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Fartygsprojektering 

ABSTRAKT 
Ett Pure-Car/Truck-Carrier fartyg med kapacitet för 6000 bilar på en har prospekterats. Fartyget skall 
huvudsakligen gå mellan Ostasien, Europa och Nordamerika.  
 
I problemformuleringen beskrivs vilka utmaningar och förutsättningar som har varit, samt 
lösningsmetoder och begränsningar. Under Analys beskrivs hur tankegångarna har varit mer detaljerat och 
illustrerat med figurer. Analysen har i stort sett gjorts i den ordning som underrubrikerna följer. Nästan 
alla beräkningar är gjorda i MATLAB enligt kända metoder; många hänvisningar görs till respektive metod 
och MATLAB-kod som återfinnes i bilagorna. Endast en försiktig mängd ekvationer redovisas i analysen 
och ofta redovisas bara resultaten från datorberäkningar. I bilagorna hittar man förutom MATLAB-kod 
med kommentarer även användning av stabilitetsprogram och general-arrangemang.  
 
Fartyget har fått en resulterande lastkapacitet på 29260 fil-meter. 
Fartyget 

 är 225 meter långt. 

 är 30 meter brett. 

 har 9,5 meter djupgående vid fullast. 

 har ett deplacement om 42900 ton. 

Ur SSPAs standardserie Lindgren & Bjärne (1967) har en 4-bladig propeller med bladareaförhållande 0,6 
valts. Erforderlig axeleffekt är 9 200 hästkrafter. 
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INLEDNING 
Rederiet Wallenius Wilhelmsen är globalt ledande inom RoRo-verksamheten. De behöver ett nytt PCTC-
fartyg till flottan med kapacitet att transportera 6000 bilar. Bilar ska transporteras från Ostasien till 
Europa, där lossning sker och nya bilar lastas. Fartyget ska sedan lossa i Nordamerika innan det barlastat 
återvänder till Ostasien. Rutten ska göras 4 gånger per år. 
 
Klimatförändringar, höga bränslepriser och krav på säkerhet måste tas hänsyn till vid prospekteringen. 
Dessa står i motsats till att fartyget fraktar högvärdig last där frakttiden är viktig och att fartyget sträckvis 
måste gå barlastat. Ballastvattnet medför stora miljöproblem i form av både onödiga svavel- och 
koldioxidutsläpp samt risker som uppstår med spridning av mikroorganismer mellan olika globala 
havsmiljöer. För att tackla dessa problem ställs stora krav på optimering av fartygets effektbehov och 
stabilitetsegenskaper, så att bränsleförbrukningen blir så liten som möjligt och ballast undviks. 
 
I projekteringen bestäms grunddimensioner och huvuddata, inklusive stabilitetsegenskaper och 
effektbehov. Propeller undersöks utifrån diagram för standardpropellrar och datorbaserade beräkningar. 
 
Några tester på fysiska modeller har inte gjort, varför uppnådda resultat kan variera med det verkliga 
fartyget. Vissa data har beräknats med metoder som är baserade på tidigare statistiska undersökningar och 
många approximationer har gjorts. 
 

PROBLEMFORMULERING 
Framtagning av fartygets huvuddimensioner sker genom en iterativ process. Antaganden har gjorts om 
lastrummens placering i fartyget och sedan varieras dessa i storlek. Lägsta lastdäcket har godtyckligt satts 
till fribordsdäck. Längden på lastdäcken antogs vara den samma som längden mellan akterlig- och förlig 
perpendikel (LPP). LPP blir sedan längre än tänkt när skrovet modelleras i ett datorprogram.  
 
Fartygets stabilitetsegenskaper står i motsats till bränsleförbrukning och barlastning. Ett slankt fartyg är 
optimalt för energieffektivitet men på bekostnad av stabilitet.  
Stabiliteten ska nå de rekommendationer som är uppsatta av FN organet IMO. De länder som fartyget 
kommer att besöka praktiserar dessa rekommendationer genom nationella lagar. Beräkning av 
stabilitetskurvor görs m h a programmet HydroStab2012 (Kuttenkeuler, 2011) för två olika lastfall. 
Lastens tyngdpunkt ligger mycket högt i en PCTC och medför att ballast vanligen används även vid 
fullastat fartyg. Ett fartyg av RoRo-typen har alltid flera gånger större vikt än den sammanlagda vikten av 
lasten. Då vikten av fartyget är stort i jämförelse med lastens vikt så blir skillnaden mellan det fullastade 
tillståndet och barlastat tillstånd liten - men inte försumbar - med avseende på stabilitet och motstånd.  
 
Fartygets framdrivningsmotstånd avgör axialkraften som propellern måste åstadkomma på propelleraxeln. 
Vid låga farter så är det viskösa motståndet dominerande, medan vågbildningsmotståndet dominerar vid 
höga. För RoRo-fartyg, vilka typiskt har höga överbyggnader, så kan även luftmotståndet bli uppåt 10 % 
(Garme, 2012) av den totala resistansen. För att behålla manöverförmåga vid tillägg används kraftiga 
bogpropellrar både i för och akter, dessa utreds dock inte under prospekteringen. Framdrivningsmotstånd 
beräknas med Holtrop & Mennens metod och statistiska sammanställningar, varför noggrannheten i 
resultaten kan variera med verkligheten.  
 
Propellerdimensioner begränsas av akterskeppets geometri. En stor fåbladig propeller ger generellt den 
bästa verkningsgraden. Propeller har valts till en av SSPAs standardpropellrar, men modellering har även 
gjorts med eget MATLAB-program (E., 2012). Programmet beräknar propellerns prestanda genom att 
kombinera impulslagen med bladelementteorin. Krav på dragkraft, kavitation och propellerinducerade 
vibrationer gör det omöjligt att välja en optimal propeller. Av ett flertal möjliga alternativ har den med 
högst verkningsgrad valts.  
 
Maskinstyrka bestäms utifrån den av propellern inducerade axeleffekten.  Axeleffekten beror i sin tur på 
propulsionsverkningsgraden. Till axeleffekten läggs en viss säkerhetsmarginal mot osäkerheter i 
beräkningar och situationer då fartyget måste gå snabbare än den planerade farten. 
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Lastramp, och maskineri på en PCTC är av vesäntlig vikt och placerade långt akterut på fartyget. Även 
bränsletankar ligger långt akterut för att slippa långa bränsleledningar som riskerar att börja läcka. För att 
motverka trim så placeras huvuddelen av ballastvattnet därför i förskeppet. 
 
Ingen hänsyn tas till hamnar och lastplatser då det redan finns fartyg i samma storleksklass som lägger till 
vid dessa. Dock så kontrolleras att fartyget klarar av kanaler och slussar, speciellt Panamakanalen 
begränsar fartygets dimensioner. 
 

ANALYS 
För att undvika att behöva göra ändringar retroaktivt så görs varje steg i analysen flera gånger och resultat 
kontrolleras kontinuerligt. MATLAB-program används i stor utsträckning för att effektivt kunna ändra på 
parametrar då beräkningarna ofta blir långa.  

FART 

Under rutten anlöps ett stort antal hamnar. Sträckan mellan hamnarna fås från Searates (Farnel Capital, 
2012). 

 
Sträcka Naustiska mil Last, Bilar 

Yokohama – Masan 825 3000 

Masan – Bristol 10 573 6000 

Bristol – Zeebrugge  510  

Zeebrugge – Bremerhaven – Zeebrugge  275(x2)  

Zeebrugge – Southampton 187  

Southampton – Halifax 2 535 6000 

Halifax – Baltimore  1 153  

Baltimore – Port Hueneme 4 984  

Port Hueneme – Yokohama  
Totalt 

4 787 
26 000 

0 

 
Rutten ska göras på ca 90 dagar (4 gånger per år). 
Den genomsnittliga tiden det tar för ett fartyg att passera Panamakanalen är knappt 24 timmar, och drygt 
11,4 timmar för Suezkanalen vid 8 knop. Tiden det tar att lasta ett RoRo-fartyg antas vara ca 15 timmar 
(Net Resources international, 2008). Med 13 lastningar och lossningar blir den totala hamntiden 195 
timmar. Bunkring av bränsle och ballast m m antas kunna göras under tiden i hamn. Fartygets lägsta 
genomsnittliga fart som krävs beräknas enligt 

 

     
             

                                     
 

      

                 
           

 
Kraven på snabb transport är höga när det gäller bilar och den slutliga hastigheten blir några knop högre. 
Notera att längden av Suez- och Panamakanalen inte avdragits från den totala sträckan i täljaren då de är 
en försummande liten del av sträckan. De subtraheras dock i nämnaren eftersom de är en vesäntlig del av 
den totala restiden. 

SUEZ- OCH PANAMAKANALEN 

Fartyget kommer att passera genom båda kanalerna. Panamakanalen är minst och därmed den som 
begränsar fartygets storlek. De största dimensionerna ett fartyg får ha för att gå genom Panamakanalen är 
32,3 meter bredd, 294,1 meter längd eller 12,0 meter djupgående (Panama Canal Authority, 2011). 

LANE METERS 

6000 bilar ska fartyget kunna transportera samtidigt. Inom RoRo-verksamheten mäts lastkapacitet på två 
olika sätt 
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 Fil-meter (engelska lane-meters). En fil är 2 meter bred. 

 Antal bilar av typ RT43. RT43 härstammar från Toyota Corona -66, se Figur 1. 

 
Figur 1. Toyota Corona från mitten på 60-talet är standardmåttet på lastkapaciteten i antal bilar för ett PCTC-fartyg. 

 
Antalet bilar som ska fraktas görs om till ett antal fil-meter för att få ett generellt mått på fartygets 
lastkapacitet. En Toyota Corona -66 är ca 4,11 m lång. Med ett antagande om parkeringsmellanrum på 0,2 
m så fås det nödvändiga antalet fil-meter till 
 

     (         )                  
 
Antalet fil-meter används sedan vid bestämnigen av huvuddimensioner. 

SKROVDIMENSIONER 

För att fartygets lastkapacitet ska nå upp till det nödvändiga  antalet fil-meter så följer en iterativ process 
där olika parametrar varieras: 
 

 Antal däck 

 Antal filer per däck 

 Höjd mellan däck 

 Längd på däcken. 

 Däckens tjocklek. 

Dessa parametrar illustreras i Figur 2 och Figur 3. 

http://www.toyotaoldies.de/neue bilder/T4-8.jpg
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Figur 2. Fartyget sett från ovan. Filerna har alltid bredden 2 meter men antalet filer varieras och avgör därmed fartygets bredd. 

Vid beräkningar ingår inte den aktra delen där akterrampen sitter. 

 
Figur 3. Fartyget från sidan. Antalet däck avgör fartygets höjd från fribordsdäck (det lägsta däcket). 

 
Under varje iteration beräknas fartygets längd, bredd och djup. Antalet däck ger fartygets djup D 
enligt 
 

                                            
 
Under det tidiga skedet så väljs fribord och djupgående ungefärligt från kunskap om andra PCTC, i 
synnerhet av Wallenius chartrade fartyget Bess (Sheepvaartwest, 2011). 
Fartygets bredd B blir, om man räknar med att fartyget blir 2 meter bredare än ett däcks bredd 
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Fartygets längd LOA approximeras som 
 

            
 
Där B/2 är radien på en halvcirkel som motsvarar fartygets för. Enligt denna metod blir LPP = 190 m 
och LOA = 215 m. När fribord och stabilitetsberäkningar görs korrigeras dessa och fartygets 
resulterande huvuddimensioner blir enligt Tabell 1. 

