska Rådet och de krav som redan ställs av 
OSPAR-komissionen kan många likheter finnas. Båda parter fokuserar på riskerna som ställs av potentiellt 
oljespill och läckage där Arktiska Rådets nollvision delas av OSPAR-länderna. 
Även om det Arktiska Rådet jobbar för en enhetlig reglering av olje- och gasaktiviteter i Arktis tycks de 
flesta kraven redan vara givna genom t.ex. Law of the Sea vilket har antagits av samtliga Arktiska stater med 
undantag av USA. De regionala riktlinjerna bör fortsätta att spela en viktig roll i det nationella 
beslutsfattandet men behovet av ett nytt övergripande, multinationellt, avtal för regionen kan i 
sammanhanget ifrågasättas.  
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SUPPLY TILL OFFSHOREPLATTFORMAR I ARKTIS  
Då offshoreplattformar ofta är placerade svårtillgängligt och långt ifrån land behövs det effektiva sätt att 
ta sig till och från dem. Deras läge bestäms helt av var oljefyndigheterna finns, vilket i de nordligare 
delarna av världen, ofta är ute till havs, bland annat i Nordsjön, runt Kanadas kust och i Arktis.  På grund 
av de vädersystem som rör sig över dessa hav är stormar inget ovanligt och även den låga temperaturen 
påverkar vädret i området. Eftersom både borr- och produktionsplattformarna som används för 
oljeutvinning har en stor vikt är risken att de skulle påverkas av det ”dåliga” vädret liten och de är ofta 
stadigt förankrade i botten. Desto svårare är det för de fartyg som används för supply till plattformarna att 
mästra vädrets krafter. Dessa fartyg ska klara av extremt hårt väder, höga vågor och i arktiska miljöer även 
is. Hur byggs då dessa fartyg för att klara av detta och vad måste tas i beaktning när supplyfartygen ska 
användas i Arktis? 
 
Arbetet begränsas till supply med fartyg och framför allt fartyg för godshantering, så kallade MSV:s 
(Multipurpose Supply Vessel). En utredning görs kring vad begreppet supply innebär och beskriver mer 
utförligt hur ett supplyfartyg är uppbyggt samt hur en supplyoperation kan gå till.  

VAD ÄR SUPPLY? 

Eftersom oljeutvinning är en mycket utbredd marknad runt om på jorden samt en av världens viktigaste 
energikällor är det av stor vikt att denna marknad utvecklas och förbättras för att hålla produktionen av 
olja igång. Då de oljekällor som utvinns idag ofta ligger vid otillgängliga regioner, både under land och 
havsbotten, krävs det stora resurser och väl utvecklad teknik för att kunna nå och utnyttja dessa källor. 
Dagens olje- och gasproduktion är spridd från Iraks öken och Amazonas djungel till Afrikas västkust och 
Nordsjön. Detta ger inte bara press på att utvinningsenheterna ska klara tuffa och omväxlande miljöer 
utan det krävs även farkoster som kan röra sig i dessa områden för att underhålla och förse 
utvinningssenheterna med diverse material. Även möjligheten att utvinna olja och gas i Arktiska områden 
tvingar fram nya färdmedel då detta område är både svårtillgängligt och har en föränderlig natur.  
 
Supply kallas den operation då fartyg, bilar eller andra färdmedel förser utvinningsenheterna med personal, 
förnödenheter, reservdelar, byggmaterial och diverse andra ting. Till havs sker denna supply till 
plattformarna framför allt med helikopter eller båt. Helikopter används företrädesvis för att transportera 
personal till och från plattformen men kan även frakta visst gods. Fördelen med helikopter är att färden 
från land ut till offshoreplattformen går relativt snabbt medan nackdelarna är att de inte kan transportera 
särskilt mycket last och har svårt att flyga i dåligt väder. Därtill är en stor begränsning, enligt Peder 
Silfverhjelm (2012), att helikoptern kräver mycket bränsle vilket gör att den inte kan flyga längre sträckor. 
Därför passar den bättre att använda för operationer till plattformar som ligger närmare land än till de 
som ligger längre ifrån. Istället är fartyg det främsta transportmedlet för godssupply till 
offshoreplattformar. Dessa fartyg kan utformas på flertalet olika sätt beroende på vad deras huvuduppgift 
är. 

SUPPLYVERKSAMHETEN  

Enligt Aas m.fl. (2007) kostar det genomsnittligen 18 000 euro per dygn att hyra och framföra ett 
supplyfartyg. Detta sätter stor press på att supplyoperationen är så effektiv som möjligt och det är också 
en anledning till att ett supplyfartyg ofta besöker flera plattformar som ligger i närheten av varandra under 
en och samma supplyoperation. Ett supplyfartyg lastas oftast i en hamn som ligger så nära de 
offshoreplattformar som fartyget ska besöka som möjligt. Detta är viktigt då resan mellan land och 
plattformarna är den del av supplyoperationen som tar lång tid och ju närmare hamnen ligger plattformen 
desto bättre.  
 
På landbasen finns allt som krävs för supplyoperationen. Basen har ofta stora lagerlokaler där gods kan 
förvaras. Även mobila eller fasta kranar för pålastning på fartygen står utplacerade på kajen samt diverse 
andra enheter som krävs för operationen, Danbor (2012). Figur 39 visar hur en bas kan vara uppbyggd. 
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Figur 39. Stiliserad bild av en supplybas, Danbor (2012) 

Dagens Supplyfartyg 

Enligt Mather (1995) karakteriseras offshore supplyfartyg av den höga fören och främre delen av båten 
som är byggd för att klara av hårt väder samt att styrhytten ska ligga så pass högt att den som framför 
fartyget ska ha en 360 graders vy runt om fartyget.  Enligt Aas m.fl. (2007) är fartygets stora akterdäck, 
som syns i Figur 40, mellan 700 och 1100 m2. Där placeras gods som containrar och borrör.  Straaby 
(2012) berättar att akterdäcket är i metall och med en slityta i trä som lätt går att byta ut efter slitage. 
Straaby (2012) förklarar vidare att fartygets krängning blir mindre närmare fartygets tyngdpunkt varpå 
akterdäcket är det bästa stället att placera godset då detta kränger minst. Därav designas fartyget så att 
akterdäcket blir så stort som möjligt och mindre hänsyn tas till var exempelvis personalen ombord bor.  
 

 
 

Figur 40. Multipurpose Supply Vessel från Arctech Helsinki Shipyard Oy, Marinelog (2012) 
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Längden på ett supplyfartyg kan variera kraftigt beroende på fartygets huvudsakliga funktion men ligger 
ofta omkring 70-90 meter enligt SupplyVessel Net (2012).  En del supplyfartyg är också byggda för att 
kunna hantera och flytta en offshoreplattforms ankare vilket kan väga upp emot 20 ton. Dessa fartyg, som 
enligt Wikipedia (2012, b) heter AHTS (Anchor Handling Tug Supply Vessel), har en öppen akter, vilket ses i 
Figur 41. Detta för att lätt kunna vinscha upp ankaret på fartyget över akterspegeln. Nackdelen då denna 
typ av fartyg används för ren godssupply är enligt Antonsen (2009) att fartyget lättare översköljs med 
vågor bakifrån vilket kan påverka godset som placerats där. Därtill blir då däcket i metall mycket halt vilket 
ökar olycksrisken. I en arktisk miljö kan det även tänkas att däcket täcks av is vilket gör det ännu halare 
och svårare att utnyttja. 
 

 
 

Figur 41. Anchor Handling Supply Vessel från TTS (2012) 

 
I Arktis används i dagsläget traditionella isbrytare för att frilägga mindre områden från is. Dessa fartyg har, 
enligt Ludwigsson (2009), oftast två stycken öppna propellrar baktill som ger fartyget sin kraft framåt. 
Fartyget bryter isen genom att låta fören komma upp ovanpå isen och sedan är det isbrytarens tyngd som 
knäcker isen. Detta är, ur energisynpunkt, mer fördelaktigt än att låta fartyget krossa isen genom att trycka 
fören mot den. 
 
Vidare beskriver Ludwigsson (2009) att supplyfartyg som ska röra sig i arktisk miljö är uppbyggda något 
annorlunda. De traditionella, arktiska isbrytarna har en konventionell bog medan en del av supplyfartygen 
har en grundare och bredare bog som liknar formen av en sked. I Figur 42 ses skillnaden mellan de två 
fartygstyperna där Robert LeMeur är supplyfartyget. Största fördelen med formen på bogen som 
supplyfartyget har är att motståndet från isen innan den bryts minskas med upp till 50 %.  
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Figur 42. Bogen på en konventionell isbrytare jämförd med supplyfartyget Robert LeMeur, Ludwigsson (2009) 

Ytterligare en skillnad mellan de arktiska supplyfartygen och konventionella isbrytare är att de flesta 
supplyfartygen har dyspropellrar. Ludwigsson (2009) berättar att detta ger en ökad dragkraft till fartyget 
men med nackdelen att om det kommer in is eller annat material i dysan är risken stor för att den sätts 
igen och att propellern skadas. Straaby (2012) förklarar vidare att dysan kring propellern ger fartyget en 
bättre bogseringsförmåga genom att öka framdrivningskraften vid låg fart. 
 
Supplyfartyget Nascopie från Maersk har, enligt Marinetraffic (2012), en hastighet i öppet vatten på 13,3 
knop vilket kan antas vara den genomsnittliga hasigheten för konventionella supplyfartyg. Alltså tar det 
relativt lång tid för fartyget att ta sig från en supplybas på land till en offshoreplattform som ligger längre 
ut till havs eller otillgängligt, som exempelvis de flesta plattformarna i Arktis gör. Vidare sänks fartygets 
marschfart självklart när det samtidigt ska bryta eller flytta is. Ludwigsson (2009) visar på ett experiment 
gjort med ett supplyfartyg i Kaspiska havet, vilket fryser till is på vintern, som visar att fartygets hastighet 
hamnar kring 9-10 knop vid ett isdjup på 0,3 meter och gör endast 3 knop vid 0,6 meter djup is. Detta 
supplyfartyg är 65 meter långt och gör 13 knop på öppet hav. Alltså bidrar isen till att en supplyoperation i 
Arktis tar längre tid om plattformen ligger i ett område med isfyllt vatten. 
 
Mather (1995) skriver att supplyfartyg har en ganska specifik uppgift som de ska klara av men för att 
hantera konkurrensen från andra typer av fartyg(som exempelvis konventionella isbrytare) utrustas ofta 
moderna supplyfartyg med ytterligare tillbehör för att få en multifunktionalitet. Det kan till exempel 
handla om påbyggda bogseringsriggar eller möjligheten att fungera som brandsläcknings- och 
räddningsfartyg vid en olycka. Det svenska företaget Trans Atlantic AB (2012), har även byggt ett antal 
supplyfartyg som på vinterhalvåret fungerar som isbrytare i Östersjön för att resten av året hyras ut till 
oljebolag som använder dem i sin arktiska offshoreindustri. På detta sätt maximeras fartygets 
användningsområden och företaget slipper ha en period under året då fartyget bara ligger i hamn men 
ändå kräver underhåll. 
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Antonsen (2009) förklarar att ombord på ett konventionellt supplyfartyg inom den norska 
offshoreindustrin arbetar omkring 10-15 människor.  Här ingår exempelvis kaptenen, två styrmän, några 
ingenjörer, kocken och minst fyra sjömän. En supplyoperations längd kan variera kraftigt men är sällan 
kortare än 24 timmar och kan bli upp emot sex dygn beroende på rådande vädersituation enligt Aas m.fl. 
(2007). Då personalen ombord arbetar ungefär tre veckor i sträck är det extra viktigt att livet ombord är 
hyggligt samt att fartyget har all den utrustning som krävs för att klara av en längre tid till havs. 

Olika typer av supplygods 

Ett supplyfartyg är speciellt byggt för att kunna transportera flera olika typer av gods för att på bästa sätt 
vara offshoreplattformarna till hjälp. Logistiken ombord på plattformen är noga uttänkt för att fungera 
optimalt och samma sak gäller också supplyfartygen. Fagerholt och Lindstad (1999) kategoriserar godset 
som en offshoreplattform behöver enligt följande: däckslaster, torr bulk, lera, saltvattenlösning, diesel och 
vatten. Varje supplyfartyg är utrustat med flera utrymmen ombord för att kunna transportera alla dessa 
laster. Vidare är det ansvarig ombord på offshoreplattformen som meddelar supplybasen, varifrån 
supplyfartyget utgår, om vilken typ av gods som plattformen vill ha bortforslat. Det handlar, enligt Aas 
m.fl. (2007), om t.ex. avfall, hyrd utrustning och tomma containrar. 
 
MSV:n har, som tidigare nämnt, ett stort akterdäck där bland annat däckslaster som containrar och borrör 
kan placeras. Containrarna kan, enligt Straaby (2012), fyllas med allt från förnödenheter till reservdelar. 
Även så kallade tote tanks, vilket är containrar som kan fyllas med flytande innehåll, placeras på däcket. 
Innehållet kan exempelvis vara helikopterbränsle eller kemikalier. Däcksgodset surras på fartyget för att stå 
statiskt under gång med hjälp av fasta D-ringar eller containerfästen runt om på däcket. Ofta placeras 
också godset längs med relingen för att få denna som stödpunkt. Figur 43 visar hur godset kan surras på 
däcket. 

 

 
 

Figur 43. Akterdäcket på ett supplyfartyg från Maersk, Straaby (2012) 

 
Under däck beskriver Mather (1995) att det finns kylda förvaringstankar som kan rymma mat och andra 
förnödenheter samt att fartygets skrov utrustats med tankar som kan ta ytterligare flytande laster, som till 
exempel vatten. Supplyfartygen transporterar även delar av den cement som behövs för att säkra 
borrhålen vid borrprocessen. 
 
Aas m.fl. (2007) beskriver vidare att bulkutrymmena ombord är uppdelade så att vissa delar är till för det 
bulkgods (torrt eller flytande) som ska till plattformen medan andra delar är till för den bulk som 
plattformen inte längre vill ha. Denna uppdelning görs eftersom det krävs noga rengöring av tankarna om 
dess innehåll byts ut på dit- och hemfärden vilket är både tids- och kostnadskrävande.  



 

45 

 

PÅ- OCH AVLASTNING AV ETT SUPPLYFARTYG 

Operationen då ett supplyfartyg ska lastas eller lossas till havs vid offshoreplattformen kan vara extremt 
riskfylld. Reglerna är många för hur dessa operationer ska gå till och ansvaret för att reglerna följs ligger 
både hos kaptenen på fartyget och ansvariga ombord på plattformen samt supplybasen.  
 
Danmark, Nederländerna, Norge och Storbritannien har tillsammans utvecklat The North West European 
Area Guidelines for the Safe Management of Offshore Supply and Anchor Handling Operations. Dessa riktlinjer, här 
förkortade NWEA, visar hur supplyoperationer ska genomföras på ett säkert sätt och vems ansvaret är för 
att riktlinjerna och reglerna följs. NWEA (2009) beskriver att manövern då ett supplyfartyg ska lasta av sitt 
gods till offshoreplattformen har flera steg som måste följas. Fartyget ska, enligt bestämmelserna, kontakta 
plattformen för att bekräfta att leveransen av gods ska genomföras senast en timme före ankomst. Vidare 
ska supplyfartyget få tillstånd av offshore-installationen att röra sig in i den säkerhetszon som 
installationen har omkring sig innan de närmar sig. Dessa regler är viktiga då det till exempel kan vara så 
att en olycka sker ombord på plattformen vilket gör det riskfyllt för fartyget att närma sig den.  
 
NWEA (2009) beskriver vidare att då tillstånd från plattformen beviljats ska supplyfartyget lägga sig på en 
säker position minst 50 meter ifrån plattformen och utom räckhåll för plattformens lyftkranar. Här ska 
kaptenen under en 10-15 minuters period bedöma hur vädersituationen är och lägga fartyget på rätt kurs 
mot plattformen. Detta delmoment kan vara otroligt viktigt i arktiska miljöer då mer extrema 
vädersituationer uppstår och där även isen kan påverka fartygets manövreringsmöjligheter. Denna korta 
paus ger kaptenen en chans att känna att han eller hon har kontroll över situationen vilket minskar 
olycksrisken både ombord på fartyget och för de anställda på plattformen. Antonsen (2008) beskriver att 
en av de större olycksriskerna är att fartyget kolliderar med plattformen och då exempelvis punkterar ett 
av plattformens ben. Detta i sin tur leder till att plattformens ben fylls med vatten och potentiellt 
kapsejsar. Därför har NWEA (2009) också riktlinjen att fartygets hastighet närmast plattformen högst får 
vara 0,5 knop. 
 
Ett supplyfartyg lägger inte till vid plattformen i vanlig bemärkelse utan använder sig av ett så kallat 
dynamiskt positionssystem, DP, för att ligga stilla invid plattformen. DP fungerar enligt Koningsborg 
(2012) genom att sensorer runt om på fartyget mäter hur vind, vågor, strömmar samt fartygets egen 
framdrivning påverkar fartygets rörelse och kalkylerar sedan kraften som fartygets propellrar måste 
utveckla för att motverka dessa rörelser. Kraften verkar då i horisontalplanet som yaw, sway och surge för 
att motverka fartygets rörelse, där begreppen förklaras i Figur 44. 
 

 
 

Figur 44. Förklaring av begreppen yaw, sway och surge, Koningsborg (2012) 
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Positionssystemet finns integrerat i en dator på kommandobryggan ombord på fartyget som enligt NWEA 
(2009) testas innan fartyget går in i offshoreinstallationens säkerhetszon. Allt för att minimera risken för 
skador hos personalen, fartyget och plattformen då det är DP, och inte kaptenen, som styr fartyget när det 
befinner sig nära plattformen. Däremot har kaptenen möjligheten att själv flytta fartyget om det 
dynamiska positionssystemet inte fungerar som det ska. 
 
Beroende på vilket gods som ska levereras till plattformen från fartyget ser resterande händelseförlopp 
olika ut. Däckslaster lossas och lyfts med kran och enligt NWEA (2009) bestämmelser är det viktigaste att 
lasten svängs undan från fartygets akterdäck innan den lyfts. Om kranen skulle haverera skadas på så sätt 
inte fartyget utan godset faller istället ner i vattnet. Ordningen i vilken godset lossas är förutbestämd vilket 
underlättar för både plattformens och supplyfartygets personal. 
 
En svårighet vid godshanteringen beskriver Aas m.fl. (2007) är att generellt sett har offshoreplattformar 
mycket begränsat med utrymme där containrar och annat däcksgods kan placeras på plattformen vilket 
kan ses i Figur 45.  Därför kan processen att lasta av supplyfartyget vara mycket komplicerad och 
situationer uppstår även där delar av supplyfartygets last får lastas på plattformen och sedan får delar av 
returgodset lastas ombord på fartyget för att frigöra nytt utrymme på plattformen och så vidare.  I Arktis 
kan dessa svårigheter också komma att förvärras av att den låga temperaturen förstör godset. Delar av det 
gods plattformen behöver är känsligt för kyla vilket gör att processen då godset lastas av fartyget och på 
plattformen måste vara effektiv och snabb för att godset inte ska frysa. 
 

 
 

Figur 45. Avlastningsoperation från supplyfartyg till offshoreplattform, Danbor (2012) 

Att transportera personal via fartyg till plattformen är relativt ovanligt i dagsläget. Det finns flera 
anledningar till detta och de två främsta är enligt NWEA (2009) och Silverhjelm (2012) att det är mycket 
riskfyllt och tar lång tid.  Om transporten ändå sker på detta sätt är det frivilligt för personalen och 
operationen är omgärdad av många regler och krav på utrustningen som används. NWEA (2009) berättar 
att personalen lyfts via en korg upp till plattformen. Korgen måste vara certifierad för att lyfta människor, 
ska inspekteras årligen och underhållas ofta. Ytterligare certifieringar tillkommer för plattformens kran om 
den ska användas till detta ändamål. Om det mot förmodan sker en olycka när personal lyfts i korgen ska 
plattformen vara redo att sjösätta räddningsfarkoster direkt. I arktisk miljö är dessa farkoster, enligt Yun 
och Marsden (2010), svävare eller isförstärkta livbåtar.  
 
Förutom den last som supplyfartyget kan ta på sitt akterdäck ska även bulklasten i fartygets skrov och inre 
utrymmen förflyttas till plattformen. För detta ändamål används enligt NWEA (2009) slangar som dras 
från offshoreplattformen till fartyget och sedan pumpas innehållet upp. Slangarna firas ned till fartyget 
med hjälp av samma kran som också lyfter containrar och liknade. För att undvika läckage är det viktigt att 
slangarna kontrolleras ofta och används varsamt. Därtill är slangarna utrustade med flytanordningar för 
den händelse att de skulle hamna i vattnet. Potentiellt kan dessa slangar vara extra besvärliga att hantera i 
en arktisk miljö. Då exempelvis dricksvatten har pumpats upp till plattformen är det viktigt att tömma 
slangen ordentligt efter användning. Annars är risken stor att vattnet fryser och slangen spricker. NWEA 
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(2009) tillägger också att slangar som används för överföring av dricksvatten ska spolas igenom innan 
användning och får under inga omständigheter användas till något annat än just dricksvatten. 
 
Avfärd från plattformen sker då allt gods som plattformen inte längre behöver tagits ombord på 
supplyfartyget och först när fartyget är på ett säkert avstånd från plattformen kan manövreringen helt 
skötas av kaptenen.    
 
Antonsen (2009) förklarar att logistikkedjan, där supply till offshoreplattformar ingår, till största del 
kontrolleras av oljebolaget men även redare, basstationer och besättning på fartyget och ombord på 
offshoreplattformarna är en del av organisationen. Det är deras kompetens och vilja att arbeta som gör att 
supplykedjan håller ihop och nyttiggörs på ett så effektivt sätt som möjligt. 

VAD ÄR SVÅRIGHETERNA MED SUPPLY I ARKTIS? 

Enligt Arctic Councils Arctic Marine Shipping Assessment Report 2009 (2012) skulle en transport genom Arktis 
kunna liknas vid en transport genom många andra delar av världen om det inte vore för den is som byggs 
upp och smälter om vartannat i området. Isen når sitt maximum i Arktis under mars för att sedan smälta 
undan och i september är det isfria Arktis som störst. Faran ligger alltså både i den fasta isen som täcker 
de viktiga transportsträckorna som används men också i de större och lite mindre isstycken som under 
smältperioden bryter sig loss och driver runt i området. Därtill förklarar Harsem (2011) att den extrema 
temperaturen på vintern försvårar offshorearbetet dramatiskt samt att de upp till 30 meter höga vågor som 
kan skapas under Arktis vår- och höststormar gör supplyoperationen mycket farlig.  
 
Då temperaturen är så låg i Arktis är det inte ovanligt att överbyggnader på fartyg och plattformar täcks 
med is vilket i sin tur gör att strukturen blir tyngre och får en större vindfångande yta, Gerwick (1999). 
Därtill kan isen på överbyggnaden medföra att fartygets tyngdpunkt förflyttas vilket gör fartyget instabilt. 
Detta kan förebyggas genom att exempelvis belägga de utsatta delarna av fartyget med polyeten som har 
låg friktion vilket gör det svårare för isen att fästa. 
 
Vidare beskriver Gerwick (1999) att det vattenstänk som uppstår vid höga vågor väger så pass lite att det 
kan transporteras långa sträckor i luften och vid ordentliga stormar kan supplyfartygen få problem med 
sitt dränage då mängden stänk blir för stor. Därtill fryser dessa små vattenpartiklar lätt till is vilka då 
fastnar i fartygens dränage.  
 