 
 Meter 

Längd, LPP 210 

Längd, LOA 225 

Bredd, B 30 

Djup, D 38 

Filmeter 29260 
Tabell 1. Fartygets huvuddimensioner.  

 

FRIBORD 

Fribordet ska uppfylla transportstyrelsens föreskrifter för fribord. I TSFS 2009:114 finns bestämmelser 
och tabeller kring fribordshöjden. I regelverket delar man upp fartyg efter två huvudtyper – typ A och typ 
B. Typ A är fartyg som är konstruerade för att endast lasta flytande bulk, såsom tankfartyg, och har en hög 
grad av vattentäthet. Övriga fartyg är av typ B. Fribordet bestäms ur tabeller för respektive fartygstyp och 
korrigeras sedan enligt regel 29-40. En överblick av reglerna finns i Tabell 2. 

  
 
TSFS 2009:114  
Regel 28 Fribordstabeller........................................................................ 131 

Regel 29 Fribordskorrektion för fartyg med en längd mindre 

än 100 meter............................................................................................. 137 

Regel 30 Korrektion för blockkoefficient ............................................... 137 

Regel 31 Korrektion för djup .................................................................. 138 

Regel 32 Korrektion för däckslinjens läge .............................................. 138 

Regel 32-1 Korrektion för recesser i fribordsdäcket ............................... 138 

Regel 33 Normalhöjd av överbyggnad.................................................... 139 

Regel 34 Överbyggnadslängd ................................................................. 139 

Regel 35 Effektiv längd av överbyggnad ................................................ 141 

Regel 36 Trunkar .................................................................................... 142 

Regel 37 Avdrag för överbyggnader och trunkar.................................... 143 

Regel 38 Språng...................................................................................... 144 

Regel 39 Reservdeplacement och minsta boghöjd .................................. 148 

Regel 40 Minimifribord .......................................................................... 151 

 
Tabell 2. Utdrag av Transportstyrelsens författningssamling. 

RoRo fartyg är av s k typ B, vilket med LOA=220 ger 3586 mm (tabell 28.2). I enlighet med punkt 9 kan 
fribordet reduceras med upp till 60% av differensen mellan värdena i fribordstabellerna för typ A och B. 
Fartyg av typ A och LOA = 220 ger 2792 mm.  
 

     (         )              
 

Korrektion för djup:  Då D överstiger 
 

  
 korrigeras fribordshöjden med enligt regel 31 med 

 

(  
 

  
)  (   

   

  
)            
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Avdrag för överbyggnader och trunkar i enlighet med regel 37: 1070 mm 
Totalt fribord blir genom summering 

                       
 

LÄTTVIKT 

Skeppets lättvikt beräknas med Rapos metod baserad på statistiska data. Ekvationen inkluderar vikten av 
en tung akterramp m m. 

   (             √
   

 
     √   )  

 (                 √
   

  
     √       )                  

Där   är antalet däck och    är 1,035 för mild steel. 

STABILITET 

Fartygets stabilitet undersöks vid fullastat (last, bunker och eventuell ballast) och tomlastat (10% bunker 
och eventuell ballast) fall. I Figur 4 illustreras masscentrums placering för lasten, fartyget och ballastvatten. 
Mellan de två lastfallen som undersöks skiljer sig masscentrum för last och ballast. Fartyget skall ha god 
stabilitet, d v s möta Transportstyrelsens krav. För hög stabilitet innebär dock stora accelerationer högt 
upp i fartyget där en majoritet av besättningen för det mesta jobbar. 

 
Figur 4. Masscentrums placering för last, fartyg och ballast. 

Avståndet från bottenstocken upp till fartygets tyngdpunkt uppskattas till 17 m: vilket är 2 meter under 
fartygets mitt i vertikalled. Uppskattningen bygger på att fartyget har dubbelbotten, motorer, generatorer 
m m som sänker tyngdpunkten. Lastens masscentrum vid fullastat fartyg (6000 bilar) ligger på ca 27 meter 
ovanför bottenstocken med antagandet: 

 Homogen last – alla bilar väger lika mycket och är jämt fördelade över lastdäcken till antal. 

Varje bils massa sätts till 1 ton (Milchert, 2000).  
 
För att beräkna nödvändig ballast vid fullastat tillstånd så måste den tillåtna KG m a p regelverk vara 
känd. För undersökning av tillåten KG används mjukvaran MSY Hydrostatics (Kuttenkeuler, 2011). 
Genom att variera KG i programmet så erhålls olika GM0. Då GM0 med viss marginal närmar sig gränsen 
i transportstyrelsens regelverk (minst 0,15 meter) så är KG tillfredställande. I Bilaga 1 finns figurer som 
visar användningen av programmet.  
 

Mängd ballast som krävs fås genom att bryta ut          ur ekvationen för KG (masscentrumekvationen): 
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                                         (                )

            
 

 

(1.1)  

 
Enligt SJÖFS 2006:1 bilaga 9 regel 8 så kan stabilitetskurvan beräknas upp till andra däcket över 
fribordsdäcket under förutsättning att överbyggnaden dit har täthet och styrka enligt fribordsreglerna. I 
stabilitetsprogrammet modelleras då fartygskrovet endast upp till andra lastdäcket enligt Figur 5. 

 

 
Figur 5. Del av fartyget som enligt transportstyrelsens bestämmelser får ingå i stabilitetsberäkningarna. 

 

Lastfall 1: Fullastat fartyg 

Lastfallet inkluderar vikt från fartyg, last, bunker (bränsle, färskvatten) och eventuell ballast.  
Bunkermassan sätts till 4000 ton (Sheepvaartwest, 2011).  
 

                                             
 
Då KG är 14,5 m finner man att GM0 = 1,01 m – vilket med god marginal klarar kravet. Insättning av 
storheter i (1.1) ger 

 

    
                                         (                )

            

 
                             (               )

      
          

 
Kontroll med det nya deplacementet 
 

                                              
 
i MSY Hydrostatics ger GM0 = 0,58 m. Initialstabiliteten möter fortfarande regelverket. 
 
Ur stabilitetskurvan framgår om fartyget kommer att möta övriga krav för intaktstabilitet. Kurvan tas fram 
med stabilitetsprogrammet och data sparas. De sparade data används till att beräkna arean under kurvan 
nummeriskt med trapetsmetoden. I Tabell 3 framgår det att alla stabilitetskrav är uppfyllda.  
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Måttgrader SJÖFS 2006:1 Fartyg Enhet 

e30 ≥ 0,055 0,0634 mrad 

e40 ≥ 0,090 0,1423 mrad 

e40-30 ≥ 0,030 0,0788 mrad 

GZ30 ≥ 0,20 0,50 m 

GM0 ≥ 0,15 0,58 m 

GZmax
1 ≥ 25° 30° grader 

Tabell 3. Intaktstabilitet för Lastfall 1. 

 
1. Stabilitetskuva med införda stabilitetsmått för det fullastade fallet. 

 
Fartygets dödvikt DW beräknas utifrån det fullastade fallet (Huss, 2007) till 
 

                                                                   

Lastfall 2: Endast ballast 

Lastfallet inkluderar fartygets lättvikt samt 10% bunker. Deplacementet blir 
 

                                          
 
Då KG = 15 m så är GM0 = 1,48. KG kan tillåtas vara lite högre vid det tomlastade fallet vilket innebär 
att nödvändig ballast minskar. Med insatta storheter i (1.1) fås 

 

    
                                (              )

            

 
                       (              )

    
          

                                                      
1  GZmax skall helst inträffa över 30°, men aldrig mindre än 25°. 
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I Tabell 4 visas intaktstabiliteten med    . 
 

Måttgrader SJÖFS Kriterium Resulatat Enhet 

e30 ≥ 0,055 0,1215 mrad 

e40 ≥ 0,090 0,2392 mrad 

e40-30 ≥ 0,030 0,1177 mrad 

GZ30 ≥ 0,20 0,7 m 

GM0 ≥ 0,15 0,95 m 

GZmax
2 ≥ 25° 0,75 grader 

Tabell 4. Intaktstabilitet för Lastfall 2. 

 
Figur 6. Stabilitetskurva med införda stabilitetsmått. Barlastat fartyg med 10% bunker. 

KURSSTABILITET 

Kursstabiliteten uppskattas m h a Clarkes diagram i Figur 7. En allt för hög kursstabilitet påverkar 
skeppets manöverförmåga negativt, medans kraftig instabilitet gör roderkompensation nödvändig för att 

hålla kurs. Med B = 30, L = 225, T = 9 och         så har man ett gränsfall mellan stabil/instabil kurs.  

                                                      
2  GZmax skall helst inträffa över 30°, men aldrig mindre än 25°. 
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Figur 7. Clarkes diagram för kursstabilitet. 

RESISTANS  

För att uppskatta fartygets framdrivningsmotstånd används Holtrop & Mennens metod för deplacerande 
fartyg. Metoden är en semiempirisk metod som är enkel att programmera för att ge en snabb uppskattning 
av erforderlig axeleffekt. Ingen fysisk modell byggs: data framtagna genom systematiska testserier ligger till 
grund för beräkningarna (Guldhammer och Harvald). I Bilaga 2 finns MATLAB-kod med kommentarer. 
Fartygets marchfart sätts till 16 knop för att få en liten marginal mot minimifarten, men resistansen för 18 
och 20 knop undersöks också. 
Modellens motstånd beskrivs av en rad dimensionslösa koefficienter enligt 
 

(1 )T F R F AAC k C C C C       

 

(1 ) Fk C    visköst form- och friktionsmotstånd. Formfaktorn k  bestäms med Watanabes 

approximativa metod (Dynes 1991). 

RC    är vågbildningsmotståndet (≈ vågbildningsmotståndet i fullskala). 

FC   är ett ytråhetstillägg p g a skillnaden mellan modell och fullskala. 

AAC  är luftmotståndskoefficienten. AAC approximeras till 10 % av det totala motståndet 

(Garme, 2012). 
 
Vågbildningsmotståndet fås genom interpolation mellan 2 värden tagna ur diagram sammanställda av 
Guldhammer och Harvald för två specifika slankhetstal. 
 

Fart [knop] Motstånd [MW], Lastfall 1  Motstånd [MW], Lastfall 2 

16 5,10 4,30 

18 7,20 6,00 

20 9,80 8,23 
Tabell 5. Framräknade släpmotstånd som beroende på lastfall och fart. 

PROPELLER 

Propellerns diameter begränsas av fartygsskrovet enligt Figur 8. Djupgåendet vid ballastat fall 
dimensonerar akterpartiet då propellern ska vara under vattenytan med viss marginal. Från MSY 
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Hydrostability fås att djupgåendet vid endast ballast är 8,47 m. I figuren har djupgåendet satts till 8,4 m 
och propellerdiametern dimensioneras efter detta. Propellerdiametern beräknas till 
 

      
  

  
          

 

 
Figur 8. Skiss over aktern. Akterpartiet är dimensionsenligt och används till att bestämma propellerns diameter. Siffrorna på 

pappret är i millimeter och används för att konvertera måtten till meter. 

En steg för steg metod (Garme, 2012) följs för att bestämma propellerkaraktäristikor. Steg för steg-
metoden programmeras i MATLAB, se Bilaga 3 för kod och kommentarer. Propellern karaktäristikor 
beräknas för marchfarten 16 knop.  