Svårigheterna ligger inte bara i att fartygen måste klara den extrema miljön i Arktis utan även de godsbaser 
där fartygen hämtar godset till plattformarna ska klara av samma miljö. Om utvinningen av olja och gas i 
Arktis fortsätter att utvecklas kommer det krävas supplybaser som ligger närmare plattformarna (det vill 
säga i arktisk miljö). Enligt Gerwick (1999) så behöver dessa baser då samma typ av skydd mot väder och 
vind som offshoreplattformarna och delar av supplyfartygen har. Möjligheten finns att använda till 
exempel en Flexiport som supplybas i Arktis. Basen är enligt Flexiport (2012) byggd på en pråm viket gör 
den enkel att flytta. I och med detta skulle supplybasen kunna befinna sig nära offshoreplattformarna i 
Arktis under sommarhalvåret, och flyttas tillsammans med plattformen från Arktis under vinterhalvåret då 
isen lägger sig. Två versioner av denna typ av supplybas ses i Figur 46 och Figur 47. 
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Figur 46. Flexiport (2012) sedd från sidan och uppifrån 

 

 
 
 

 
Figur 47. Flexiport (2012) sedd från sidan och uppifrån 
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SÄKERHET OCH NORMER OMBORD 

På grund av den hårda miljö som det arktiska området har är det viktigt att fartyg som ska röra sig i 
området har rätt utforming och utrustning för detta. Exempelvis har Trans Atlantics supplyfartyg Njord 
Viking isklassning A1 vilket, enligt Sjöfartsverket (2012), betyder att fartyget ska klara av att röra sig i 
områden med mer än 50 centimeter tjock is. Klassen bestämmer på så sätt standarden för skrovet, 
maskineriet och utrustningen ombord enligt DNV (2012, b). Det tillkommer även många regler för 
supplyfartygen gällande exempelvis livräddning vilket Straaby (2012) förklarar kan vara ett problem i 
Arktis. Om supplyfartyget bryter is är det bara bakom fartyget det finns öppet vatten och det diskuteras 
fortfarande kring vilken typ av livräddnigsutrustning som då fungerar bäst. I dagsläget har de flesta 
fartygen vanliga livbåtar men Straaby (2012) är tveksam till om dessa är bästa alternativet. Ett annat förslag 
är en typ av amfibiefordon som syns i Figur 48. 
 
 

 
 

Figur 48. Potentiellt lösning för livräddning i Arktis 

 
Vid en kontrollerad evakuering av en oljeplattform i arktisk miljö har Yun och Marsden (2010) visat att 
evakueringen har större chans att lyckas då arktiska supplyfartyg används istället för helikoptrar vilket 
bottnar i att fartygen kan jobba trots den ofta begränsade sikten. Eftersom det, enligt Johansson (2012), i 
arktisk miljö även krävs att varje offshoreplattform har en egen följebåt (som ofta är ett supplyfartyg eller 
en isbrytare) är också chansen större att fartyget är nära plattformen när olyckan sker. 
 
Vid händelsen av en oljeläcka vid offshoreplattformen är risken hög att personalen ombord på 
plattformen utsätts för höga doser av giftiga, flyktiga, organiska föreningar (VOC:s). Dessa giftiga gaser 
kan också, enligt RAE Systems (2012), skada personalen ombord på supplyfartyg som rör sig i närheten av 
läckan. För att undvika att personalen påverkas av detta kan handhållna monitorer som mäter halten av 
gasen i luften användas ombord. Monitorerna kan också monteras runt om på fartyget och då skicka 
kontinuerlig information om gashalten till fartygets kommandocentral. Vidare förklarar RAE Systems 
(2012) att monitorerna fungerar i alla väder och skulle därför även klara av en arktisk miljö. En handhållen 
modell av monitorn ses i Figur 49. 
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Figur 49. En handhållen gashaltsmonitor från RAE Systems (2012) 

 

Samtidigt ska alla supplyfartyg som arbetar för offshoreplattformar vara utrustade, och ha rätt kompetens 
bland personalen ombord, för att kunna hjälpa till vid en eventuell oljeläcka, bland annat genom att lägga 
ut länsar berättar Straaby (2012). Vissa fartyg har även utrustning för att kunna ta upp oljan men hur detta 
skulle fungera i Arktis är än så länge outforskat. Detta på grund utav att isen och kylan försvårar 
saneringen. 

ALTERNATIVA FARKOSTER FÖR SUPPLY 

Det är lätt att förstå att möjligheten för supply och hur den genomförs skiljer sig mellan olika delar av 
världen. Om endast olje- och gasutvinningen belägen på vatten studeras finns det fortfarande många 
möjligheter för transport av gods till och från plattformen. Silfverhjelm (2012) beskriver till exempel hur 
gasplattformarna i Amazonas djungelfloder får supply via svävare eftersom dessa är de enda farkoster som 
kan ta sig fram i den svåra terrängen. Till och med helikopter är svårt att använda då det ofta ligger en tät 
dimma i detta område på förmiddagarna vilket gör att helikoptrarna inte kan landa.  
 
Silfverhjelm (2012) berättar vidare att i Kaspiska havet ligger istället svårigheten i att temperaturen varierar 
kraftigt under året. Under sommaren blir det mycket varmt och på vintern fryser det grunda havet till is 
vilket sätter krav på att supplyfartygen ska klara att bryta is. 
 
Isen är det överlägset största problemet även i Arktisk miljö. Eftersom klimatet på de nordligaste 
breddgraderna är bland de tuffaste i världen blir kraven på offshoreplattformarna och supplyfartygen som 
ska operera i detta område mycket höga. Utöver dagens arktiska supplyfartyg finns flera nya typer av 
lösningar som fungerar i denna miljö.  Gerwick (1999) beskriver att helikoptrar har använts för att dra 
slädar och svävare lastade med gods över isen. Nackdelen med detta är att helikoptern inte kan användas 
då sikten är dålig eller då det blåser för mycket. Svävare som har egna framdrivningsenheter tror 
Silverhjelm (2012) är det enda alternativ som kommer kunna utnyttjas i Arktis då dessa kan framföras över 
både öppet hav och is samt är byggd i ett material som klarar kylan.  
 
Vidare beskriver Gerwick (1999) att där isen är tillräckligt tjock kan den användas som en transportväg i 
sig självt. Då öppnas möjligheten för att använda konventionella lastbilar för transport till 
offshoreplattformarna. Dock finns risken att isen bryts på grund av en resonant vågformation som kan 
uppstå då flera lastbilar åker i relativt hög hastighet efter varandra.  
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SLUTSATS OCH DISKUSSION 

En supplyoperation i arktisk miljö ställer höga krav på de fartyg som ska genomföra operationen på grund 
av det extrema vädret som området har. Därför byggs supplyfartyg för detta ändamål med extra hänsyn till 
säkerhet, tålig konstruktion och rätt utformning. Vidare utrustas dessa fartyg även med extra attribut för 
att kunna hantera andra typer av operationer såsom exempelvis brandbekämpning. 
 
De stora svårigheterna för supplyfartygen, med de yttre förhållandena som råder i Arktis, är de isfyllda 
vattnen, den mycket låga temperaturen och de stormar som området drabbas av. Dessa fenomen sätter 
press på att supplyoperationerna utförs på ett effektivt och strukturerat sätt där alla inblandade är väl 
medvetna om de risker som råder och vet hur dessa motverkas. 
 
Eftersom olje- och gasutvinningsarbete i Arktis ännu inte är fullt utvecklat och satt i bruk är 
informationen om denna typ av produktion stundtals begränsad. Beskrivningar av supplyoperationer för 
offshoreplattformar i andra delar av världen är relativt lätt att hitta men i arktisk miljö blir det svårare. I 
rapporten beskrivs att de största svårigheterna för fartygen ligger i miljön i Arktis men hur dessa ska lösas 
är svårare att utreda på grund av den begränsade fakta som går att få tag i. Därför grundar sig delar av 
slutsatserna i denna rapport på egna åsikter och logiskt tänkande.   
 
Det bör även nämnas att mycket av den faktamängd som inhämtats för detta arbete har hämtats från 
källor på engelska eftersom de flesta företag inom offshoreindustrin använder detta som huvudspråk. En 
potentiell felkälla blir då att engelska termer är inkorrekt översatta. För att undslippa dessa fel behölls vissa 
termer och uttryck på engelska.  
 
Då olja och gas är bland världens viktigaste energikällor kommer marknaden för dessa produkter fortsätta 
att utvecklas och utvidgas. Arktis kommer bli ett mer och mer välbesökt område för utvinning trots de 
extrema arbetsförhållandena. Ännu fler lösningar för arktisk supply kommer då krävas och de lösningar 
som finns idag kommer förbättras. En personlig åsikt är att forskningen kring möjligheten att bekämpa 
oljeutsläpp i Arktis måste forsätta och att här kan supplyfartyg vara en viktig faktor. Möjligheten för dessa 
fartyg att hjälpa till vid ett utsläpp kan förbättras och stärkas.  
 
En intressant utveckling av detta arbete skulle kunna vara att analysera djupare huruvida fartyg är den typ 
av transportfordon som lämpar sig bäst för arktisk offshore eller om det finns andra lösningar som skulle 
fungera bättre. Till exempel skulle mycket tid och pengar kunna sparas om tiden för en supplyoperation 
förkortades. I och med den globala uppvärmningen av jorden kan det även vara så att en del av isen i 
Arktis smälter och passande områden för offshoreverksamhet på så sätt blir fler och mer lättillgängliga.   
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BORRPROCESSEN I ARKTISKT OMRÅDE  
Att borra ett hål i isen för att fiska är inget som kräver stora resurser eller djupare kunskap om att borra ett 
hål. Man vet var sjön är och troligtvis finns det fisk i den. Ett par hål borras i isen för att man ska kunna 
prova sig fram och se var man får napp. Principen är liknande när man borrar efter olje- och 
gasfyndigheter. Men eftersom många olje- och gasfyndigheterna är placerade tusentals meter under 
havsbotten är dessa både svårare att hitta och ta sig ner till. Därför krävs det omfattande 
undersökningsarbeten för att ens hitta en fyndighet, om den beräknas som ekonomiskt lönsam görs en 
provborrning för att göra noggrannare kalkyler och utvärderingar. Om det visar sig att fyndigheten är 
ekonomiskt lönsam borras en brunn ner till källan för att göra det möjligt att utvinna fyndigheterna.  
 
För att borra en brunn ner till källan sätts en enorm och kostsam process som omfattar allt från personal 
till borrkrona igång. En borrigg som är kapabel att utföra arbetet i den rådande miljön måste hyras in. 
Beslut som vilken typ av brunn, om den ska vara vertikal eller sluta i en horisontell brunn måste tas i ett 
tidigt stadium eftersom en felkalkylering av oljekällan kan leda till stora ekonomiska förluster om den inte 
producerar så mycket olja som man beräknat. Ungefär 1 av 4 provborrningar visar sig vara ekonomiskt 
utvinningsbara och ofta är det bara lönsamt att tömma ca 30 % av en fyndighet. Borriggen som utför 
arbetet måste vara utrustad med alla de nödvändigheter och utrustning för att husera personal och utföra 
arbetet.     
   
En studie av borrprocessen har genomförts och redogörs nedan i rapporten. Syftet med denna studie är 
att i huvudsak utreda hur processen går till och vilka komplikationer som uppstår och vilka åtgärder man 
kan genomföra när man borrar på djupt vatten och i isiga områden. 
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BORRPROCESSEN 

Processen att borra sig ner till en gas- eller oljefyndighet omfattar upp till 8 månaders arbete och 
sysselsätter ett par hundra personer. Processen är uppdelad i flera olika moment där det första momentet 
är att placera borriggen eller borrfartyget på den position där brunnen ska borras. Detta sker med hjälp av 
så kallad dynamisk positionering, det vill säga borriggen eller borrfartyget styrs till exakt position med ett 
datorbaserat styrsystem som styrs med hjälp av satteliter samt vind och vattenströmningsberäkningar. När 
fartyget väl är på plats ankras det antingen upp med ankare eller hålls på plats med hjälp av det dynamiska 
positioneringssystemet under hela borrprocessen se Figur 50, Jamstec (2012).  
 

 
Figur 50. Förankrad plattform respektive dynamiskt positionerat fartyg. 

 
 
För att påbörja själva borrprocessen när plattformen är på plats sänks en conductor ner till botten. Detta är 
en rörkonstruktion som är till för att leda ner borröret och övrig borrutrustning till rätt plats på 
havsbotten. Conductorn sänks ned till havsbotten och placeras med hjälp av borröret. När conductorn är på 
plats tas borröret upp igen och en borrkrona placeras på borröret och sänks ned i conductorn, Mather A 
(2000). Nu tar borrandet vid. Figur 51 visar en komplett brunn.   
 

 
 

Figur 51. Conductor och casing, Schlumberger (2012) 

 
 



 

54 

 

Borrkronan placeras antingen direkt på borröret eller på en hydraulmotor som placeras i änden på 
borröret. Valet om en hydraulmotor ska användas eller ej beror på vilken typ av brunn det är som ska 
borras, om den endast går vertikalt eller om den ska sluta i en horisontal brunn. Om borrkronan är fäst 
direkt på borröret roteras hela borröret uppe på plattformen med hjälp av en roterande skiva som är 
placerad på golvet av borrtornet eller med hjälp av en toppmonterad motor som är placerad uppe i 
borrtornet. Fördelen med en toppmonterad motor är att man kan sänka ner tre ihopskruvade borrör åt 
gången, med en roterande skiva kan man bara sänka ner ett borrör åt gången, Mather A (2000). Om en 
hydraulmotor istället används så är det hydraulmotorn som roterar borrkronan. Hydraulmotorn drivs av 
borrvätskan som sprutas ned genom det ihåliga borröret, genom hydraulmotorn som sätter borrkronan i 
rotation och sedan ut genom borrkronan. Oavsett borrmetod så sprutas borrvätska ned genom borröret 
och ut genom borrkronan för att kyla och smörja borrkronan se Figur 52. Borrvätskan har även uppgiften 
att transportera bort borrmassorna ur hålet. När borrvätskan cirkulerar genom borröret och upp genom 
borrhålet på sidorna av borröret följer borrmassorna med upp till ytan där de skiljs från risersystemet via 
divertern som är placerad på toppen av risersystemet. Diverterns huvuduppgift är att ventilera bort eventuellt 
medföljande fyndigheter som följer med borrvätskan upp ur brunnen samt att leda bort borrvätskan som 
är fylld med borrmassor från risersystemet, Mather A (2000). Borrvätskan som är full med borrmassor leds 
vidare till en shaleshaker där borrmassorna separeras från borrvätskan så att den ska kunna återanvändas 
och pumpas ner i hålet igen 
 

 
Figur 52. Borrkrona och borrvätska, Rigzone (2012) 

 
Vid den första delen av borrandet borras ett cirka hundra meter djupt hål och vatten används som 
borrvätska istället för den kemiska sammansättningen som används vid den senare delen av 
brunnsborrningen. Detta borrsteg görs för att kunna sänka ner ett rör som skyddar borrhålet, en så kallad 
casingpipe med anslutningskopplingar till blow out preventern och risersystemet, Jamstec (2012) Eftersom inget 
risersystem är anslutet än får inga kemiska borrvätskor användas av både miljöskäl och kostnadsskäl. En 
casingpipe med något mindre diameter än borrhålet sänks ner i hålet och cement sprutas ner genom röret, 
se Figur 53, för att sedan tryckas ut på sidorna mellan casingpipen och borrhålet för att på så sätt fixare röret 
mot borrhålet och conductorn, Jamstec (2012).  

 
Figur 53. Cementering av casingpipe, bauchemie-tum (2012) 
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När cementeringen av första steget är klart ansluts ett risersystem och en blow out preventer till 
anslutningsrörets topp, Jamstec(2012). Detta görs för att förhindra att en så kallad blow out sker. Det vill 
säga att ett okontrollerat och icke förutsett flöde av fyndigheter ut ur brunnen uppstår. Risersystemet 
används för att leda tillbaka borrvätskan och borrmassorna upp till plattformen, se Figur 54. Eftersom 
borrvätskan ofta är oljebaserad och innehåller en del giftiga kemikalier blir samtliga borrester 
kontaminerade och måste tas om hand när de kommer upp till plattformen.  
 
När risersystemet är på plats och blow out preventern installerad sänks borröret ned genom risersystemet och en 
något mindre borrkrona måste användas för att gå ner genom casingpipen. Cementeringsprocessen och 
iförsel av nya casingpipes fortskrider under hela borrmomentet ända fram till fyndigheten. Detta görs för 
att förhindra att borrhålet kollapsar samt förhindra att borrvätskan sipprar ut i omgivningen samt att 
oönskade vätskor och gaser tränger in okontrollerat i borrhålet, Jamstec (2012) Casingpipes säkerställer även 
att borrmassorna kommer upp till ytan att hålet inte förstoras på grund av flödande borrvätska. Under 
casingmomenten behålls borrvätskan kvar för att behålla det statiska trycket i hålet för att förhindra att 
fyndigheterna börjar komma upp genom brunnen och att hålet kollapsar. Vid det önskade djupet tas 
borrkronan upp för en sista gång och ett rör som är slutet i ena änden förs ner för att på så sätt avsluta 
själva borrprocessen. Det sista röret som skjut ner i brunnen är slutet i änden för att förhindra att 
fyndigheterna ska börja flöda upp genom borrhålet, Jamstec (2012). 

 
Figur 54. Riser, enggcyclopedia (2011) 
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Borrvätska 

Förutom att kunna driva borrmassorna ur hålet och smörja borrkronan har borrvätskan en rad funktioner 
och krav vilket gör att till exempel vatten inte kan användas hela vägen på grund av sin låga densitet och 
viskositet som gör att det inte klarar av att transportera upp borrmassorna mer än från ett par hundra 
meters djup. På grund av dessa krav används borrvätskor som kan vara vattenbaserade, oljebaserade eller 
synetiskt oljebaserade och innehåller lera och andra kemikalier för att öka densiteten och viskositeten i 
borrvätskan. Fördelen med den oljebaserade borrvätskan är att den är det billigaste alternativet och har en 
god smörjningsförmåga samt att den är mer värmetålig än övriga alternativ. Men eftersom att den är 
oljebaserad får den inte släppas ut hur som helst och den kontaminerar även borrmassorna så att dessa 
måste tas om hand uppe på plattformen och forslas iland vilket är ett mycket kostsamt projekt, Rigzone 
(2012). Ur en brunn forslas cirka 500 m3 borrmassor upp som måste forslas iland enligt Michael Johanson 
(2012). Den syntetiskt oljebaserade borrvätskan har nästan samma egenskaper som den oljebaserade men 
till ett mycket högre pris. Fördelen är att den inte är lika giftig och avger inte så mycket giftiga ångor vilket 
är önskvärt när man arbetar i begränsade utrymmen som på plattformar, Rigzone (2012). En ytterligare 
egenskap som är viktig för borrvätskan är att den har egenskapen av en gel när den bara utsätts för statiskt 
tryck. Att den har egenskapen av en gel när den inte pumpas är viktigt för att borrmassorna inte ska falla 
tillbaka ner i borrhålet och skapa problem, så fort vätskan börjar pumpas transporterar den upp 
borrmassorna till plattformen. Borrvätskan passerar en så kallade shaleshaker som separerar borrmassorna 
från borrvätskan så att borrvätskan kan återanvändas och pumpas ner i hålet igen. De separerade 
borrmassorna analyseras för att avgöra vilken bergart borren passerar och halten av kolväten undersöks 
enligt Leffler(2003). Om borrvätskan har för låg densitet klarar den inte av att föra bort tillräckliga 
mängder borrmassor och har den för hög densitet kommer den att tränga genom borrhållets väggar och ut 
i omgivningen och göra omgivningen porös vilket kan leda till en kollaps av borrhålet. När hålet blir 
djupare ökar även trycket och borrvätskan densitet måste hela tiden kontrolleras och regleras så att den är 
anpassad till djupet på brunnen. För att reglera borrvätskans densitet efter djupet på borrhålet tillsätts lera 
och kemikalier, Rigzone (2012). 
 

 
Figur 55. Borrvätska, OSHA(2012) 

 

Riser 

För att transportera borrvätskan och borrmassorna från brunnen upp till ytan används ett risersystem. 
Risersystemet består av tjocka stålrör som förbinder brunnen med plattformen. Riserrören är dimensionerade 
så att borröret och borrkronan samt casingrören ska kunna sänkas ned genom dem och borrvätska och 
borrmassor ska kunna transporteras upp. För at borrprocessen inte ska störas på grund av höjdskillnader 
orsakat av vågor och högvatten sitter riser-systemet fäst i en teleskopisk sträckanordning som alltid håller 
riser-systemet ordentligt sträckt. På grund av riserrörens storlek och tyngd förses rören med flytkroppar för 
att lyftkraften från dem ska hjälpa till att hålla systemet stabilt och avlasta sträckanordningen. Riserrören är 
även utrustade med wire och hydraulikstyrning till blow out preventern samt tryckrör för att kunna reglera 
trycket i blow out preventern. Eftersom risersystemet forslar upp miljöskadliga ämnen och eventuellt olja och 
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gas ställs stora krav på tillförlitlighet och kvalitet. Om ett riserrör blir skadat måste hela processen avbrytas 
och röret bytas ut vilket medför stora förseningar. Risersystemen som används vid borrprocessen skiljer sig 
väldigt mycket från de risersystemen som används vid utvinning av fyndigheterna. Detta beror till största del 
på att borröret ska kunna inneslutas av risern vilket ställer kravet på att risern måste vara stabil och kunna 
stå emot stora påfrestningar utan att deformeras så att borröret går emot riserns väggar. Ett riserrör är 
normalt 25 meter långt med en ytterdiameter på cirka en meter med flytelementen, se Figur 56.  
 

 
Figur 56. Riser med flytkroppar, flotec (2012) 

Blow out preventer 

Blow out preventerns uppgift är att stänga brunnen för att förhindra att ett okontrollerat flöde av 
fyndigheterna upp till plattformen sker. Den består av flera oberoende och ofta dubbla säkerhetsystem för 
att garantera säkerheten att en blow out inte sker. Blow out preventern styrs med hjälp av wire och hydraulik 
som manövreras från plattformen. Om plattformen av någon anledning tappar kontakten med blow out 
preventern ska den automatiskt stänga brunnen för att förhindra en katastrof enligt Transocean (2011). Om 
fyndigheterna flödar okontrollerat upp till plattformen under borrprocessen kan allvarliga skador på 
besättning och plattform ske. I värsta fall kan en explosion ske och plattformen sjunker med en 
oljekatastrof som följd. Nedan visas ett komplett system med risersystem och blow out preventer, se Figur 57. 
 

 

 
Figur 57. Blow out preventer, Mather A (2000) 
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Borrkrona 

Borrkronan är den del som skär sig ner i jordskorpan vid borrandet av en brunn. Vid borrandet av en 
brunn använder man sig ofta av roterande borrkronor som med hjälp av sin rotation skär, krossar och 
maler bergrunden till smågrus som transporteras bort med hjälp av borrvätskan, Jamstc(2012.) Borrkronan 
består av hårdmetaller kombinerat med diamant för att bli så hård som möjligt. För att borrkronan ska bli 
effektivare är den försedd med tänder. Olika typer av borrkronor används beroende på vilken typ av 
bergart den ska forcera och vilken typ av brunnsborrning som sker, Rigzone(2012) En vanlig typ av 
borrkrona som används vid brunnsborrning är en med tre stycken tandförsedda koner som är placerade 
med sin topp in mot centrum och kallas tricone, se Figur 58. Dessa tre tandförsedda koner roterar separat 
när hela borrkronan sätts i rotation. Borrkronans rotation och trycket från kellyn gör att borrkronan 
effektivet maler sönder underlaget till grus. Livslängden på en borrkrona varierar från ett par timmar till 
några dygn beroende på hur hårt underlaget är. När mängden borrmassor och borrhastighet börjar avta är 
borrkronan utsliten och måste bytas ut till en ny. Vid ett byte av borrkronan måste hela borröret lyftas upp 
till plattformen så att den gamla borrkronan kan avlägsnas och en ny sättas på plats, Rigzone (2012) 
 

 
Figur 58. Tricone, Rigozone (2012) 

Borrtornet 

En av de viktigaste anordningarna på plattformen är borrtornet även kallat derrick se Figur 59. Derricken är 
utrustad med lyftanordningar och annat maskineri för att kunna manövrera borröret och hantering av 
casingpipes och risersystemet. I derricken sitter även utrustning som trycker ner borrören med rätt tryck för att 
inte skada delarna även kallat kelly.  
 

 
 

 
Figur 59. Derrick, Mather A (2000) 
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Typ av brunn 

När brunnen ska borras kan den borras vertikalt ner under plattformen eller i en båge som slutar i en 
horisontell brunn se Figur 60. Vilken typ av brunn som borras beror på fyndighetens formation och hur 
närliggande källor är placerade. Med dagens teknik kan en källa som ligger upp till 9 kilometer bort från 
plattformen nås med hjälp av en horisontell brunn enligt Mather, A, (2000).  