 
Figur 9. Standardpropeller SSPA 4.60 (4 blad, 60% bladareaförhållande). Linje är dragen mellan de inritade KT värdena. Där 

linjen korsar KT-kurvorna fås verkningsgraden för respektive stigningsförhållande.  
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Verkningsgrad och framdrivningstal matas in i MATLAB-programmet. Från framdrivningstalet beräknas 
propellervarvtalet enligt 

  
  

   
 

Verkningsgrad och propellervarvtal plottas som funktion av stigningsförhållandet i Figur 10. Ur figuren 
avläses högst verkningsgrad då stigningsförhållandet är i intervallet 0,9-1,0. Ett val av propeller med 
stigningsförhållandet 1,0 kan motivativeras med att verkningsgraden ska vara så hög som möjligt samtidigt 
som derivatan av verkningsgraden är lägre i närheten än för stigningsförhållandet 0,9. Risken för kaviation 
kan dock vara högre med större stigningsförhållande. 

 
Figur 10. Verkningsgrad och varvtal s f a stigningsförhållande. 

MATLAB-programmet i Bilaga 3 räknar ut av kavitationstalen enligt (Garme, 2012) för insättning i Burrils 
kavitationsdiagram. Kavitationstalen beräknas för samtliga diskreta stigningsförhållanden och ritas in i 
diagrammet i Figur 11. 
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Figur 11. Burrils kavitationsdiagram. Den föreslagna övre kavitationsrisken för handelsfartyg är 5% (Garme, 2012). 

Ur diagramet avläses att kavitationsrisken för stigningsförhållandet 1,0 är drygt 2,5%. Med föreslagen övre 
kavitationsrisk om 5% för handelsfartyg så anses detta bra. Med stigningsförhållandet 0,9 så minskar man 
dock risken för kavitation tillräckligt för att motivera detta stigningsförhållande i stället för 1,0. Vid 
stigningsförhållandet 0,9 är framdrivningstalet J = 0,63 och propellerns varvtal n = 81 rpm. Varvtalet för 
de större 2-takts dieselmotorerna är runt 100 rpm (MAN D&T, 2012) så utväxling alternativt val av 
mindre propeller behövs.  

EFFEKTBEHOV 

Den totala propulsionsverkningsgraden blir normalt något högre än själva propellerns verkningsgrad. 
Detta beror på att en propellers verkningsgrad är högst i stillastående vatten och strömningshastigheten 
relativt propellern är lägre i medströmsfältet skapat av skrovet än i friströmmen. 
Propulsionsverkningsgraden är definierad som 
 

          
 

    propellerns verkningsgrad 

    relativ rotativ verkningsgrad (≈ 1) 

    skrovverkningsgraden 
 

Skrovverkningsgraden    ≥ 1 för att    ≥   . Skrovverkningsgraden beror på en medströmsfaktor   och 

en sugfaktor   enligt 
 

   
   

   
 

 

För att maximera    ska sugfaktorn vara så liten som möjligt medans medströmsfaktorn ska vara stor. 
Sug- och medströmsfaktor approximeras med (Garme, 2012) 
 

              
respektive 

        
 
Genom försummas förluster i axellagringar (Garme, 2012) kan axeleffekten uttryckas som 
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Beräkningen görs med MATLAB-koden i Bilaga 3. Resulterande axeleffekt           . 
 

OBSERVATION, DISKUSSION OCH SLUTSATS 
Skeppet måste ta ballastvatten för att sänka KG och möta kraven på intaktstabilitet. Detta beror på att 
fartyget är högt och tyngdpunkten för lasten ligger långt ovanför bottenstocken. För att minska mängd 
ballast skulle man kunna göra en eller flera av följande åtgärder: 
 

1. Lasta även under fribordsdäcket. Man skulle kunna ta bort ett par eller flera av de översta däcken 

genom detta och få ned tyngdpunkt för både last och fartyg (minska KG). 

2. Minska höjden mellan däcken. Den sammanlagda sträckan de översta däcken sänks med blir stor 

och fartyget kan göras lägre – det finns stor marginal ovanför biltaken. 

3. Bredda fartyget genom att lägga till en fil på varje däck. Det finns marginal i Panamakanalen för 

att fartyget ska kunna bli 1 fil bredare. Den utökade bredden gör initialstabiliteten bättre och KG 

kan därför tillåtas vara något högre. Fartygets framdrivningsmotstånd blir dock högre. 

Ballastvattnet gör att djupgåendet blir större och att det i det tidiga läget bestämda fribordet måste, om än 
endast lite, korrigeras (stabiliteten kommer då också påverkas något). Fartyget är dessutom 5 meter längre 
än vad fribordet har bestämts efter. 
 
Ett lastfall till bör kontrolleras: då fartyget går fullastat men har liten bunker. Bunkermassan bidrar till ett 
sänkning av KG och ökar därmed stabiliteten.  
 
I övrigt så är resultaten kontrollerade och jämförda med fartyg av samma storleksklass och kan anses som 
korrekta.  
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BILAGA 1 – PROGRAMMET MSY HYDROSTATICS 
I MSY Hydrostatics finns funktioner för skrovmodifiering samt stabilitetsberäkningar.  
 

 
Figur 12. Fartyget i Hullbender, verktyg för att modifiera dimensioner och skrovfrom. Notera att värdet i rutan ”Target height” 
motsvarar sträckan upp till andra lastdäcket, vilken får inkluderas i beräkning av stabilitetskurvor. 

 
Figur 13. Undersökning av tillåtet KG. Massan är satt till fartygets lättvikt plus lastens vikt. Ingen ballast. 
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Figur 14. Fullastat fartyg med ballast inkluderad. Kontroll av att GM0 möter regelverk. GZ-kurvan beräknad med dessa indata. 

 
Figur 15. Tomlastat fartyg med 10% bunker. Ingen ballast. 
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Figur 16. Endast barlastat  fartyg, 10% (400 ton) bunker. 
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BILAGA 2 – MATLABKOD FÖR RESISTANS OCH EFFEKTBEHOV 
 
% Ship resistance 
clear, clc 
speed = 16;         % ship speed in knots 
deplacement = 42133; 
B = 30; 
T = 9.8;            % draught at fully loaded case 
LOA = 225; 
LPP = 210; 
LWL = LPP; 
AM = B*T; 
AW = 5600;          % waterplane area (MSY Hydrostatics) 
rho = 1025; 
rho_air = 1.21; 
my = 1.025*10^-3;   % viscosity 
v = 1.2*10^-6; 

  

  
U_S = speed * 1852/3600; 
CB = deplacement/(B*T*LPP); 
S = 1.025*LPP*(CB*B+1.7*T);     % (Garme K. 2012) 
CM = 0.99; % AM/(B*T);          % midsection area coeff. (MSY Hydrostatics) 
CW = AW/(LWL*B);                % waterline area coeff. 
CP = deplacement/(AM*LPP);      % prismatic coeff. 
lambda = LWL/deplacement^(1/3); % slenderness 
reynolds = U_S*LPP/v; 
froude = U_S/sqrt(9.81*LPP); 

  
% Viscous resistance 
% Plate friction 
CF = 0.075/(log10(reynolds)-2)^2; 
k = -0.095+25.5*CB/((LWL/B)^2*sqrt(B/T)); % formfactor (Watanabe) 
ks = 150*10^-6;  
deltaCF = (105*(ks/LWL)^(1/3)-0.64)*10^-3;  % ruffness correction (ITTC-78) 
disp(['Viscous resistance CF = ',num2str((1+k)*CF+deltaCF)]) 
% Wavemaking resistance 
% Guldhammer and Harvald charts gives with CP = 0.68, lambda = 6.36 
% and Fn = 0.18 the CR value (interpolation between values of charts where 
% lambda = 6.0 and 6.5). Since this is obtained using model experiments 
% it has to be modified for the full scale case. 
CR = 0.5*10^-3; 
LOA_M = 4;              % Assume model length of 4 m. 
a = LOA/LOA_M; 
U_M = U_S/sqrt(a); 
Re_M = U_M*LOA_M/v; 
Cf_M = 0.075/(log10(Re_M)-2)^2; % Viscous resistance for model ship 
CT_M = CR + Cf_M; 
CR_S = CT_M -(1+k)*Cf_M; % Fullscale wavemaking resistance (CR_S = CR_M). 
disp(['Wavemaking resistance CR = ',num2str(CR_S)]) 

  
% Rudder resistance 
k_rudder = 0.3; 
CD_rudder = (1+k_rudder)*CF; % Parallell stream gives CF_rudder=CF 
S_rudder = 10; % Rudder  

  
% Air resistance 
% RORO-vessel air resistance can be up to 10% of total resistance(STARCS) 
% Using the already calculated coefficient we get a close estimation. 
C_AA = (CF + deltaCF + CR_S)*0.1; 
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CT = (1+k)*CF + CR_S + deltaCF + C_AA; 

  
R_rudder = 1/2*rho*U_S^2*S_rudder*CD_rudder; 
R = CT*rho*U_S^2*S/2 + R_rudder; 
disp(['Total ship resistance R = ',num2str(R*10^-6),' MN']); 
PE = R * U_S; 
disp(['Total ship resistance power = ',num2str(PE*10^-6),' MW']); 
disp(['Total ship resistance power = ',num2str(PE*10^-3*1.36),' HP']); 

 

BILAGA 3 – MATLABKOD FÖR PROPELLERKARAKTÄRISTIKOR 
% Steg for steg metod för bestamning av standardpropeller (Garme K. 2012) 
% 1. Berakna K_T for olika varden pa J och rita in i valt propellerdiagram. 
% 2. Bestam verkningsgraden vid olika stigningsforhallanden och lagg in 
% dessa i vektorn eta_0 nedan. Berakna ocksa varvtalet for de olika 
% stigningsforhallandena genom att satta in framdrivningstalet i vektorn på 
% rad 44. 
% 3. Plotta eta_0 och varvtalet s f a stigningsforhallandena. 

  
clear, clc 
close all 

  
% Indata 
J = 1.0;            % J varieras för att beräkna K_T. 
speed = 16;         % Fartygets fart i knop. 
CB = 0.65; 
D = 7; 
ry = D/2; 
rho = 1025; 
R = 0.6164*10^6;    % Ship resistance[N](from resistance.m) at input speed. 

  
vS = 1852/3600*speed; % ship speed in m/s. 
w = 0.5*CB-0.05;    % wake factor 
t = 0.6*w;          % thrust deduction factor 
vA = (1-w)*vS;      % freestream velocity 
T_propeller = R/(1-t); % required propeller thrust 

  
rps = vA/(2*ry*J);  % propeller revolutions per second 

  
K_T = T_propeller/(rho*D^2*vA^2)*J^2; % K_T måste ritas in i diagram för  
                                      % varje J. 