 
Figur 60. Vertikal och horisontell brunn, Geology (2012) 

 
 
Kostnaden för att borra en horisontell brunn är dubbelt så stor som för en vertikal brunn men 
produktionen från en horisontell brunn är 3,2 gånger så stor som för en vertikal brunn enligt 
Horizontaldrilling (2012). Detta betyder att en horisontell brunn ofta är mycket mer lönsam. Den större 
produktionen från en horisontell brunn är möjlig på grund av att en större del av brunnen kan exponeras 
mot fyndigheten det vill säga den så kallade pay zone förlängs. Om en källa är 10 meter hög och 300 meter 
lång blir den effektiva pay zone 30 gånger längre om brunnen borras horisontellt genom hela källan istället 
för vertikalt ned genom den, Geology (2012).  En annan viktig fördel är att närliggande fyndigheter kan 
nås med samma brunn vilket är fördelaktigt eftersom bara en plattform och ett borrhål behövs. En brunn 
kan även borras vertikalt för att bli utgångspunkt för flera horisontella brunnar under varandra, seFigur 61 
och man kan även bygga ut gamla oproduktiva brunnar för att öka den ekonomiska livslängden på dem 
med hjälp av att borra en ny horisontell förlängning, Mather A (2000). 
 

 

 
Figur 61. Horsontella brunnar plaerade under varandra, Mather A (2000) 
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KOMPLIKATIONER DJUPT VATTEN 

Det mest kritiska systemet vid en borrprocess på mycket djupt vatten är riser-systemet. Det höga trycket 
orsakat av djupet utsätter rören för stora tryckkrafter som de måste stå emot. Förutom det höga trycket 
skapar undervattensströmmar stora problem. Eftersom risersystemet måste vara rakt vid borrning för att 
inte borröret ska komma i kontakt med dess väggar tillåts inga större deformationer. 
Undervattensströmmarna påverkar systemet så att de böjs eller hamnar i svängning. De turbulenta 
virvlarna som uppstår vid strömmande vatten runt rör bidrar till vibrationer i systemet. Dessa svängningar 
och vibrationer orsakar stora påfrestningar på risersystemet och kan leda till utmattningsskador och i värsta 
fall brott. Ett skadat risersystem skulle försena borrprocessen avsevärt. Kraftiga strömmar försvårar även 
arbetet vid nedsänkning av risersystemet eftersom hela systemet utsätts för en böjande deformation och 
kan på så sätt missa brunnen eller i värsta fall skadas av deformationen. Om risersystemet böjs för mycket 
riskerar det att komma i kontakt med plattformen och risersystemets flytankar riskeras att bli skadade. 
Borröret riskerar även att komma i kontakt med riserns väggar vilket kan leda till stora förslitningsskador 
om borrprocessen inte avbryts omedelbart, Chakrabati S (2005). För att förhindra att detta händer sitter 
sensorer placerade på risersystemet som registrerar hur mycket systemet rör på sig så att man ska kunna ha 
kontroll och stoppa borren i tid. För att förhindra att risersystemet deformeras på grund av 
undervattensströmmar kan strömlinjeformade plåtar monteras utanpå risersystemet, se Figur 62. Att montera 
dessa plåtar på risersystemet är mycket tidskrävande och kostsamt eftersom plåtarna monteras på efterhand 
som risersystemet sänks ned i vattnet. För att spara tid monteras oftast dessa plåtar på de ställen där 
undervattenströmmarna är som mest påtagliga, Jamstec (2012). 
 
 

 
Figur 62. Riser, Jamstec (2012) 

KOMPLIKATIONER VÅGOR OCH VIND 

Vågor och vind trycker iväg plattformen i förhållande till borrhålet. För att borrprocessen inte ska störas 
på grund av vågor och vind ställs stora krav på förankringen av plattformen. Trots en bra förankring kan 
vågorna orsaka stora rörelser ombord på plattformen vilket i sin tur bidrar till att borrprocessen måste 
stoppas för att inte skada vitala delar. Om rörelserna blir allt för stora och plattformen inte längre kan 
hållas på plats måste risersystemet släppas från blow out preventern för att det inte ska skadas. Plattformen läggs 
då på en position där vattendjupet är större än vid brunnen och väntar ut ovädret för att sedan läggas på 
rätt plats igen och återuppta borrprocessen. Vid ett sådant driftstopp släpps all borrvätska som är kvar i 
risersystemet ut i havet vilket kan skapa en negativ miljöpåverkan, Chakrabati S (2005). Av den anledningen 
är det viktigt att borrvätskan innehåller så lite giftiga kemikalier som möjligt.   
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KOMPLIKATIONER I ISIGA OMRÅDEN 

Eftersom det arkitiska områdena börjar bli intressanta för offshoreindustrin är det viktigt att veta hur 
dessa omständigheter påverkar borrprocessen. Det allra största problemet vid borrprojekt i arktiska 
områden är risken för drivis som trycker iväg plattformen eller kommer i kontakt med risersystemet. 
Eftersom de flesta av dagens plattformar har en helt oskyddad moon pool, där borrör och risersystem går ner i 
vattnet från plattformen, är det en av de mest känsliga delarna. Risersystemet får inte under några 
omständigheter komma i kontakt med is som trycker på det känsla flytelementen eller till och med trycker 
risersystemte ur position. Om risersystemte kommer till skada måste borrprocessen avbrytas med en kraftig 
försening som följd och om borrprocessen har kommit så långt att källan är nådd kan ett läckage av 
fyndigheter uppstå. För att skydda borrör och risersystem från is kan plattformen förses med en skyddad 
moon pool enligt Bassoe Technologys konstruktion, se Figur 63. Eftersom att en borrprocess kan pågå 
under flera månader är det viktigt att redan i planeringsstadiet tänka på att det inte är möjligt att borra 
under vinterhalvåret på grund av att isen blir alldeles för tjock. Denna tidsbegränsning kan bidra till att 
processen måste delas upp i flera delar och det tar då flera år att färdigställa en komplett brunn, 
Ludwigsson R (2009) 

 

 
Figur 63. Plattform med skyddad moon pool, Bassoe Technology, Ludwigsson R (2009) 

 
 
Risken för nedisning av plattformen blir även påtaglig i arktiska områden. Om borrtornet drabbas av 
nedisning kan inte borrprocessen fortskrida eftersom viktiga maskiner för att hantera komponenterna är 
placerade där. För att minska risken för att vitala delar blir nerisade finns det förslag på att täcka borrtorn 
och kringliggande utrustning med täckplåtar, Johanson (2012) se Figur 64. Nackdelen med att bygga in 
delarna i täckta utrymmen är att medföljande gas och ångor från borrvätskan kan samlas i utrymmena och 
orsaka en explosion eller förgifta besättningen. För att förhindra att gaser och ångor samlas i utrymmena 
är ventilation väldigt viktigt och divertern som ventilerar borrvätskan kan placeras så att eventuella gaser 
och ångor leds bort och släpps ut utanför plattformen, Mather A (2000). 
 

 
Figur 64. Plattform med innbyggt borrtorn, Aker (2012) 
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SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Att borra efter fossila fyndigheter i arktisk miljö medför vissa komplikationer eftersom att isen inte är helt 
beräknelig samt att det endast är möjligt att borra under sommarhalvåret eftersom isen snabbt blir för 
tjock för dagens borriggar under vinterhalvåret. Det känsliga risersystemet är det mest utsatta systemet i 
borrprocessen och ett isflak som kommer i kontakt med det kan ställa till stor skada. Av den anledningen 
bör riggen vara utrustad eller byggd på ett sådant sätt att risken för iskontakt med risersystemet minimeras. 
På grund av risken för driftstopp och den begränsade verksamma tiden i området måste planeringen för 
en borrprocess utföras mycket noggrant och assisterande isbrytare och supplyfartyg måste garanteras för 
att undvika onödiga driftstopp. I det arktiska området är det sällan djupet som orsakar de stora 
komplikationerna vid en borrprocess utan det är istället is, undervattenströmmar och väder som är de 
begränsande faktorerna. Eftersom det inte är möjligt att utföra en borrprocess under vinterhalvåret kan 
det krävas att borrprocessen delas upp i flera delar. En uppdelad borrprocess ställer andra krav på 
utrustningen som placeras på havsbotten eftersom den ska tåla påfrestningarna mer eller mindre helt 
obevakad.  
 
Vid en borrprocess på djupt vatten uppstår andra komplikationer som måste tas i beaktning. 
Undervattenströmmarna kan vara konstanta men även uppstå under kort tid och helt byta riktning vilket 
kan ställa till problem för risersystemet. Ett eventuellt läckage på djupt vatten blir genast mer svårhanterligt 
än om det sker på grunt vatten på grund av den begränsade utrustningen som kan manövreras på djupt 
vatten. 
 
För att borra på djupt vatten och i arktiska miljöer bör säkerheten prioriteras högt samt att använda sig av 
så lite miljöskadliga ämnen som möjligt i borrvätska och andra system för att minimera miljöpåverkan vid 
en eventuell olycka. Borrprocessen är en av de mest riskfyllda processerna i hela utvinningsprocessen.  
Eftersom tekniken utvecklas och gör det möjligt samtidigt som oljepriset ligger på så höga nivåer att det är 
lönsamt att utvinna olja och gas i tuffa miljöer kommer oljebolagen göra allt för att fortsätta med dessa 
riskfyllda processer och det är bara en tidsfråga innan oljebolagen börjar verka i Arktis. 
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FÖRANKRING AV OLJEPLATTFORM I ARKTISK MILJÖ 
Att förankra en jolle vid en klippa en solig och vindstilla dag klarar de flesta. En dragg, gott om lina och en 
kil att slå fast i klippan, sen är det klart. Principen bakom förankringen hos en plattform är den samma, en 
form av ankare behövs och därefter en lina som går upp till riggen i lämplig vinkel. Svårigheten ligger i att 
välja vilka sorter som ska användas med avseende på de verkande krafterna och kravet på att riggen ska 
ligga stilla.  
 
Under borrprocessen är kraven hårda för att utrustningen inte ska gå sönder. Borrören får maximalt luta 
2° från sin vertikala position. Detta betyder att på ett djup av 100 m ska riggen ligga inom en radie på 3,5 
m. Marginalen är liten och oftast krävs att ett dynamiskt positioneringssystem används i kombination med 
förankringen. Senare under produktion ligger kravet på 10° vilket ger lite mer spelutrymme. 
 
Ankartypen beror på hur botten ser ut och storleken på de horisontella och vertikala krafter ankaret 
utsätts för. Vid stora vertikala krafter krävs speciella ankare och målet är att merparten av krafterna verkar 
i horisontalled. Linorna består främst av vajer, kätting eller syntetiska material och valet görs med 
avseende på djupet. Ofta används en kombination av flera typer då kätting är lämpligt att ha som tyngd på 
botten men ett lättare alternativ är att föredra upp till riggen. 
 
I denna rapport ges ett förslag på hur en borrigg kan förankras vid Kharasavejskofältet i Kariska havet 
norr om Ryssland. Hänsyn tas till vattendjupet och bottentyp och en studie görs över de olika 
förankringssystem som används inom branschen. Vidare görs grova beräkningar på de krafter borriggen 
utsätts för och som ankringssystemet måste tåla. Slutligen resoneras det kring om det är lämpligt att 
förankra vid detta fält eller om andra områden i Arktis borde prioriteras i första hand.  
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ANKRINGSSYSTEM 

Ankringssystemets uppgift är att hålla riggen i position oavsett väder- och vindriktningar och består av tre 
komponenter: ankare, linor och kopplingsdon såsom schacklar och vinschar. Varje komponent finns i 
flera olika varianter och storlekar och de kan kombineras relativt fritt. Som komplement till förankring kan 
även dynamisk positionering (DP) eller fast positionering genom fackverksstrukturer användas. Ett 
ankringsprojekt är stort och komplicerat med förödande konsekvenser om det inte görs korrekt. I Figur 
65 återspeglas storleken av en förankring på djupt vatten.  
 

 
Figur 65. Storleken på förankringen på djupt vatten i förhållande till staden Houston, NGI (2012) 

Ankare 

Det finns flera olika typer av ankare som kan användas vid fastläggning av en plattform. Den sort som 
väljs beror på oceanografin, storlek och riktning av krafterna, ekonomi, livslängd och typ av rigg som skall 
förankras.  

Dödviktsankare 

Dödviktsankaret enligt Figur 66 är den äldsta ankartypen och bygger på att en stor vikt placeras på botten 
vars tyngd och friktion mot havsbotten tar upp de vertikala och horisontella krafter som uppstår. 
Dösviktsankare görs av billigt material så som betong och stål och det är vikten hos ankaret som är 
relevant. Kraften ett ankare kan ta upp beror på dödvikten, hur långt ner i botten ankaret tränger samt 
friktionen mot jorden, Heurlin (2009). Dödviktsankare är mest effektiv vid mjuk havsbotten såsom lera 
eller dy då sugkrafter uppstår som håller fast ankaret. Som komplement till dödvikten förekommer det att 
ankaret även monteras fast i sjöbotten för att kunna ta de vertikala krafterna bättre. 
 
Denna typ av ankare är vanligt för Tension Leg Platforms (TLP) där riggen spänns fast genom att den 
vinschas ned i vattnet så att vajrarna går helt vertikalt och konstant är spända. Detta medför att 
vattenlinjen på riggen ändras vid hög- och lågvatten.  
 

 
Figur 66. Dödviktsankare, Vryhof Anchors (2010) 
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Sugankare 

Sugankare är stora rör som är öppna nedåt och stängda uppåt. På toppen av sugankaret enligt Figur 67 
sitter det en pump som suger ut vattnet i röret vilket medför att ankaret sugs ned i botten. När hela 
ankaret har sugits fast monteras pumpen av och ankaret sitter fast och står emot både vertikala och 
horisontella krafter, NGI (2012). Sugankare är den vanligaste varianten vid förankring på djupt vatten. 
Detta då förankringen vanligtvis görs med så kallad taut mooring som innebär att linorna är tajta och 
därmed påverkar ankarna med en vertikal kraft. 
 
Sugankare används främst vid permanenta förankringar och kräver att ankarna sätts fast innan plattformen 
anländer. Ett sugankare installeras på ett par veckor och samtidigt monteras linorna, som antingen hålls 
vid ytan med en boj eller läggs på havsbotten för uppfiskning när riggen kommer, Ogeman (2012). 
Sugankare är ett kostnadseffektivt förslag och har fördelen att det kan tas upp och omplaceras.  
 
Kraften ett ankare kan bära beror på friktionen mellan botten och ankaret samt den laterala resistansen 
hos sjöbotten, Heurlin (2009). Det är därför viktigt att veta vad det är för sjöbotten för hela ankarlängden 
plus en ankardiameter, detta för att säkerställa att ankaret sitter som det ska. För bästa 
kraftupptagningsförmåga önskas även goda skjuvningsstyrkor hos havsbotten och vid klippbotten 
fungerar ankaret dåligt. Det största sugankaret har en kapacitet på 1500 ton, tränger 30,5m ned i botten 
och är 6,4 m i diameter. 
 

 
Figur 67. Sugankare som sugits fast och pump som tas loss, NGI (2012) 

Danforth-ankare 

Danforth-ankaret, vilket är döpt efter sin uppfinnare, återfinns i Figur 68 och är det mest populära 
alternativet idag. Det placeras på havsbotten och dras därefter ned i jorden. För att få en bättre vinkel på 
ankaret används en fördragare, vilket är en kätting eller vajer, som hjälper till och tynger ned fronten på 
ankaret så att det driver djupare. Beroende på typ dras de olika djupt ner i havsbotten och efter 
positionering står ankarna emot horisontella krafter väl, Vryhof (2010). Sugankare används vanligtvis vid 
så kallad catenary moorings, som förklaras i kapitlet Linor, då denna typ av konfiguration medför mestadels 
horisontella krafter på ankaret. 

 
Figur 68. Danforth-ankare med en dödvikt på 75 ton, Vryhof (2012) 
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Vissa Danforth-ankare kan även ta upp vertikala krafter och kallas då för Vertical Load Anchor (VLA), se 
Figur 69. VLA dras på plats på samma sätt som Danforth-ankaret och har fördelen att det tränger djupare 
ned i havsbotten. När ankaret är på plats gör en spänning i linorna att en sprint går av. Sprinten medför att 
ankaret fälls ut. Denna typ av ankare är lämpligt vid tajta anordningar där ankaret påverkas av vertikala 
krafter, Heurlin(2009).  
 

  
Figur 69. Vertical Load Anchor, Vryhof (2010), Bruce anchor (2012) 

 
Kapaciteten hos Danforth-ankare beror på resistansen hos sjöbotten, friktionen mellan ankare och botten 
samt designen av ankaret. Designen i sin tur beror på hur lastscenariot ser ut med både krafter och typ av 
sjöbotten och enligt Heurlin (2009) önskas en mindre vinkel på ankaret vid sand och hård lera och en stor 
vinkel vid lös lera. Detta för att ankaret ska dras till lämpligt djup. 

Pålade ankare 

Pålade ankare är öppna stålrör som pålas eller vibreras ned i sjöbotten. De sitter fast på grund av 
friktionen längs med röret samt den laterala resistansen i sjöbotten. För att denna typ av ankare ska 
fungera behöver pålarna slås långt ned i botten och när de väl är på plats kan ankaret ta upp både 
horisontella och vertikala krafter, Heurlin (2009).  

Torpedankare 

Torpedankaret består av en stålstomme och vingar. Ankaret sätts fast genom att det släpps från ett fartyg 
och sätter fart nedåt och tränger så långt in i sjöbotten som det kan med egen kraft. Denna ankartyp 
fungerar bra där botten inte är så kompakt och är ett billigare alternativ till flera av de andra vanliga 
ankarsorterna, Heurlin (2009). Torpedankaret i Figur 70 väger 75 ton, är 13 m långt och vingarna är 4 m i 
diameter. Detta ankare har en kapacitet på 700 ton enligt G Captain (2012). 
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Figur 70. Torpedankare, G Captain (2012) 

Linor 

Det finns två olika ankringskonfigurationer för flytande plattformar. Det första är taut mooring enligt Figur 
71 och det andra är catenary mooring som syns i Figur 72. Placeringen av ankarna beror enligt Chakrabarti 
(2005) på flera olika faktorer. Det första är vädret. Om vågor, vind och strömmar påverkar mer från ett 
håll än ett annat kan det behövas extra linor och ankare. Vidare kan sjöbotten påverka valet, möjligheten 
att placera ankarna symmetriskt kan vara begränsad på grund av bottentyp. Slutligen kan det finnas 
önskemål att linorna ligger grupperade för att det ska finnas större plats att ta sig in mellan linorna till 
borrhålet.  
 

 
Figur 71. Taut mooring, Offshore Moorings (2012, a) 

Taut mooring innebär att linorna är spända mellan ankaret och riggen och kraftriktningen i ankaret gör att 
ankaret måste kunna ta både vertikala och horisontella krafter. Denna uppställning är speciellt vanlig på 
djupt vatten och då används syntetiska linor och/eller vajer då en kätting blir för tung och skulle gå av på 
grund av egentyngden. Vinkeln mellan sjöbotten och linorna ska ligga mellan 30° och 45° enligt Offshore 
Moorings (2012, c). När plattformen påverkas av strömmar, vind och vågor som vill trycka den ur 
position stretchas linorna ut. De utsträckta linorna får då en intern kraft som vill dra tillbaka riggen på 
plats, Bexco (2012). Fördelarna med denna typ av konfiguration är att den ger mindre avtryck på sjöbotten 
och kortare linor kan användas, vilket är bra kostnadsmässigt. Vidare används vajer eller syntetiska linor 
vilka är betydligt lättare än kätting och därmed blir enklare att transportera och lägga ut på plats, Herlich 
(1999).  
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Figur 72. Catenary mooring, Offshore Moorings (2012, b) 

Catenary mooring innebär att linorna inte är tajta mellan ankaret och fästpunkten på riggen. Kurvformen på 
linorna kommer från egentyngden hos linorna. Vanligtvis används kätting vid denna typ av konfiguration 
men vid djupare områden byts delar ut mot vajer eller syntetiska linor, det är dock önskvärt att ha kätting 
på den del som ligger an mot botten. Genom att kättingen ligger på botten uppstår endast horisontella 
krafter i ankaret vilket ger fler valmöjligheter vid ankarval, Offshore Morrings (2012, d). 

Kätting 

Kätting är den vanligaste lösningen på grunt vatten enligt Herlich (1999) då den har en lång livstid och en 
hög styrka. Vidare fås en lämplig kedjekurva vid användning av kätting som gör att kraftkomponenterna i 
ankaret till största delen blir horisontella. Nackdelarna med kätting är att den är tung och på djupare 
områden kan den gå av på grund av sin egentyngd. I och med vikten är kättingen svår att transportera och 
lägga ut.  
 
Det finns två typer av kätting, studlink och studless. Skillnaden mellan dem är att studlink har en pinne i 
mitten enligt Figur 73 vilket gör att kättingen blir lättare att hantera. Mittpinnen ger även stabilitet till hela 
länken och denna typ används hos riggar som byter plats ofta. Studless-kätting används vid permanenta 
förankringar där kättingen ligger stilla. Fördelen med denna typ är att den väger mindre och har en längre 
livstid med avseende på utmattning då pinnen påverkar kedjan negativt hos studlink-kättingen. Nackdelen 
är att kättingen blir mer svårhanterlig och risken att länkarna vrider sig fel är stor, Chakrabarti (2005). 
 

 
Figur 73. Studless kätting överst i bild och stud link kätting nederst, Made-In-China (2012) 

För oljeriggar finns särskilda kättingar av extra hög kvalitet vilka är definierade efter DNV standarder i 
Bilaga 4. R5 är den kätting som ska stå emot störst krafter och R3 klarar minst belastning. 
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Vajer 

En vajer består av flera metalltrådar som flätats ihop som en helix och beroende på stigningen på helixen 
fås antingen en flexibel vajer med liten axialstyvhet eller en svårhanterlig vajer med hög axelstyvhet. Vajrar 
används till stor utsträckning vid förankring av riggar och enligt Chakrabarti (2005) är six-strand-vajer, 
enligt Figur 74, ihop med studlink-kätting det vanligaste alternativet vid temporära förankringar.  
 
Fördelarna med vajer är att den är stark i förhållande till sin storlek, är lätthanterlig och endast töjs vid 
höga spänningar. Nackdelarna är att vajer är tungt, känsligt för korrosion samt har en kort livslängd, 
Herlich (1999). För att minska risken för korrosion läggs ett hölje av plast runt vajern men vid skavning 
kan höljet gå sönder och saltvatten tränga in. Vajer överdimensioneras alltid för att en viss korrosion ska 
kunna förekomma innan vajern måste bytas ut. För att få ned vikten på vajrarna används vanligtvis 
höghållfaststål som medför att vajrarna kan tillverkas tunnare. 
  
 

 
Figur 74. Six-strand-vajer, Bridon (2012) 

Vajern tillverkas enligt DNV:s standard och ska tåla en viss kraft vid en specifik diameter, vilket kan 
studeras i Bilaga 5. Största diametern ligger på 128 mm och tål då upp till 10 330 kN vilket är 1053 ton. 
Det är viktigt att vajrarna kontrolleras regelbundet och markeringar skall finnas för att det tydligt ska synas 
om vajern vridit sig eller blivit skadad på annat sätt och därmed har sämre lastförmåga, DNV (2009). 

Syntetiska linor 

Syntetiska linor används främst på djupt vatten, vid taut mooring, och har fördelen att de har en låg 
elasticitetsmodul. Enligt Chakrabarti (2005) kan en syntetisk lina stretchas upp till 20 procent av sin 
ursprungslängd vilket medför att den tar upp de dynamiska rörelserna mjukare än vad en kätting skulle 
göra. Linorna är tillverkade av exempelvis dacron, polyeten, kevlar eller nylon och är starka i förhållande 
till sin vikt enligt Herlich (1999). Dock är de syntetiska linorna mycket känsliga mot skavning och vassa 
objekt och problem har uppstått med fiskar som gnagigt på linor och försämrat deras lastförmåga. 
Linorna kan enligt DNV (2010) tillverkas med fyra olika metoder som ses i Figur 75. Andra metoder kan 
godtas om det finns referenser och beräkningar som styrker att linorna har minst samma lastförmåga. De 
flesta syntetiska linor flyter eller väger endast en bråkdel av vad en kätting gör. Detta ger fördelar som att 
linorna är lättare att placera ut och att de inte går av på grund av sin egentyngd. En nackdel med syntetiska 
linor är att de klarar en lägre last än exempelvis kätting, vilket medför att fler linor krävs, Herlich (1999).  
 