                                       
%%  
PD = [0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3]; 
eta1 = 0.50; 
eta2 = 0.56; 
eta3 = 0.62; 
eta4 = 0.64; 
eta5 = 0.65; 
eta6 = 0.65; 
eta7 = 0.65; 
eta8 = 0.64; 
eta9 = 0.63; 
eta = [eta1 eta2 eta3 eta4 eta5 eta6 eta7 eta8 eta9]; 

  
% Varvtalet beräknas genom att sätta in de framdrivningstal där 
% K_T och K_Q korsar varandra. 
n = vA./(D*[0.41 0.47 0.52 0.58 0.63 0.67 0.72 0.77 0.82]); 
rpm = n * 60; 
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% Ur graferna som plottas väljs den propeller med högst verkningsgrad. 
plot(PD,eta,'--rs','LineWidth',2,... 
                'MarkerEdgeColor','k',... 
                'MarkerFaceColor','g',... 
                'MarkerSize',10), hold on 
plot(PD,n/5,'--rs','LineWidth',2,... 
'MarkerEdgeColor','k',... 
'MarkerFaceColor','r',... 
'MarkerSize',10),legend('eta_0','n/5'); 
xlabel('Stigningsforhallande') 
ylabel('Varvtal n/5, Verkningsgrad eta_0') 
axis([0.4 1.4 0.15 0.7]) 
%% 
% Kavitationskontroll (Garme K. 2012) 
BAR = 0.6; 
PD_chosen = 1;      % pitch för vald propeller 
p_atm = 100000;     % Pa 
p_v = 2000;         % angbildningstryck 15 grader C, Pa 
h = 8.4*20.5/35;    % djup till propellerns centrum 

  
A0 = pi*ry^2; 
AP = BAR*A0*(1.067-0.229*PD_chosen); 
sigma = (p_atm + rho*9.82*h - p_v)./(rho/2*(vA^2+(0.7*pi*n*D).^2)); 
tau = T_propeller./(rho*AP/2*(vA^2+(pi*0.7*D*n).^2)); 

  
% Beräkning av axeleffekt 
% Sätt in verkningsgraden för det valda stigningsförhållandet i eta_o 
eta_o = 0.65; 
PE = R*vS;                  % släpeffekt 
eta_R = 1;                  % relativa rotativa verkningsgraden 
eta_H = (1-t)/(1-w);        % skrovverkningsgrad 
eta_D = eta_o*eta_R*eta_H;  % propulsionsverkningsgrad 
PS = PE/(eta_o*eta_R*eta_H);% axeleffekt     

 
 

BILAGA 5 - GENERALARRANGEMANG OCH HUVUDDATA 
Fartyget är specialicerat för att ta rullande gods, främst bilar, mellan Ostasien, Europa och Nordamerika. 
Lastkapaciteten är något över 6000 bilar. Bilarna fördelas över 11 däck med med 1,9 meter i höjd. Varje 
däck har 14 filer att placera gods på. Lastning och lossning sker via en stor nedfällbar ramp placerad i 
fartygets akter. Brygga och besättningsutrymmen är placerade i en byggnad på soldäck i fören. 
Bogpropellrar saknas i GA men de ligger strax för om maskinrummet respektive akter om bulben.  
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Figur 17. Generalarrangemang. Ballastvattentankar är placerade i förskeppet för att motverka trim p g a tung akterramp, maskin 
och bränsle. Bryggan är placerad längst fram på soldäck för så bra sikt som möjligt. Lastutrymmet täcker hela fartygets kropp 
(markerat diagonala sträck). Skrovet är snett där akterrampen är placerad för att denna ska kunna fällas ned över kaj på ett 
smidigt sätt utan att förlora hållfasthet. 
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Längd, över allt 220 m Deplacement  
Längd, mellan perpendiklar 205 m Dödvikt 17160 
Bredd, max 30 m Lättvikt 25800 
Djupgående 9,53 m Ballastvikt, lastat fartyg 7160 
Fribord 6,4 m Ballastvikt, tomt fartyg 3569 
Höjd till väderdäck 38 m Tyngdpunkt, vertikalt 14,5 m 
Höjd över allt 48 m Tyngdpunkt, långskeppsled 97 m 
Blockkoefficient 0,65 Begynnelsemetacentrum 0,58 m 
Marschfart 16 knop   
Maskineffekt NCR   
Propellerdata:    
Diameter 7 m   
Antal blad 4   
Varvtal vid marschfart 81   
Stigningsförhållande 0,9   
Bladareaförhållande 0,6   

Tabell 6. Fartygets huvuddata. 
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Propellermodellering 

INLEDNING 
Impulslagen och Bladelementteorin är var för sig dåliga modeller vid beräkning av en propellers prestanda. 
En kombination av impulslagen och bladelementteorin har dock visat sig ge goda resultat.  
Beräkningsgången bygger i sin enkelhet på att: 
 

1. Propellern delas upp i radiella element, se Figur 18. 

2. För varje element beräknas tryck- och momentkrafter. 

3. Krafterna summeras ihop och koefficienter beräknas. 

 

Figur 18. Uppdelning av propellern i element. 

IMPULSLAGEN 
Teorin bygger på att man ser propellern som en oändligt tunn cirkulär skiva, vilken har egenskapen att låta 
en vätska passera – samtidigt som den momentärt ger vätskan ett ökat tryck i strömningen. 
Teorin bygger på följande antaganden: 

 Trycket i vätskan ökar momentärt när denna passerar den cirkulära skivan. 

 Vätskans acceleration är konstant över den cirkulära skivan. 

 Inga viskösa krafter. 

 Vätskans flöde in till propellern är ostört och oändligt. 

 Vätskan är inkompressibel. 

 Vätskan har ingen hastighetskomponent i propellerskivans plan. 

 Vätskan som passerar propellerskivan blandas inte med omgivande vätska. 

En konsekvens av dessa antaganden är att ”tuben” som vätskan strömmar igenom måste ändra diameter 
längs vägen, se Figur 19. 
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Figur 19. Konsekvenser av impulslagen. 

De två ekvationerna för tryck- respektive momentkraft är för varje propellerelement 

         
 (   )    

          (   )      

BLADELEMENTTEORIN 
Detta är en generell teori då den används för beräkningar av vingar och fenor med mera. Varje enskilt 
propellerelement har från sidan sett en vingprofil, se Figur 19Figur 20. 

 
Figur 20. Bladelementteorin. 

Med de i Figur 20 införda beteckningarna kan man härleda fram tryck- och momentkraftbidragen från 
varje element. Härledningen görs inte här, men resulterande ekvationerna för tryck respektive moment blir 

                        
                         

Där   är det dynamiska trycket enligt 

  
   

 
 

  och   är kordans längd respektive antalet propellerblad.    är en dimensionslös lyftkoefficient (3-

dimensionell) och    är en dimensionslös dragkoefficient (3-dimensionell), enligt 

   
  

  
 

   

 

Där 
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   står för blade effective aspect ratio  och beskriver slankheten hos den lyftande ytan.   beskriver 

effektiviteten hos platformen;     för en ellips, men ligger vanligen i området 0,85-0,95.   är 
bladelementets attackvinkel. 

          

    
  

 

    
 

   är givet för det här fallet som 

                       
  

TRYCK- OCH MOMENTKOEFFICIENTER, VERKNINGSGRAD 

   och    fås genom ekvationerna 

   
 

     
 

   
 

     
 

Där   och   är summan av    respektive   .   är propellerns varvtal/sekund och   - diametern.  

Propellerns verkningsgrad bestäms nu som en funktion av    ,    och framdrivningstalet   enligt 

  
  

  

 

  
 

Ytterligare en viktig dimensionslös storhet är          . Denna visar hur mycket tryckkraft som krävs vid 

en viss hastighet för att fartyget skall hålla konstant fart. ’Protefs’ är namnet på ett bulkfartyg av Panamax-
storlek som används som testfartyg i propellermodelleringen. 

          
         

     
 

Där           är den nödvändiga framdrivningskraften för Protefs vid marchfarten 14 knop. 

MATLAB 

Beräkning av    och    samt   görs för 50 olika värden på   mellan 0,1 och 1,4. För varje värde på   

måste   lösas ur 

                                     

Och    ur 

                                     
Dessa ekvationer löses m h a funktionen fsolve. Beräkningsgången visas i sin enkelhet i Figur 21. 
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Figur 21. Beräkningsgång i MATLAB. 

RESULTAT 

Beräknade   ,    och   visas i Figur 22. 

 
Figur 22. Beräknade koefficienter och verkningsgrad för 50 olika värden på framdrivningstalet J. Punkten där    skär            

fås propellerns prestanda.  

Vid       så är anströmningshastigheten den samma som propellern försöker trycka undan vattnet med, 
vilket resulterar i tryck-/moment-koefficienterna och verkningsgraden går mot noll.  
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Test har gjorts med olika värden på propellerns geometriska pitch. Både större och mindre geometrisk 
pitch har gett en något sämre verkningsgrad än den som gäller för fallet i Figur 22 - se Matlabkoden för 
använda indata. 

MATLABKOD 

Försök gjordes att utföra en direkt iteration för att lösa ut   och    ur kraft och momentekvationerna, 
men resultatet var inte lika bra som med fsolve. Funktionen fsolve ska kunna ge fler utdata än bara vektorn 

     som innehåller   och    - men detta lyckades inte; de andra utdata som behövdes beräknas var för 
sig efter funktionsanropet.  
OBS: Kommentarerna i koden hänvisar till ekvationsnummer i kompendiet. 

HUVUDFUNKTIONEN 

 
%% 2012-02-01, Elias s.e. 
clc, clear, close all 

  
vA = 4.6;                   % friströmshastigheten 
%r = 2.288;                 % radie ut till element 
ry = 3.75; 
ri = 0.5; 
nelement = 10;              % antal bladelement 
dr = (ry - ri)/nelement;    % radiellt inkrement 
c = 1.40;                   % lokal korda 
gp_ratio = 1.3;             % geometrisk pitch 
D = 2*ry; 
gp = gp_ratio*D; 
N = 5;                      % # propellerblad 
AR = ry/c;                  % geometrisk blade aspect ratio 
e = 0.9;                    % span efficiency factor 
rho = 1000;                 % densitet 
C_l_alpha = 2*pi;           % top of page 30 
T_required = 941000;        % nödvändig tryckkraft vid 14 knop 

  
i = 50; 
J = linspace(0.1,1.4,i); 

  
for k = 1:i 

  
    rps = vA/(2*ry*J(k)); 
    omega = 2*pi*rps; 
    rpm = rps*60; 

     
    a = 0.1;        % axial inflow factor 
    a_prim = 0.01;  % tangential inflow factor 

     
    for n = 1:nelement     
        r(n) = 0.5 + dr/2 + dr*(n-1); 
        [avec] = fsolve(@(avec) 

dmdt(avec,vA,omega,r(n),dr,c,gp,N,AR,e,rho),[a; a_prim]); 

  
        % Figure 20 on page 20: 
        v0(n) = vA*(1+avec(1));         % axiell flödeshastighet 
        v2(n) = omega*r(n)*(1-avec(2)); % tangentiell flödeshastighet 
        v(n) = sqrt(v0(n)^2 + v2(n)^2);   
        theta(n) = atan(gp/2/pi/r(n));  % derived from eq 22  
        phi(n) = atan(v0(n)/v2(n));     % derived from fig 20. 
        alpha(n) = theta(n) - phi(n);   % eq 26 
        q(n) = rho*v(n)^2/2;            % dynamic pressure 
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        % Two dimension coefficients 
        C_l = C_l_alpha * alpha(n);  % eq 50 
        C_d = 0.008 - 0.003*C_l + 0.01*C_l^2; % givet 

  
        % Three dimension coefficients 
        CL = C_l/(1 + 2/(e*AR));    % eq 53 
        CD_i = CL^2/(pi*e*AR);      % eq 57 
        CD = C_d + CD_i;            % eq 58 

  
        % Blade Element Theory equations 
        dT_BET(n) = q(n)*c*N*(CL*cos(phi(n)) - CD*sin(phi(n)))*dr; 
        dM_BET(n) = q(n)*c*N*(CL*sin(phi(n)) + CD*cos(phi(n)))*dr*r(n); 

  
        P_in(n) =  dM_BET(n) * omega; % eq 36, p 22 
        P_out(n) = dT_BET(n) * vA;    % eq 36, p 22 
        eta(n) = P_out(n)/P_in(n);    % eq 36, p 22 