 

70 

 

 
 

Figur 75. Olika typer av syntetiska linor, DNV (2010) 

Syntetiska linors fördelar är att de varken korriderar eller får en sämre bärighet i havsvatten. Dock är 
problematiken med utmattning svårberäknad där största risken uppstår på de ställen där linorna utsätts för 
kompression. Andra problem är att linorna töjer sig med tiden, ca 1,5 % över en 20-årsperiod och att 
elasticitetsmodulen därmed ändras, Chakrabarti (2005). Vidare bildas värme i linorna vid dynamisk 
belastning och risken finns att fibrerna smälter och att linorna kan gå av.  
 
Ett problem med de syntetiska linorna är att de är nya på marknaden och lite kunskap finns om hur de 
beter sig efter ett par års användning. Detta medför att linorna ofta överdimensioneras och fördelarna 
med den lätta linan försvinner då. Vidare är livslängden väldigt osäker vilket gör att en hög säkerhetsfaktor 
alltid används, Herlich (1999).  
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Vinschar 

Det finns två olika typer av vinschar för oljeriggar enligt Aker Solutions (2011), kätting-vinsch och vajer-
vinsch. Dessa finns i sin tur i olika varianter som är anpassade för vinkeln som linorna kommer in med, 
längd på linorna samt vikten på linorna. Enligt Liu (2012) är vinscharna datastyrda för att se till att alltid ha 
optimal spänning på linorna och beroende på väderlek och vattentillstånd skiljer sig längden. I Figur 76 ses 
en kätting-vinsch samt en vajer-vinsch med en kapacitet på 3000 m, 96 mm vajer. 

 
Figur 76. Aker Solutions kätting-vinsch och vajer-vinsch, Aker Solutions (2011) 

Vinkeln, med vilken linorna kommer upp till pattformen, beror på vikt och längd av linan, position av 
ankaret, vinkeln hos linan på botten samt de horisontella krafter plattformen utsätts för. Enligt Heurlin 
kan vinkeln beräknas med ( 22 ) - ( 24 ) där önskad noggrannhet fås beroende på hur många segment linan 
delas upp i. 
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θ0 och θ1, ZC och XC finns beskrivna i Figur 77. S är längden på ankarlinsegmentet, W vikten på linan och 
TH den horisontella kraften i linan. Viktigt att påpeka är att den horisontella kraften är konstant genom 
hela linan oberoende av position.  
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Figur 77. Friläggningsfigur för uträkning av vinkeln på linorna, Heurlin (2009) 

VÄDERKRAFTER PÅ PLATTFORMEN  

För att optimera förankringen bör krafterna från vädret studeras. Det som påverkar plattformen statiskt är 
vind, ström och is. Dessa tre vill trycka plattformen ur position konstant under en längre tid. Vågor 
påverkar däremot plattformen dynamiskt och sätter riggen i rörelse i sex olika riktningar, surge, sway, 
hävning, rullning, stampning och gir. Följande beräkningar görs på riggen Bassoe Arctic Semi som 
återfinns i Bilaga 3. 

Vind 

De aerodynamiska krafterna som påverkar riggen är betydligt mindre än de hydrodynamiska krafter som 
vågorna medför enligt Herlich (1999). Detta gör att vinden kan antas vara konstant i både riktning och 
styrka, det vill säga riggen påverkas av en konstant horisontell kraft. 
 
Enligt Karlsson (2007) gäller att kraften D på en kropp från ett strömmande medium beskrivs av  
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där är mediets densitet, V mediets anströmningshastighet, S tvärsnittsarean som anströmmas och CD 

en motståndskoefficient som beror på hur kroppen ser ut. Luftens densitet är 1,2 kg/m3 och 100- 
årsvinden ligger på 32 m/s enligt Ludwigsson (2009). 
 
Beräkningarna görs för tre fall, vind från de två kortsidorna samt vind rakt in på ett utav hörnen. 
Motståndskoefficienten sätts till 1,2 för fallen med kortsidorna och 80 % av det för fallet med vind från 
hörnet enligt Garme (2012, a). Med en medelhöjd på 60 m på överbyggnaden och att riggen är 89 x 91 m 
fås följande krafter. 
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Av ( 26 ) - ( 28 ) fås att vinden påverkar riggen med en horisontell kraft, DVind, på maximalt 430 ton. I 
dessa beräkningar har riggens överbyggnad approximerats som ett rätblock med en medelhöjd betydligt 
lägre än borrtornets höjd på 120 m då större delen av borrtornet inte fyller ut ett rätblock. Alla tre 
beräkningar ligger tillsynes i samma storleksordning vilket betyder att riktningen på vinden är relativt 
oväsentlig.  
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Strömmar 

Strömmarna runt plattformen antas även de vara statiska då den dynamiska rörelsen är liten i förhållande 
till de från vågorna, Herlich (1999). Kraften som strömmarna påverkar plattformen med beräknas med      
( 15 ) med en saltvattensdensitet på 1025 kg/m3 och en 100-årsströmstyrka på 0,8 m/s enligt Ludwigsson 
(2009). Det antas att största motståndet uppstår när vattnet strömmar vinkelrätt mot pontonernas 
längdriktning.  
 
Tre fall beaktas vad gäller strömmen. Fall 1 är att endast första långsidan med ponton och två cylindrar ger 
en motståndskraft. Det andra fallet är att de två långsidorna sitter ihop som ett solitt block. Sista fallet är 
att båda långsidorna ger upphov till samma kraft och är oberoende av varandra. I verkligheten påverkar 
båda långsidorna strömningen men den andra mindre än den första då vattnet stannas upp av första 
pontonen. Det antas att beräkningarna kan göras för en symmetri i taget och därefter adderas ihop. 

Fall 1 

Motståndskraften beräknas för en cylinder till 
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med en motståndskoefficient på 0,75 enligt Karlsson (2007), en cylinderdiameter på 19,5 m och en höjd 
på 16 m. För två cylindrar fås en kraft på 16 ton. Rätblockets motstånd beräknas på samma sätt till 
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med pontonlängden 133 m, pontonhöjden 7,9 m och en motståndskoefficient på 1. 
Motståndskoefficienten väljs för en kub enligt Garme (2012, a). Strömmen påverkar två cylindrar och ett 
rätblock så totala motståndet är 51 ton.  

Fall 2 

Motståndskraften på cylinderdelen då det antas att underredet är solitt fås enligt 
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där cylindern approximeras som ett rätblock med höjden 16 m, bredden 19,5 m, längden 87 m och en 
motståndskoefficient för en kub på 1 enligt Garme (2012, a). För två cylinderrätblock fås en total kraft på 
20 ton. Rätblockets motståndskraft beräknas enligt 
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med pontonlängden 133 m, pontonhöjden 7,9 m och en motståndskoefficient för en kub på 1 enligt 
Garme (2012, a). För Fall 2 ligger motståndet på 55 ton vilket är i samma storleksordning som för Fall 1. 

Fall 3 

Motståndet från två långsidor oberoende av varandra är en fördubbling av resultatet för Fall 1. Det vill 
säga totala kraften blir 102 ton. 
 
Strömkraften, DStröm, väljs till medianvärdet hos de tre olika fallen, det vill säga 55 ton. 
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Vågor 

Vågor påverkar riggen dynamiskt och deras inverkan approximeras genom två metoder. Den första är att 
titta på partikelhastigheten i toppen av vågen och därefter används ( 15 ) för Fall 2 i strömfallet. Metod 2 
är att använda diagrammen enligt Bilaga 6. 
 
Då mycket av det som sker i arktisk miljö är hemligt är väderstatistik oftast konfidentiellt. Vågstatistik för 
Barents Sea används därför och återfinns i Tabell 8, detta område ligger söder om Kariska havet och antas 
ha liknande vågor. Till synes är det vanligast med en våghöjd på 9 - 11,9 m och en tidsperiod på 6 – 8,9 s.  
 
Tabell 8. Vågstatistik över Barents Sea, Offshore Moorings (2012,e)  

Förekomst Periodtid (s) 

Signifikant 
våghöjd (m) 

0-2,9 3-5,9 6-8,9 9-11,9 12-14,9 15-17,9 18-20,9 21-23,9 Totalt 

0-2,9    0,01 0,05    0,06 

3-5,9   0,02 0,97 0,45 0,03   1,5 

6-8,9  <0,01 8,0 6,8 1,9 0,08 <0,01  16,7 

9-11,9  15,2 48,5 13,5 8,4 0,94 0,12 0,09 81,7 

Totalt 0,0 15,3 51,5 21,3 10,7 1,1 0,13 0,09 100,0 

 

Metod 1 

Partikelhastigheten i en vågtopp fås genom derivering av potentialfunktionen 
 

0( , , ) cos( )
g

x z t t kx  
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från Garme (2011) där k är vågtalet, ω vågfrekvensen och ς amplituden. Derivering med avseende på 
sträckan x ger 
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och med sambanden 
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fås slutligen partikelhastigheten till 

02 2 2
sin

d
t x

dx T T
. 

( 37 ) 

 
Största hastigheten fås, då sinustermen är 1, till 
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Simulering av de potentiella våglängderna och periodtiderna i Tabell 8 ger partikelhastigheter enligt Figur 
78. Största partikelhastigheten i en vågtopp är 13 m/s och fås vid en signifikant våghöjd på 11,9 m och en 
periodtid på 5,9 s. Beräkning av vågkraften med hjälp av Fall 2 vid strömberäkningarna ger en kraft på 
10 000 ton. Denna kraft är orimligt stor då den är två storleksordningar större än krafterna från vinden. 
Detta diskuteras i kapitlet Diskussion och Slutsats. 
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Figur 78. Simulering av partikelhastigheten i vågtoppen beroende på våglängd och periodtid 

Metod 2 

Vågkrafterna som plattformen utsätts för beror enligt Offshore Moorings (2012, f) på den signifikanta 
våghöjden och enligt Tabell 8 är den största våghöjden i detta område 11,9 m. Användning av 
diagrammen i Bilaga 6 ger att vågkrafterna blir följande 
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Det antas att vågkraften, DVågor, ligger på omkring 30 ton och inte 10 000 ton. Detta då totalkraften hos 
ström, vind och vågor hamnar i samma storleksordning som enligt Ludwigsson (2009). 

Is 

Krafterna som isen påverkar riggen med är svåra att beräkna. Detta beror på att förutsättningarna för hur 
isen krockar med riggen påverkar kraftstorleken samt att det är svårt att förutse hur isen kommer att röra 
sig. Enligt Ludwigsson (2009) kan krafterna reduceras med upp till åttio procent genom att ha en 
inklinationsvinkel på 30°. Enligt Johnson (2012) har flera ingenjörer beräknat iskrafter för Arktiska Rådet 
och resultaten har skiljt sig nämnvärt. Därför bestäms iskrafterna på Bassoe Arctic Semi till 80 procent av 
de totala krafterna på riggen enligt Ludwigsson (2009). 
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ETT EXEMPEL PÅ HUR PLATTFORMEN SKA FÖRANKRAS 

I följande kapitel ges ett konkret exempel på hur Bassoe Arctic Semi, vilken återfinns i Bilaga 3, skulle 
kunna förankras i Kariska havet. Det antas att riggen endast utsätts för de horisontella krafter som 
beräknades i kapitlet Påverkande krafter på plattformen och att några vertikala krafter ej existerar. De krafter 
som riggen utsätts för måste ankarna ta upp för att kunna ligga på korrekt position. 

Förutsättningar 

Vid borrprocessen får plattformen röra sig maximalt två grader från ursprungsposition, detta för att 
borrutrustningen inte ska gå sönder, Liu (2012).  
 
Enligt kapitlet Påverkande krafter på plattformen utsätts plattformen för följande krafter 
 

430vindD ton ( 43 ) 

45StrömD ton ( 44 ) 

30VågorD ton ( 45 ) 

2000isD ton ( 46 ) 

 
vilket ger en total horisontell kraft på 2500 ton. Detta i en situation då alla krafter verkar i samma riktning, 
som förankringssystemet måste tåla. 
 
Vidare läggs en säkerhetsfaktor till på den horisontella kraften, detta för att minimera risken för olyckor. 
Säkerhetsaktor tas fram med hjälp av Pugsley Safety Factor i Figur 79. 
 

 
Figur 79. Pugsley Safety Factor, Söderberg (2011) 

Produkter inom offshore tillverkas med särskilt hög kvalitet och A sätts därför till very good. Både B och C 
sätts till poor då beräkningarna endast är en uppskattning. Därmed fås säkerhetsfaktorn 2,45 i första 
tabellen.  
 
Om en lina går av ska de resterande klara av att ta upp den totala kraften ensamma. Detta gör att D sätts 
till serious då det finns en befintlig risk för personskador. Den ekonomiska påverkan E sätts även den till 
serious då det kostar pengar att tappa en lina. I högra tabellen fås därmed en säkerhetsfaktor på 1,3.  
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Totala säkerhetsfaktorn hos ankarsystemet fås genom multiplicering av de två säkerhetsfaktorerna, vilket i 
detta fall ger 3,19. Detta är lite högre än den säkerhetsfaktor på 2,85 som Ludwigsson (2009) beräknat för 
ismiljöer. Troligtvis beror det på att Ludwigsson (2009) har utfört mer noggranna analyser. Totalt måste 
förankringssystemet tåla 3,19 . 2500 = 8000 ton. 
 
Enligt Gerwick (2007) är havsbotten i Arktis ett av de klurigaste områdena i världen. Den består av en 
blandning av lera och sand som ligger hårt packad och det är vanligt förekommande med ras på 2 till 20 
m. Vid positioner närmre land är risken för permafrost stor vilken försvårar ankarläggningen. Mellan 
lagren med hårt packad lera och sand finns även mjukare lager där gyttjan är flytande och ankarna har 
svårt att få grepp. Enligt Wikipedia (2012, a) ligger havsdjupet i Kariska havet på 110 m. 

Ankarkonfiguration 

Då Kariska havet endast har ett djup på 110 m väljs caternary mooring som är anpassad för grundare 
områden. Därmed kommer det endast uppstå horisontella krafter i ankarna. 
 
Kätting väljs till lina då det alternativet har längst livslängd, är billigast och är lämpligt för grundare 
områden. Annars hade vajer kunnat användas men den har en kortare livslängd och är känslig för 
korrosion. I och med att plattformen inte kommer ligga permanent utan måste flyttas under vinterhalvåret 
används studlink-kätting som är anpassad för situationer där kättingen omplaceras ofta Vidare väljs kätting 
av typ R5 enligt Bilaga 4 vilken tål högst belastning. 
 
Danforth-ankare används då det är bästa typen vid horisontella krafter. Dessa ankare går även att placera 
korrekt i den jobbiga havbotten vilket är viktigt. Storleken på ankare beräknas ej då friktionen mot botten 
måste vara känd. 
 

 
Figur 80. Skiss över utläggningen av ankarna, de rosa linorna håller fast riggen vid införd kraftriktning 

Totalt väljs 16 ankare för att dela upp kraften på flera linor samtidigt. Då oceanografin är okänd på denna 
plats vad gäller exakta positioner av sprickor och liknande har ett symmetriskt system enligt Figur 80 lagts 
ut. För en kraftriktning enligt figuren är det de åtta rosa linorna som ska ta upp hela kraften. Det antas att 
varje lina tar lika mycket kraft vilket är 8000 ton / 8 = 1000 ton. 
 
Kättingdiametern väljs enligt Bilaga 4 till 110 mm för att klara en belastning på 1000 ton. Detta ger en vikt 
på 265 kg/m. Beräkning enligt ( 22 ) - ( 24 ) ger kättingkurvor enligt Figur 81 där den blåa kurvan 
beskriver hur kättingen hänger vid maximal belastning på 1000 ton. Den röda kurvan beskriver hur 
kättingen hänger vid en förspänningskraft på 100 ton. Vid maximal belastning kommer kättingen upp till 
plattformen med en vinkel på 14° och vid förspänning är vinkeln 39°.  
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Figur 81. Ankarlinans kurva vid 1000 ton belastning (blå) och 100 ton belastning (röd) 

 
I Figur 81 ses att ankaret ligger ca 1100 m från plattformen vilket ger en faktor 10 mellan ankarets position 
och havsdjupet. Då har också 200 m extra lina lagts på botten för att säkerställa att ankaret endast utsätts 
för horisontella krafter oavsett om linan utsätts för maxbelastning eller inte.  
 
Som synes i grafen är den blå kurvan kortaren än den röda vilket innebär att linan måste vinschas in för att 
plattformen ska hålla korrekt position och inte driva iväg. För fallet i figuren är den blå kurvans längd ca 
85 procent av den röda. Vilket innebär att vid en linlängd på 1100 m behöver 165 m vinschas in för att 
plattformen ska behålla sin position. 
 
Som komplement till förankringen bör ett dynamiskt positioneringssystem vara installerat på plattformen. 
Detta för att få extra hjälp vid plötsliga rörelser och vid stora krafter. Speciellt vid borrprocessen där 
kraven på riggens position är precisa är det svårt att lyckas med endast linor enligt Johnsson (2012). 
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SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Det går att förankra en plattform i Kariska havet vid Kharasavejskofältet enligt de beräkningar som har 
gjorts. Ett kättingsystem med 16 Danforth-ankare och linor på 1100 m valdes för att stå emot de 
väderkrafter på 8000 ton som uppstår vid ett värsta väderscenario med en säkerhetsfaktor på 3,19. 
Kättingarna ska ligga enligt catenary mooring-konfigurationen för att ankarna endast ska utsättas för 
horisontella krafter. 
 
De beräkningar som har gjorts vid val av ankartyp och lintyp är väldigt förenklade. Flera aspekter har 
försummats och beräkningarna förenklats. Exempelvis strömningsberäkningarna kring plattformen har 
förenklats till att endast titta på riggen som en kombination av rätblock och cylindrar. Detta är en grov 
uppskattning på hur ett värsta väderscenario skulle kunna se ut. I och med att totalkraften på riggen 
hamnade inom samma storleksordning som de beräkningar Ludwigsson (2012) gjort är beräkningarna 
tillräckligt goda för att kunna dimensionera ett exempel på ankarsystem men att hävda att de uträknade 
delkrafterna ligger inom rätt väderkraft är svårare. 
 
Störst osäkerhet finns kring beräkningarna över den påverkande kraften från vågor. Att endast titta på 
partikelhastigheten i toppen av en våg är falskt då hastigheten avtar exponentiellt hos partiklarna med 
avseende på djupet från ytan. Så för Bassoe Arctic Semi med ett djup på 25 m är partikelhastigheten långt 
under 13 m/s i medelvärde. För att dessa beräkningar ska bli mer korrekta krävs en större djupdykning 
hos potentialfunktioner. Därutöver är osäkerheten i diagrammen för beräkning av vågkrafterna också stor 
då det inte är känt för vilken typ av plattform diagrammen tagits fram för, utan endast att simuleringar har 
gjorts för fyra olika modeller och därefter adderats ihop. 
 
Vidare har endast krafterna i horisontalled beräknats och för att fullt förstå hur riggen beter sig bör en 
analys göras över egenfrekvenser och egensvängningar. De vertikala krafterna från ankarlinan samt de 
moment som uppstår vid krafter från olika håll bör även de beaktas i en kombination med hur de olika 
linorna påverkar varandra. I denna rapport har beräkningarna endast gjorts för en lina i taget. Det är värt 
att påpeka att beräkningarna på ett ankringssystem är oerhört komplicerade och inom branschen läggs 
många veckors heltidsarbete ned innan ett resultat kan ges.  
 
Då djupet på det valda fältet endast är 110 m är det värt att nämna att en fast positionering hade använts i 
andra miljöer. Detta skulle vara intressant att titta på i Arktis också. Dock blir det svårt att förflytta 
plattformen under vinterhalvåret. Det hade också varit intressant att titta på om det går att lösa att ha ett 
taut mooring-system då det skulle minska avtrycken på sjöbotten avsevärt. Med tanke på att miljöfrågan är 
väldigt het i samhället idag och önskan om att bevara naturen är stor är det bra med lösningar som ger 
mindre påverkan.  
 
Som nämnts tidigare är det möjligt att förankra i Kariska havet, det som dock är viktigt är att det finns 
isbrytare i området som bryter upp isen och ser till att isen aldrig påverkar riggen med mer än 2000 ton. 
Under vinterhalvåret när isen lägger sig kommer det inte kunna hållas tillräckligt isfritt för att riggen ska 
kunna förankras. Det gör att riggen måste flyttas och återvända först när isen smält undan. Med tanke på 
denna aspekt kan det vara att föredra att börja utvinna olja i de områden i Arktis där det är isfritt året om, 
exempelvis Barents Sea, där det går att producera året om. Ett av de största problemen i de isfriaområdena 
är dock risken för flytande isberg. Stora isberg klarar inte förankringen att står emot och det finns inte 
heller isbrytare som kan flytta på dem.  
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BILAGA 1 – GENERALARRANGEMANG OCH HUVUDDATA 
 
Fartyget är framtagit för att transportera 4000 ton citrusfrukter mellan Medelhavsområdet och Stockholm 
tur och retur på en månad. Under däck kan fyra lager containrar lastas och på däck skall tre lager stå. Plats 
för ballastvatten finns i skrovsidorna samt i dubbelbotten enligt arrangemangsskissen i Figur 82. Skrovet 
har 7 vattentäta skott enligt krav från DNV Rules for classification of Ships (2012). Plats för bränsle och 
färskvatten finns i fören och aktern. 
 

 

 
Figur 82. Generalarrangemang med utplacerade skott, lastrum, maskinrum, tankar för bunker och ballast samt 

besättningsutrymmen och lastningsutrustning. 

 
Tabell 9. Fartygets huvuddata. 

Längd, över allt LOA = 151 m Deplacement 10000ton 
Längd, mellan perpendiklar Lpp = 139 m Dödvikt DW=6000ton 
Bredd, max B = 17,5 m Lättvikt LW=4000ton 
Djupgående T = 7m Ballastvikt, lastat fartyg BWL=0 ton 
Fribord F = 4.4 m Ballastvikt, tomt fartyg BWT=3000ton 
Höjd till väderdäck D = 11,4 m Tyngdpunkt, vertikalt KG = 7,5 m 
Höjd över allt H = 23,5 m Tyngdpunkt, långskeppsled LCG = 62 m 
Blockkoefficient CB = 0,58 Begynnelsemetacentrum GM0 = 0.6 m 
Marschfart V = 19 knop   
Maskineffekt NCR=6600MW   
 
Propellerdata: 

   

Diameter D = 4,6 m   
Antal blad Z = 4   
Varvtal vid marschfart n = 186 rpm   
Stigningsförhållande P/D  = 0,7 m   
Bladareaförhållande AE/A0 = 0,60    
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BILAGA 2 – MOTORSPECIFIKATION 
Den 7-cylindriga motormodellen är vald till citrusfartyget. 
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BILAGA 3 – KARTA ÖVER DE VIKTIGA FÖRBINDELSERNA I ARKTIS 
 
 

 
Figur 83. Karta över Arktiska sjörutter med några av de naturliga flaskhalsarna inringade, AMSA (2009) 
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BILAGA 4 – MILJÖFÖRORENINGAR AV NORSK OLJEINDUSTRI 1997-2004 
 

 
 

 
Figur 84. Föroreningar från Norsk oljeindustri från utsläpp av producerat vatten, Norska regeringen (2012) 
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BILAGA 5 – BASSOE ARCTIC SEMI 
Förankringen är beräknad till Bassoe Arctic Semi som Bassoe Technology tagit fram under 2009. 
Nedanstående figurer har levererats från Robert Ludwigsson, Bassoe Technology, till rapportens 
författare. 
 
 

 
85. Ritning över Bassoe Arctic Semi 

 

 
86. 3D-cad på Bassoe Arctic Semi, utan borrtorn 
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BILAGA 6 – KÄTTINGSTANDARD DNV-OS-E303 
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BILAGA 7 – VAJERSTANDARD DNV-OS-E304 
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BILAGA 8 – DIAGRAM ÖVER VÅGKRAFTER 
Följande diagram kommer från Offshore Moorings (2012,f) och beskriver de vågkrafter som uppstår hos 
en plattform vid en viss signifikant våghöjd. Diagrammen är framtagna genom simulering av fyra olika 
plattformar.   
 

 
Figur 87. Vågkrafter för en plattform med bogsjö 

 

 
Figur 88. Vågkrafter för en plattform med låringssjö 
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Figur 89. Vågkrafter för en plattform med sidsjö 

 

 

  
 