  
        %dD(n) = q(n)* c * CD * dr; % eq 24 
        %dL(n) = q(n)* c * CL * dr; % eq 23  
    end 
%     P_in(k) = sum(P_in); 
%     P_out(k) = sum(P_out); 
%     ETA(k) = P_out(k)/P_in(k); 

  
    T = sum(dT_BET);    % eq 23 
    M = sum(dM_BET);    % eq 24     
    %Drag = sum(dD); 
    %Lift = sum(dL); 

  
    K_T(k) =  T/(rho*rps^2*D^4);  % eq 39 
    K_M(k) = M/(rho*rps^2*D^5);   % eq 40  
    K_Tprotefs(k) = T_required/(rho*rps^2*D^4); 

     
    ETA(k)=K_T(k)/K_M(k)*J(k)/(2*pi); % eq 43 s 23 
    %K_Treq(k) = T*J(k)^2/(rho*D^2*vA^2); % botten sida 23 
end 
plot(J,K_T,J,10*K_M,J,ETA,J,K_Tprotefs), 

legend('KT','10*KM','ETA','K_Tprotefs'),xlabel('J'),ylabel('KT KM ETA'); 
axis([0.15 1.3 0.0 1.0]); 
set(gca,'XTick',0.1:0.1:1.3,'YTick',0.1:0.1:1.0); 

 

FUNKTIONSFIL FÖR FSOLVE 

 
function [avec,alpha,C_l,C_d,CL,CD] = 

dmdt(avec,vA,omega,r,dr,c,gp,N,AR,e,rho) 

  
% Figure 20 on page 20: 
v0 = vA*(1+avec(1));          % axiell flödeshastighet 
v2 = omega*r*(1-avec(2));    % tangentiell flödeshastighet 
v = sqrt(v0^2 + v2^2);   
theta = atan(gp/2/pi/r); % derived from eq 22  
phi = atan(v0/v2);      % derived from fig 20. 
alpha = theta - phi;    % eq 26 
q = rho*v^2/2;          % dynamic pressure 

  
% Two dimension coefficients 
C_l_alpha = 2*pi;         % top of page 30 
C_l = C_l_alpha * alpha;  % eq 50 
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C_d = 0.008 - 0.003*C_l + 0.01*C_l^2; % givet 

  
% Three dimension coefficients 
CL = C_l/(1 + 2/(e*AR));    % eq 53 
CD_i = CL^2/(pi*e*AR);      % eq 57 
CD = C_d + CD_i;            % eq 58 

     
    % MT                                 % BET 
dt = 4*pi*r*rho*vA^2*(1+avec(1))*avec(1)*dr - q*c*N*(CL*cos(phi) - 

CD*sin(phi))*dr; 
    % MT                                          % BET 
dm = 4*pi*r^3*rho*vA*(1+avec(1))*avec(2)*dr*omega - q*c*N*(CL*sin(phi) + 

CD*cos(phi))*dr*r; 
avec = [dt,dm]; 
end 
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Utvärdering av S/S Blidösunds nya propeller 
2012-05-28 

ABSTRAKT 
En kraftig skillnad i stigning utåt bladspetarna är förklaringen till varför S/S Blidösunds gamla och nya 
propeller ger fartyget så olika köregenskaper. Den gamla propellern har en progressivt ökande stigning ut 
till bladspets vilket gett fartyget god accelerationförmåga framåt, men också orsakat kraftigt kast vid back. 
Den nya propellern har en stigning i samma storleksordning som den gamla ut till 70% av radien, varefter 
stigningen börjar minska. Som resultat av den minskade stigningen vid bladens yttre sektioner så kastar 
fartyget avsevärt mindre vid back, men även accelerationsförmågan framåt har minskat. Att fartygets 
acceleration vid back inte påverkats i samma utsträckning som vid fram förklaras av propellrarnas 
bladform. Den nya propellern har propellerblad av typen Highskew, medans den gamla har konventionell 
bladform. Highskew-propellrar ger något sämre tryckkraft vid dragning i kaj (propellern arbetar framåt) än 
en konventionell propeller men är uppåt 15-20% bättre vid back. 
 

SAMMANFATTNING 
Blidösunds nya propeller presterar sämre än den gamla vid acceleration samt kastar avsevärt mindre än 
den gamla vid back. Skillnader i geometri mellan propellrarna har identifierats. Med en litteraturstudie som 
grund förklaras varför den nya propellern upplevs som sämre. 
Främsta anledningen till försämringen med den nya propellern tycks vara den minskade stigningen som 
råder på propellerns yttre delar. Den minskade stigningen kan förklara både reducerat kast och 
accelerationsförmåga. Den nya propellern är av typen Highskew, vilka vid dragning i kaj har något sämre 
tryckförmåga vid gång framåt men betydligt bättre dragkraft vid back än en konventionell propeller. 
Denna egenskap som highskew-propellern har kan förklara varför försämringen av fartygets acceleration 
bakåt inte försämrats i samma grad som accelerationen framåt. 
 

FÖRORD 
 
Sedan 2008 har jag jobbat som eldare på S/S Blidösund.  
 
Arbetet är en del av min kandidatexamen inom Marina System vid KTH. Arbetet har dock utförts åt 
Blidösundsbolaget och vissa kontakter har gjorts med personer utanför både bolaget och skolan.  
 
Stort tack tillägnas Jan Tornblad som har skickat en tryckt kopia av sin bok om fartygspropellrar samt gett 
sina reflektioner. Sven Jönsson har hjälpt till att plocka fram SÅF-blad vari artiklar om 
propellerdimensionering för ångfartyg funnits. Christer Strandell har hjälpt till med byggandet av ett 
mätintrument för uppmätning av propellrar. 
 
Elias Strandell Erstorp 
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INLEDNING 
S/S Blidösund är ett passagerarfartyg som gör kortare turer i Stockholms innerskärgård och reguljärturer 
till Norrtälje. Fartyget tar upp till 250 passagerare och har en längd om drygt 35 meter samt bredd om 
knappt 7 meter. Fartyget har en marchfart på omkring 10,5 knop. 
 
S/S Blidösund fick en ny propeller inför säsongen 2011. Den nya propellern uppfattades dock av 
kaptenerna som något sämre än den gamla. Fartygets manöveregenskaper, acceleration framåt och bakåt, 
samt fartygets kast har förändrats på olika sätt. I det här arbetet skall skillnader mellan gammal och ny 
propeller undersökas för att kunna förklara försämringarna.  

 
Inför säsongen 2011 fick S/S Blidösund en ny propeller. Den nya propellern uppfattades av kaptenerna 
som sämre än den gamla. De tydligaste skillnaderna i köregenskaper är: 

 Fartygets backförmåga har försämrats märkvärt. 

 Fartyget kastar avsevärt mindre. Att fartyg kastar är något man vanligtvis vill undvika, men i 

Blidösunds fall så har det blivit svårt att veta hur fartyget ska bete sig vid tillägg. Med den 

gamla propellern så gick det även att justera kaststyrkan med kontraroder. 

 Fartygets acceleration har kraftigt försämrats. 

Sammantaget så påverkar skillnaderna körningen i hög grad. Tiden för tillägg vid brygga har ökat och 
påverkar turer med många tillägg. 
Då ingen ritning som med säkerhet stämde av den gamla propellern fanns blev en del av arbetet en 
uppmätning av denna. Hur uppmätningen gjordes gås igenom i Bilaga 1. 

BLADFORM 

Blidösunds nya propeller är en så kallad Highskew-propeller med fyra blad. Highskew-propellern har en 
bakåtsvept bladform som i Figur 23. 

 
Figur 23. Bladformen av en vänsergängad Highskew-propeller. 

Den stora fördelen med en Highskew-propeller är reducerade ljud och vibrationsproblem. 
Vibrationsproblem uppstår av inducerade kraftvariationer när ett propellerblads förkant hastigt träder in i 
medströmsfältet, vilket för ett enpropellerskrov med typisk kölfena innebär två maximum av 
kraftvariationerna per varv (ovanför och nedanför propelleraxeln) enligt Figur 24. Med en fyr-bladig 
propeller får man alltså kraftimpulser som växlar fyra gånger per varv. För att minimera vibrationerna så 
kan man antingen ändra akterskeppets geometri och därmed ändra medströmsfältets karaktär, eller 
använda en bladform som Highskew-propellern där förkanten stegvis träder in i medströmsfältet.  
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Figur 24. Högergängad Highskew-propeller i medströmsfält sedd akterifrån. Bild från Tornblad. 

Vibrationer uppstår även i bordläggninen ovanför propellern på grund av tryckvariationer då 
propellerbladen passerar. En Highskew-propeller jämnar ut tryckvariationerna på bordläggningen och 
reducerar vibrationerna.  
Om en konvetionell propeller ger acceptabla vibrationer  så kan Highskew-propellern istället ges större 
diameter (minska klarningen mellan propellerspets och bordläggning) och minska varvtalet för att erhålla 
en bättre verkningsgrad. En ökning av diametern med 9-10% kan ge 5-6% bättre verkningsgrad  
(Tornblad, 1990). 
Vid mätningar av dragkraft i kaj så ger, vid samma diameter, en Highskew-propeller något sämre tryckkraft 
än den konventionella. Vid back så kan dragkraften dock vara upp till 15-20% högre med Highskew 
(Tornblad, 1990). 
En nackdel med fasta Highskew-propellrar är att en backmanöver leder till att bladspetarna fjädrar ut något 
p g a elasticiteten i materialet och belastningen på dessa ökar. Det finns en risk för att materialets 
sträckgräns nås vid en kraftig backmanöver och en permanent deformation uppstår (Tornblad, 1990). 

STINGNING 

I Figur 25 framgår att den gamla propellern har en stigning som ökar hela vägen ut till bladspetsen i 

motsats till nya propellerns stigning, vilken börjar avta vid omkring        . 
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Figur 25. Stigning för de båda propellrarna. Stigningen för spetsen på den gamla propellern kunde inte beräknas då en 

mätpunkt saknades, metoden är närmare förklarad i Bilaga 1.  

För en propeller som arbetar i ett homogent, parallellt strömningsfält så är den optimala stigningen radiellt 
ut från nav till bladspets konstant. I praktiken så brukar stigningen minska intill nav och bladspets för att 
nav- och randvirvlar ska minska i intensitet. Risken för kavitation i virvlarna minskar därmed också. Med 
kraftig reduktion av stigningen utåt bladspetsen kan randvirveln helt försvinna och man får en så kallad 
tyst propeller (Tornblad, 1990). Verkningsgraden försämras endast med någon procentenhet på grund av 
stigningsreduktionen. 
För enpropeller-fartyg avtar styrkan i medströmmen radiellt utåt enligt Figur 24. För medströmsanpassade 
propellrar så anpassas den lokala stigningen efter den lokala medströmmen. Att den lokala medströmmen 
är lägre utåt spetsen innebär att vattnet har en högre tillströmningshastighet här. För att propellerbladens 
yttre sektioner ska ge samma tryckkraftsbidrag som de inre så måste alltså stigningen ökas utåt 
bladspetsarna. 

En stor stigning innebär att de lokala stigningsvinklarna   i Figur 26 är större. Med stigningsvinkeln ökar 

kraften 
 

 
, vilket är en mot propelleraxeln vinkelrät kraft som inte ger något tryckbidrag på propelleraxeln. 

Det är summan av dessa krafter som ger vattnet en kraftig rotation när det passerar propellern.  

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

r [mm]

P
it
c
h
 r

a
ti
o

 

 

Gamla

Nya



 

- 40 - 

 
Figur 26. Tangentiellt tvärsnitt av ett propellerblad med införda tryck- och momentkrafter.   är den radiella sträckan ut till 

tvärsnittet och   är ett momentbidrag på propelleraxeln från tvärsnittet.  

Med en 4-bladig propeller så har man krafterna enligt Figur 27. Skillnaden i det hydrostatiska trycket gör 

att kraften      på ett blad nära vattenytan är mindre än kraften     . Denna skillnad i krafternas 
storlek ger en resulterande sidokraft på propelleraxeln, vilken orsakar att fartyget kastar. Krafter verkar 
även på de horisontella bladen; dessa är vertikala och lika stora men motriktade och ger därför ingen 
resulterande kraft på axeln. De bidrar dock också till rotationsförluster i vattnet. 

 
Figur 27. Sidokrafter av olika storlek på propellerblad resulterar i att fartyget kastar.  

Framför allt stigningen vid bladspetsarna påverkar kastet i hög grad då skillnaden mellan krafternas storlek 
är störst här. Om propellern har ventilerat (sugit in luft) till det över propellerbladet vid back så minskar 
troligen den övre sidokraften radikalt och kastet blir mycket kraftigare. 
Blidösunds gamla propeller har mycket större stigning vid bladspetsarna än den nya och förklarar varför 
fartyget numera kastar avsevärt mindre.  

DIAMETER  

Blidösunds nya propeller har en diamater             . 

Gamla propellerns diamater                efter mätningar gjorda av radien på ett av 

propellerbladen, se Bilaga 1. 
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Att den nya propellern har något mindre diameter förklarar inte varför fartyget fått så annorlunda 
köregenskaper. Enligt en tumregel (Tornblad, 1990) så ska  

                           
för små variationer av stigning eller diameter om propellern ska ge samma prestanda (tryckkraft). Den nya 
propellern skulle enligt tumregeln behöva något större stigning än den gamla eftersom den har mindre 
diameter. 

BLADAREA 

Bladarea bestäms utifrån kavitationsrisken. Arean dimensioneras för att minska undertrycket på bladets 
sugsida och därmed risken för kavitation. En stor bladarea jämnar ut undertrycket och kavitationsrisken 
minskar, men friktionsförluster ökar. Bladarean görs därför inte onödigt stor då den har liten, om någon, 
inverkan på propellerns tryckkraft. 
Bladarean skiljer sig något hos propellrarna men förklarar inte skillnaden i fartygets köregenskaper. 

RAKE 

Propellerns rake är bladlutningen akter över eller för över enligt Figur 28. 

 
Figur 28. Propellerns rake. Akterlig lutning innebär positiv rake och förlig lutning negativ (Kuttenkeuler, 2011). 

Den nya propellern har en neutral rake medans den gamla har en liten positiv rake. Enligt Tornblad så har 
en måttlig rake ingen större inverkan på propellerns hydrodynamiska funktion. Dock så kan diametern 
ökas något beroende på hur propellerbrunnen ser ut. 

SLUTSATS 

En kombination av skillnad i stigning och bladform tycks kunna förklara Blidösunds nya köregenskaper. 
Medans stigningsfördelningen hos den gamla propellern talar för kraftig acceleration fram/back samt 
kraftigt kast, så talar bladformen hos den nya propellern för god backförmåga och reducerade ljud och 
vibrationer. 
Den större diametern som den gamla propellern har bidrog troligen något till både kraftigare kast och 
acceleration, men långt i från samma utsträckning som stigningen. 

FORTSATTA STUDIER 

Det hade varit intressant att göra effektmätningar på den nya propellern. Mätningar på den gamla 
propellern gjordes vid olika driftförhållanden men resultaten har inte tagits i åtanke i rapporten. En 
mätning skulle vid samma driftförhållanden göra det möjligt att jämföra både tryck/moment/effekt- och 
verkningsgrader. 
Man borde även uppskatta hur mycket ljud och vibrationer har förändrats. På akterdäck, där många 
passagerare vistas, har ljudnivån vid tillägg (propellern arbetar för full back) varit hög med den gamla. Här 
kan ljudnivån ha förbättrats avsevärt eftersom det ligger i närheten av valvet ovanför propellern. 
En studie av andra ångbåtar och deras propellrar skulle ge ett bättre underlag att stå på och kunna styrka 
mina slutsatser. 
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BILAGA 1: PROPELLERMÄTNING 
Propellermätningen sker efter en metod som beskrivs i Bergströms bok. Utförandet är enkelt men 
apparatur är svårt att få tag på och därför byggdes en för hand. 

I TEORI 

För att mäta upp propellern så används en apparat av samma princip som i Figur 29. Apparaten mäter den 
radiella sträckan från propelleraxelns centrum till en mätpunkt på propellerbladet samt den med 
propelleraxeln parallella sträckan från stången A till mätpunkten a respektive b på propellerbladet. På 
propellernavet är en gradskiva placerad för mätning av vinkeln mellan a och b. Med vinkeln kan sträckan 
bc beräknas och propellerytan kan ritas grafiskt genom att göra om alla mätpunkter till ett system av 
cylinderkoordinater. 

 
Figur 29. Mätutrustning (Bergström, 1930). Alla sträckor mäts i millimeter. 

Med de två likformiga trianglarna ∆deF och ∆abc enligt Figur 30 kan den lokala stigningen S beräknas 
geometriskt som 

                          
  

  
 (1.2)  

 
Där r och ac fås direkt vid mätningen. Sträckan bc bestäms som längden av cirkelbågen enligt 

        (1.3)  
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Figur 30. Geometriska förhållandet mellan lokal stigning och bladskärning ur Bergström. 
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I PRAKTIK 

Ett mätverktyg byggdes efter principen i Figur 29. Resultatet visas i Figur 31. 

 
Figur 31. Mätintrument. En gradskiva är placerad på navet för att kunna bestämma vinkeln mellan två mätpunkter. En stång 
med millimeterskala anpassad för att visa den radiella sträckan samt en lasermätare som med 1,5 mm noggrannhet ger den 

axiella sträckan från backkant till mätpunkt. 

Mätpunkter togs vid radier med huvudsakligen 100 mm avstånd förutom vid yttre sektionerna där 50 mm 
valdes med hänsyn till geometrin. Mätningarna gjordes vid 
r = [200 300 400 500 600 700 800 900 950 1000
 1050 1090]. 
För varje mätpunkt noteras det axiella avståndet till mätpunkten samt en vinkel. Sträckan ac i Figur 30 fås 
genom höjdskillanden och vinkeln β genom vinkeldifferensen.  
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Figur 32. Mätpunkter på det uppmätta bladet (blad #2). Alla limegröna prickar är mätpunkter, endast de lägst för- och akterkant 

används för stigningsberäkning. 

Genom att ställa upp mätpunkterna i ett system av cylinderkoordinater ritas en figur i 3D enligt Figur 33. 
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Figur 33. 3D-figur av mätpunkter. Cirklarna representerar navets innerdiameter och ytterdiameter vid fram- respektive akterkant 

enligt SCIMITAR -46 (ytterdiametrar stämmer överens även med ritning över nya propellern). 

Bladarean bestäms genom att integrera kordalängderna (= ab) över radien. De lokala kordorna s f a radie 
visas i Figur 34. 
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Figur 34. De lokala profilernas korda s f a radien. 

BILAGA 2: MATLAB 
I koden görs stigningsberäkningar, bladareaberäkningar och plottning av mätpunkter. Koden är anpassad 
för att lätt kunna lägga in mätdata och göra nya beräkningar. 
% Propellerdata från mätningar på S/S Blidösunds propeller den 29 April 
% 2012. 
clear, clc 
close all 
R = 1090; % Avstånd till propellerspets från centrum på p-axel. 
r = [2 3 4 5 6 7 8 9 9.5 10 10.5 R/100]*100; % Sträcka ut till mätning [mm] 

  
nya_D = 2160; 
nya_EAR = 0.562; % Expanderad bladareaförhållande 
nya_rR = [0.2 0.3 0.6 0.7 0.95 1]; 
nya_PD = [1.116 1.197 1.387 1.404 1.295 1.256]; 

  
spets = [274 25]; 
% Mätpunkter akterkant 
AK = [290 2 
      253 -0.5 
      224 -1 
      198 0.5 
      181 3.5 
      171 6.2 
      164 9  
      162 11.9 
      164 13.8 
      179 15.3 
      208 19.5 
      spets]; 
  % Mätpunkter framkant 
  FK = [720 69 
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        729 65 
        695 60.5 
        651 55.5 
        602 53.5 
        557 50.2 
        504 46 
        455 41 
        422 38.2 
        391 35.8 
        350 31.8 
        spets]; 
   % Mätpunkter på vinkeln mittemellan AK och FK  
    M = [447 35.5 
         458 32.5 
         443 30 
         416 28 
         390 28.5 
         365 28.2 
         344 27.5 
         313 26.5 
         306 26 
         295 25.5 
         284 25.5 
         spets]; 

  

  
% Gör om vinklarna till radianer 
AK(:,2)=AK(:,2)*pi/180;  
FK(:,2)=FK(:,2)*pi/180; 
M(:,2)=M(:,2)*pi/180; 
spets(2) = spets(2)*pi/180; 

  
%% Stigningsberäkning och plottning 

  
% Stigningen med avseende med mätningar på akterkant och framkant 
beta = FK(:,2)-AK(:,2); % Vinkeln mellan mätpunkterna 
bc = (r.*beta')';       % Bladhöjd  
ac = FK(:,1)-AK(:,1);   % Bladbredd 
ab = sqrt(ac.^2 + bc.^2); 

  
% Stigningar beräknade med olika formler 
s1 = 2*pi*r'.*ac./bc; 
% s2 = 2*pi*r*bc./(sqrt(ab.^2 - bc.^2)); % ekvationen stämmer inte  
s3 = 2*pi*ac./beta; % Alternativt sätt att beräkna stigningen på 
PD = s1/2/R; 

  

 
figure 
plot(r/R,PD,'-rs','LineWidth',2,... 
                'MarkerEdgeColor','k',... 
                'MarkerFaceColor','g',... 
                'MarkerSize',5), hold on 
    plot(brask_rR,brask_PD,'-bs','LineWidth',2,... 
                    'MarkerEdgeColor','k',... 
                    'MarkerFaceColor','g',... 
                    'MarkerSize',5) 
                legend('Mätning av Strandell','Mätning av 

Brask'),xlabel('r/R'),ylabel('P/D') 

  
figure 
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plot(r,PD,'-rs','LineWidth',2,... 
                'MarkerEdgeColor','k',... 
                'MarkerFaceColor','g',... 
                'MarkerSize',5), hold on 
    plot(nya_rR*nya_D/2,nya_PD,'-bs','LineWidth',2,... 
                    'MarkerEdgeColor','k',... 
                    'MarkerFaceColor','g',... 
                    'MarkerSize',5), legend('Gamla','Nya') 
                    xlabel('r [mm]'),ylabel('Pitch ratio') 
% Effektiv stigning (Tornblad) 
% PDeff = sum(r(1:end-1)./R*ab(1:end-1).*PD(1:end-1))./sum(r(1:end-

1)./R*ab(1:end-1)); 
% disp(['Effektiv stigning (Tornblad) = ',num2str(PDeff),' [mm]']) 

  
%% Expanderad bladarea  
figure 
plot(r/R,ab,'-rs','LineWidth',2,... 
                'MarkerEdgeColor','k',... 
                'MarkerFaceColor','g',... 
                'MarkerSize',5) 
xlabel('r/R'),ylabel('Korda C [mm]'), hold on 

  
% Ritar vertikala sträck upp till mätpunkter 
for n = 1:length(r) 
    X = [r(n)/R r(n)/R]; 
    Y = [0 ab(n)]; 
    line(X,Y) 
end 
% Följande for-sats beräknar bladarean mellan två utskärningar 
for n = 1:length(r)-1 
    dx(n) = r(n+1) - r(n); 
    dy(n) = ab(n+1) - ab(n); 
    A(n) =  ab(n)*dx(n) + dy(n)*dx(n)/2; 
end 
EA = sum(A)/1e6; 
DA = pi*R^2/1e6; 
EAR = EA*4/DA; 
disp(['Expanderad bladarea (1 blad) = ',num2str(EA),' [m^2]']) 
disp(['Expanderad bladarea (totalt) = ',num2str(EA*4),' [m^2]']) 
disp(['Diskarea = ',num2str(DA),' [m^2]']) 
disp(['Expanderad bladareaförhållande EAR = ',num2str(EAR),' [1]']) 

  
%% 3D-plot 
AK_z = 294 - AK(:,1);  
AK_x = r'.*cos(AK(:,2)); 
AK_y = r'.*sin(AK(:,2)); 
% AK_z(end+1) = 294 - spets(1,1); 
% AK_x(end+1) = R'.*cos(spets(:,2)); 
% AK_y(end+1) = R'.*sin(spets(:,2)); 

  
FK_z = 294 - FK(:,1); 
FK_x = r'.*cos(FK(:,2)); 
FK_y = r'.*sin(FK(:,2)); 
% FK_z(end+1) = 294 - spets(1,1); 
% FK_x(end+1) = R'.*cos(spets(:,2)); 
% FK_y(end+1) = R'.*sin(spets(:,2)); 

  
M_z = 294 - M(:,1); 
M_x = r'.*cos(M(:,2));         
M_y = r'.*sin(M(:,2)); 
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% M_z(12) = 294 - spets(1,1); 
% M_x(12) = R'.*cos(spets(:,2)); 
% M_y(12) = R'.*sin(spets(:,2)); 
brush on 
figure 

  
plot3(AK_x,AK_y,AK_z,'-rs','LineWidth',2,... 
                'MarkerEdgeColor','k',... 
                'MarkerFaceColor','g',... 
                'MarkerSize',5), hold on 
plot3(FK_x,FK_y,FK_z,'-bs','LineWidth',2,... 
                'MarkerEdgeColor','k',... 
                'MarkerFaceColor','g',... 
                'MarkerSize',5) 
plot3(M_x,M_y,M_z,'-gs','LineWidth',2,... 
                'MarkerEdgeColor','k',... 
                'MarkerFaceColor','g',... 
                'MarkerSize',5) 
            legend('Akterkant','Framkant','Mitt') 
            xlabel('x'),ylabel('y'),zlabel('z') 
            xlim('manual'),ylim('manual') 
arrow3([0 0 300],[0 0 -900]) 
[c1]=circle3([0,0,0],76,30); 
plot3(c1(1,:),c1(2,:),c1(3,:),'k','linewidth',2) 
[c2]=circle3([0,0,0],152.5,50); 
plot3(c2(1,:),c2(2,:),c2(3,:),'k','linewidth',2) 
[c3]=circle3([0,0,-475],93.5,40); 
plot3(c3(1,:),c3(2,:),c3(3,:),'k','linewidth',2) 
[c4]=circle3([0,0,-475],182.5,50); 
plot3(c4(1,:),c4(2,:),c4(3,:),'k','linewidth',2) 
grid on 

  
%% 2D-plot (BAR) 
% figure 
% plot3(AK_x,AK_y,r), hold on 
% plot3(FK_x,FK_y,r) 

  
figure 
plot(AK_x,AK_y,'-rs','LineWidth',2,... 
                'MarkerEdgeColor','k',... 
                'MarkerFaceColor','g',... 
                'MarkerSize',5), hold on 
plot(FK_x,FK_y,'-rs','LineWidth',2,... 
                'MarkerEdgeColor','k',... 
                'MarkerFaceColor','y',... 
                'MarkerSize',5),legend('AK','FK') 
% pAK = polyfit(AK_x,AK_y,5) 
% xAK = [min(AK_x):max(AK_x)]; 
% yAK=polyval(pAK,xAK); 
% pFK = polyfit(FK_x,FK_y,6) 
% xFK = [min(FK_x):max(FK_x)]; 
% yFK=polyval(pFK,xFK); 
% plot(xAK,yAK,xFK,yFK,'linewidth',2) 
grid on 

  
%% Bladtjocklek 
r_dummie = [3 4 6 8]*100; 
AM = [351 18 42 
      344 16.5 40 
      294 16.5 22 
      261 18 12]; 
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  FM = [559 46 64 
        546 44 54 
        486 40 36 
        420 36.5 20]; 
% Radianer 
AM(:,2) = AM(:,2) * 2*pi/180; 
FM(:,2) = AM(:,2) * 2*pi/180; 

  
korda = [ab(2) ab(3) ab(5) ab(7)]; 

  
AM_prim = AM(:,1) + AM(:,3); 
FM_prim = FM(:,1) + FM(:,3);  

  
t_spets = 5; % Antagen spetstjocklek [mm] 

  
y = 294 - [AK(2,1) AM(1,1) FK(2,1) FM(1,1)]; 
y(2,:) = 294 - [AK(2,1)+t_spets AM_prim(1,1) FK(2,1)+t_spets FM_prim(1,1)]; 

  
% För r = 300 mm 
y_ny = [t_spets AM(1,1) FM(1,1) t_spets]; 
x_ny = [0 r_dummie(1)* 
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Sjöfart 
Den internationella sjöfarten 

INLEDNING 
Sjöburen transport utgör den i särklass största delen av den globala transporten. Kostnad och 
miljöpåverkan är de största faktorerna som talar för frakt med båt. Inom EU arbetar man med att förenkla 
sjötransporten för att denna skall kunna utgöra en större del av de totala transporterna inom EU. 

HANDEL 

Sjötransporter står för omkring 90% av alla internationella transporter. Av dessa utgör den största delen 
lågvärdigt gods; råmaterial, jordbruksprodukter, kol och olja.  
Den ekonomiska fördelen med sjötransporter är att fartyg kan frakta mycket stora kvantiteter i förhållande 
till sin egen vikt och antal besättningsmän som krävs. Dock är det nästan alltid omöjligt att ta hela sträckan 
med fartyg ; man måste använda sig av tåg och lastbil till och från hamnarna.  
Den sjöburna transporten ökar i ungefär samma takt som den globala bruttonationalprodukten. Om 
världens BNP ökar med 3% så ökar sjötransporten med 3% och storleken på den globala handelsflottan 
med 2%.  

Världen 

I början på 2011 fanns det drygt 47 800 fartyg i världen med en bruttovikt på över 300 ton. Den totala 
dödvikten var 1,35 miljarder ton – en ökning med 4,3% jämfört med samma tid året innan. Medelåldern 
på de fartyg som skrotades var drygt 31 år.  
Handeln mellan EU och USA är, räknat i totala värdet av tjänster och gods, den i särklass största 
handelsförbindelsen. Denna handelsförbindelse kräver dock inga stora volymer. Räknat i antal containrar 
så dominerar istället förbindelsen Kina – Nord amerika med 7.8%, följt av förbindelsen Kina – Europa 
med 6.5% av det totala antalet3. Gods som transporteras i containrar (linjesjöfart) räknas dock också som 
högvärdigt. I Figur 35 kan man se att en majoritet av det transporterade godsvärdet går i containrar. 
Volymmässigt så dominerar trampsjöfarten (d v s olja, kol, malm och spannmål med mera). 

 
Figur 35. Värdet på det världsomspännande sjötransportarbetet. 

Att rederier etableras, fartyg registreras och besättning rekryteras var som helst i världen gör sjöfarten till 
världens mest internationella verksamhet. De äldre stora sjöfartsnationerna har tappat stora delar av sina 
handelsflottor till länder med kostnadsmässigt bättre förhållanden. För Sveriges del har detta även 
inneburit att utflaggning har skett och att delar av besättningar ofta rekryteras i de utomlands, bland annat 
i de baltiska staterna. 

EU 

Inom EU står sjöfarten för ca 40% av transporterna. Av främst miljöskäl arbetar man för att sjöfarten ska 
kunna ta en ännu större del av de totala transporterna. Trängsel på vägar och dålig luft är viktiga faktorer 
som talar för ökad användning av sjötransporter. 

                                                      
3 Enligt World Shipping Council, www.worldshipping.org 
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Sverige 

I kvartal 3 20114 hanterade svenska hamnar 42,7 miljoner ton gods. En minskning med 3 procent jämfört 
med samma period året innan. Den i hamnarna lastade godsmängden svarade för den största minskningen. 
Figur 36 visar den totala godsmängden hanterad av svenska hamnar. 

 
Figur 36. Hanterad godsmängd i svenska hamnar i 1 000 ton. Gods som transporteras mellan två svenska hamnar är 

dubbelräknat. 

Sverige är ett litet land vars ekonomi är helt beroende av export. Ungefär 90% av Sveriges utrikeshandel 
går via vattnet. De största svenska exportvarorna finns i Figur 37. 

 
Figur 37. Andelar av svenska exportvaror. Notera: delarna är av totalt värde på varorna.  

FARTYG 
Det finns ett antal vanliga fartygstyper, såsom kryssningsfartyg, roll-on-roll-off-fartyg, oljetankers, 
gas/kemikalietankers, malmfartyg, höghastighetsfartyg och färjor. Typiska utseenden för dessa typer av 
fartyg kan man se i Figur 38. 

                                                      
4 Statistiska Centralbyrån, SCB, undersöker genom Trafikanalys hur den svenska sjöfarten utvecklas. En rapport 
publicerad i December 2011 innehåller statistik för kvartal 3 2011. 
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Figur 38. Oljetanker med avskilda tankar under huvuddäck och rörsystem för lastning/lossning, gastankfartyg som tar 

kondenserade gaser under högt tryck i sfär-formade tankar, torrbulk-fartyg med stora luckor på däck för lastning, 
kryssningsfartyg som endast tar passagerare, RoRo-fartyg som används främst till bilfrakt i stora kvantiteter, containerfartyg 

med bryggan typiskt placerad nära midskepps. 

Fartygs dimensioner beskrivs av loa (length over all) eller lpp (length between perpendicular), bredd, samt 
skrovets djup. I Figur 39. Allmänna fartygsmått. illustreras några av måtten. 

 
Figur 39. Allmänna fartygsmått. 

Lastkapaciteten för fartyg mäts beroende på typ av gods som fraktas. För containerfartyg används TEU 
(twenty feet equivalent units), där varje enhet motsvarar en 20-fots container. RoRo-fartygens kapacitet 
mäts i lane metres; antalet meter för att lasta bilar/lastbilar/traktorer och maskiner på - se Figur 40.  För 
andra fartyg är den sammanlagda volymen av lastrummen intressant, denna anges i kubikmeter eller 
kubikfot. Två volymmått är grain och bale. Grain anger utrymme för lös last, och bale last i form av 
exempelvis balar och pallar. 

 
Figur 40. Flygplanscockpit lastas på ett RoRo-fartyg. 

På utsidan av fartygen sitter ett fribordsmärke, detta märke indikerar hur mycket fartyget tillåts lasta under 
olika vattenförhållanden. I för och akter är djupgåendet markerat, så att detta kan avläsas utifrån. 
Dödviktstonnaget anger hur mycket last fartyget kan ta vid maximal belastning. I dödviktstonnaget ingår 
även bränsle, färskvatten, mat osv. 
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Maskineri 

Fartyg drivs vanligen av dieselmaskiner, men kan även drivas av ång-/gas-turbiner. Kostnadsmässigt är 
dieselmaskiner billigare i både inköp och drift. Maskinerna är oftast kopplade direkt till propellern eller via 
en växellåda. 
På större fartyg används huvudsakligen en tvåtaktsmotor med lågt varvtal, se Figur 41. Undantag är färjor 
och mindre roro-fartyg, där maskinrummen ligger under lastdäck och utrymmet är begränsat. Där används 
istället 2 till 3 fyrtaktsmotorer som är mindre men körs med högre varvtal. 

 
Figur 41. Tvåtaktsmotor med 12 cylindrar från Kawasaki's Kobe Works, 100 000 hästkrafter. 

Propellrar kan antingen ha fasta blad eller vridbara blad. Det senare är vanligt på bogserbåtar där man vill 
kunna göra båten ”starkare” genom att minska bladens stigning. 

INFRASTRUKTUR 
Hamnarna är naturligtvis avgörande för att transporterna skall kunna ske effektivt. Det finns ett fåtal så 
kallade bashamnar som kan ta emot de allra största fartygen. Från bashamnarna lastas sedan godset om på 
mindre fartyg som fraktar det vidare till mindre lokala hamnar, eller transporteras vidare med tåg eller 
lastbil. Det mindre hamnarna har ibland inte egen utrustning för lastning och lossning; då används fartyg 
som har sådan utrustning ombord. 
Det finns endast en bashamn i norden och den ligger i Göteborg. För Sveriges del är det mycket viktigt 
med en direktlänk till andra bashamnar eftersom svenska varor blir attraktivare med de förkortade 
transporttiderna det innebär. Hamnen i Göteborg var en av få i Europa som på ett mycket tidigt stadium 
klarade de hårdare anti-terror regler som USA införde till följd av terrorattackerna 2001. Detta ledde till en 
kraftig konkurrensfördel mot andra hamnar i Europa då det gällde gods som skulle till USA.  

FARTYG OCH REDERIERS ADMINISTRATION 
Ett rederi är ett företag som bedriver handelssjöfart. Rederier varierar kraftigt i storlek, från att kunna 
driva ett ända mindre fartyg – till att driva hundratals fartyg och ha en omsättning på hundratals miljarder. 
Rederiets verksamhet innefattar även inköp och försäljning av fartyg.  
Rederiers organisation varierar kraftigt beroende på vilken typ av gods som fraktas. Sköter rederiet ett 
fåtas oljetankers som man hyr ut under långa perioder krävs en relativt liten organisation i förhållande till 
fartygens inköpsvärde. Ett rederi som sköter linjetrafik har å andra sidan en mycket omfattande 
organisation med ett stort antal heltidsanställda och många agenter runt om i världen. 
Trampavdelningen tar hand om befraktning och drift av bulk- och tankfartyg. Avdelningen kan också 
sköta inköp och försäljning av dessa fartyg. 
Linjeavdelningen sköter fraktförsäljning, fraktbokning och allmänt pappersarbete som rör 
containergods. 
Administrativa avdelningen sköter rederiets ekonomi, personal, juridik, försäkrningar och intern 
information. För att ett rederi skall gå bra så är besättningena förmåga att sköta fartygen central, och 
personalavdelningen är en av rederiets viktigaste avdelningar. 
Tekniska avdelningen har hand om nybyggnad, drift, underhåll, lasthantering och är inblandad vid 
inköp av begagnade fartyg. Många rederier har dock ingen teknisk avdelning utan lägger en eller flera av 
dessa uppgifter till utomstående företag. Nybyggnation av fartyg sker i nära samarbete med varv, 
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myndigheter och klassificeringssällskap. För stora containerfartyg är lasthanteringen otroligt viktig för 
resultatet och planering av lastning/lossning är ett omfattande arbete där bland annat fartygets stabilitet 
måste beaktas . 

KOSTNADER 

Nybyggnadspriser och skrotpriser kan variera med hundratalet procent under loppet av bara något år, så 
för ett rederis överlevnad är det helt avgörande vilken förmåga man har att köpa och sälja vid rätt 
tidpunkt. Efterfrågan varierar också kraftigt över tiden och det är viktigt för rederiet att ha sina fartyg redo 
för arbete när denna är hög. När efterfrågan är låg gäller det att i så hög utsträckning som möjligt befrakta 
fartygen och utföra underhållsarbeten. Det gäller också att framföra fartygen med en ekonomisk fart i 
förhållande till oljepriserna, som kan variera mycket kraftigt. Inom sjöfartshandeln så är det US-dollarn 
som används och för rederier som är placerade i länder som inte använder dollarn nationellt så finns 
pengar att både tjäna och förlora även på valutafluktuationer. Exempel är Sverige-baserade rederier som 
har lyckats göra vinster på att kronan gjorts flytande mot dollarn. 
Rörliga och fasta kostnader för ett nybyggt fartyg ligger i intervallet 100 000 till 500 000 kr/dygn. Det är 
med andra ord oerhört viktigt att haverier, förseningar, tanklöshet och slarv minimeras. Nybyggnationer 
finansieras vanligen över en period på 8-10 år och kräver i början ekonomisk hjälp från rederiets äldre 
fartyg för att klara av att betala räntor och amorteringar. 

FÖRSÄKRING 
Försäkringsbranchen uppkom en gång i tiden mycket tack vare sjöfarten. Stora belopp och stora risker 
med fartyg gjorde att man ville kunna skydda sig. 
Inom sjöförsäkringarna finns två huvudgrupper av premier; en redaren betalar för och en godsägaren 
betalar för. Alla rederier betalar för kasko, protection & indemnity samt krigsförsäkring. Utöver dessa 
finns fraktförsäkrning som täcker frakten där rederiet står för risken, bunkerförsäkring, 
containerförsäkring, däcklastförsäkring för gods som fraktas på däck men som enligt konossement skulle 
fraktat under däck. Tillkommer gör också strejkförsäkring och kreditgivarintresseförsäkring. 
En köpare och säljare avtalar om vem det är som skall stå för frakt och försäkring av godset, 
fraktförsäkringen. Olika varianter av avtal finns. Köparen kan stå för transporten och försäkringen hela 
vägen från säljarens lager till sitt eget. Säljaren kan står för transport och försäkring fram till hamn där 
godset lastas på, s k Fritt Ombord (FOB). Eller så kan säljaren stå för frakt och försäkring hela vägen fram 
till destinationshamnen, s k CIF (Cost, Indurance, Freight). 

IMO – MARPOL OCH SOLAS 
Slagorden är säker och effektiv sjöfart på rena hav. IMO är ett fackorgan inom FN som arbetar med 
säkerhets- och miljöfrågor på havet.  
IMO grundades i Genève 1948, men det var först 11 år senare som det första mötet hölls. Tidigare försök 
att samordna sjösäkerheten gjordes efter Titanics förlisning 1914 genom att lägga grunden till den första 
SOLAS-konventionen. Det var dock först 1933 denna trädde i kraft. Till en början arbetade IMO främst 
med att förhinda föroreningar p g a oljeutsläpp och man införde OILPOL (Oil Pollution Convention). 
Senare, först 1983 trädde MARPOL i kraft. MARPOL täcker, förutom regler kring oljeutsläpp, även regler 
för utsläpp av kemikalier m m. 1997 tillkom ett kapitel som behandlar luftföroreningar från fartyg. 
1960 antogs  SOLAS  (Safety of Life at Sea), och sedan dess har flera versioner av SOLAS utkommit. 
SOLAS behandlar saker som stabilitet, maskin- och elektriska installationer, brandskydd, 
livräddningsutrustning, radiokommunikation, navigering och transport av farligt gods. 

KLASSIFICERINGSSÄLLSKAP 
De uppgifter som klassificeringssällskapen sysslar med är huvudsakligen att fartygen designas, byggs, 
underhålls och drivs enligt IMOs uppsatta regelverk. Sällskapen medverkar under hela processen och de är 
auktoriserade att representera myndigheterna inom de uppgifter de har. 
Försäkringsbolag och lastägare begrundar sina beslut på klassificeringssällskapens slutsatser. Icke 
godkända fartyg får inga försäkringar hos seriösa försäkringsbolag och blir inte anlitade av seriösa 
lastägare. 

MILJÖ 
Ett av de starkaste argumenten för sjöfarten är miljövänligheten. Sjöfarten kräver minimalt ingrepp i 
naturen för att kunna användas - endast hamnar och ibland kanaler behöver byggas. Buller , trängsel och 
dålig luft i närheten av befolkade områden är inte heller några problem. Att sjöfarten släpper ut mycket 
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små mängder CO2 i förhållande till den lastade mängden kan kanske vara det allra starkaste argumentet i 
en tid då växthuseffekten är högst aktuell.  Men eftersom sjöfarten står för den överlägset största delen av 
det globala transportarbetet så är miljöeffekterna ändå tydliga i form av försurade hav, övergödning, 
oljeutsläpp och giftiga bottenfärger som orsakar livet i sjön stor skada. Hanteringen av ballastvatten har 
blivit en av de viktigaste miljöfrågorna; när mikroorganismer, växter och småkryp från främmande marina 
miljöer kommer till en ny marin miljö - kan stora skador på den nya miljön uppstå. Kostnaden för att, om 
ens möjligt, sanera dessa skador uppgår årligen till omkring 140 miljarder USD. 
I Sverige är det kustbevakningens uppgift att upptäcka utsläpp av farliga substanser. Med hjälp av flygplan 
utrustade med dedikerad teknik så kan man effektivt upptäcka oljeutsläpp från luften. De senaste åren har 
300-400 anmälningar/år om oljeutsläpp gjorts. Med endast ett fåtal undantag var utsläppen större än 1 
kubikmeter.  
Det blir allt vanligare att fartyg har katalysatorer som kemiskt kan rena avgaserna från svaveloxid, vilken 
försurar haven kraftigt. Detta mycket tack vare strängare regler för sjöfart nära den amerikanska östkusten. 
År 2000 antog EU ett avfallshanteringsdirektiv som är baserat på Östersjöstrategin, en av Sverige några år 
tidigare utvecklad strategi för att fartygen ska sluta dumpa avfall i havet. Strategin bygger på att alla 
hamnar skall ha en avfallshantering och att avgifterna för hanteringen är samma oavsett mängd avfall.  
IMO har en del rekommendationer kring ballastvattenhantering och om någon av de större 
sjöfartsnationerna skulle ratificera rekommendationerna kan en ny konvention träda i kraft inom loppet av 
ett år. Flera Svenska företag ligger långt fram i den tekniska utvecklingen för att lösa ballastproblemen – 
bara ett Svenskt företags teknik klarar IMOs nya krav. 
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SLUTORD 
Ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv så talar allt för en ökad användning av sjöfarten. 
Rederibranchen är en relativt konservativ branch och en stenhård konkurrens gör att man endast med 
hjälp av lagar och regler framtagna av internationella organ kan göra sjöfarten ännu mera miljövänlig. I 
detta arbete är den politiska viljan i de industrialiserade länderna oerhört viktig då utvecklingsländer sällan 
har seriösa myndigheter med handlingskraft. Sjöfarten är ett stort prov på det internationella samarbetet. 
Stockholm, 2012 
 


