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Abstract 
Tasmania is a state in Australia, and is also the country’s largest island. It is separated from the 
main land by a 429 kilometer wide strait. Every year, a large amount of people, cars and goods are 
transported to the island using a government owned ferry line, which generates approximately 
300 million Australian dollars to the state’s economy every year. 

This bachelor thesis investigates the possibility of reducing the fuel consumption for the ferry 
traffic to and from Tasmania, which would also reduce the overall cost. This would additionally 
contribute to lowering the distress on the environment because of a decrease in green house gas 
emissions, and by doing this it would contribute to a more sustainable transport scenario in the 
future.  

The analysis is completed by a model in Matlab (a mathematical calculation software) that will 
find an optimized transport scenario. The Matlab model, which consists of data from today 
existing ferries, is used to analyze different ways to combine these ferries in order to find the 
solution with the least fuel consumption. 

The results show that a combination of two of the ferries that are in the model would give an 
optimized transport scenario. To let these two ferries operate the ferry line to and from 
Tasmania, instead of the ones that are currently running, could cut the fuel consumption in half 
every year. 
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Sammanfattning 
Tasmanien är en delstat i Australien och är även landets största ö, skild från fastlandet av ett 429 
kilometer brett sund. Varje år transporteras ett stort antal människor, bilar och gods med en 
statligt ägd färjelinje, vilket årligen genererar cirka 300 miljoner australiensiska dollar till delstatens 
ekonomi.  

Detta kandidatexamensarbete undersöker om det är möjligt att minska bränsleförbrukningen för 
linjesjöfarten till och från Tasmanien för att på så sätt reducera kostnaderna. Detta skulle 
samtidigt bidra till en minskad påverkan på miljön genom att utsläppen av växthusgaser skulle 
avta, och därmed bidra till ett mer hållbart transportscenario i framtiden.  

Denna undersökning görs genom att med hjälp av Matlab (matematiskt beräkningsprogram) 
modellera ett optimalt transportscenario. Modellen i Matlab, som bygger på data från idag 
existerande fartyg, används för att undersöka olika sätt att kombinera utförandet av dessa fartyg 
och för att hitta den bränslemässigt optimala lösningen. 

Resultaten från modellen visar att en kombination av två olika av de fartyg som är med skulle ge 
ett optimalt transportscenario. Att köra dessa två fartyg i linjesjöfarten till och från Tasmanien 
istället för de färjor som körs i dagsläget skulle kunna halvera bränsleförbrukningen på sträckan 
varje år.   
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Nomenklatur  
Benämning Tecken Enhet 

Kraft F (N) 

Densitet ρ (kg/m3) 

Motståndskoefficienten för en kropp CD - 

Area A (m2) 

Hastighet v (m/s) 

Effekt P (W) 

Bunkerkonsumtion: ett fartygs 
bränsleförbrukning 

B (ton/dygn) 

Bashastighet ubas (knop) 

Bashastighet vbas (m/s) 

Medelhastighet för en överfart med Spirit of 
Tasmania 

umedel (knop) 

Omvandlingskonstant från knop till m/s knm - 

Överfartstid med bashastigheten tö,bas (h) 

Bränsleförbrukning per överfart för Spirit of 
Tasmania 

Bö,sot (ton) 

Bränsleförbrukning för Spirit of Tasmania Bf,sot (ton/dygn) 

Bränsleförbrukning för Spirit of Tasmania vid 
körning i medelhastighet 

Bf,sot,m (ton/dygn 

Överfartstid för Spirit of Tasmania tö,sot (h) 

Totala bränsleförbrukningen för Spirit of 
Tasmania under ett år 

Btot,sot (ton) 

Antalet överfarter/år för Spirit of Tasmania nsot - 

Filmeter: antalet tillgängliga meter för 
bilparkering på ett fartyg 

- (m) 

Deplacement: massan av vattnet som fartyget 
trängt undan 

- (ton) 

Överfartstiden för ett fartyg tö (h) 

Bränsleförbrukning Bf (ton/dygn) 

Bränsleförbrukning per överfart Bö (ton) 

Antal fartyg Nfartyg - 

Avståndet från hamn till hamn D (m) 
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Hastigheten för ett fartyg Vfartyg (m/s) 

Medellängd för en bil bilmedel
 (m) 

Krav på antalet filmeter filkrav
 (m) 

Krav på antalet passagerarplatser passkrav
 - 

Krav på maximal överfartstid tidkrav (h) 

Antal passagerare fartyg A Apass - 

Antal passagerare fartyg B Bpass - 

Antal passagerare fartyg A och B ABpass - 

Totala bränsleförbrukningen för fartyg C+D 
under ett år 

Btot,CD (ton) 

Totala bränsleförbrukningen för fartyg 
C+C+D under ett år 

Btot,CCD (ton) 
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1 Introduktion 
Tasmanien är en delstat i Australien och är även landets största ö, se figur 1. Ön, som har ca 500 
000 invånare (Australian Bureau of Statistics, 2012), är belägen söder om Melbourne och skiljs 
från fastlandet av ett sund kallat Bass sund. Transport till ön sker antingen via båt eller via flyg 
(BITRE, 2012). 

 

 
Figur 1. Karta över Australien, där Tasmanien är den stora ön längst till söder. 

(bildkälla: http://www.vidiani.com/maps/maps_of_australia_and_oceania/ 
maps_of_australia/large_physical_map_of_australia_with_roads_and_cities_for_free.jpg). 

 

Transport till och från Tasmanien sker idag främst via flyg, men det finns även en färjelinje som 
sträcker sig mellan Melbourne på Australiens fastland och Devonport på norra Tasmanien (TT-
Line Company, 2012). Det är två likadana passagerar-, bil- och godsfärjor som heter Spirit of 
Tasmania I och II, och som administreras av Tasmaniens statligt ägda företag TT-Line Company 
under namnet Spirit of Tasmania. Från hamn till hamn är sträckan 429 km enkel väg (TT-Line 
Company, 2012). 

Normalt sett körs färjorna en gång per dygn i vardera riktningen och tar mellan 9 och 11 timmar 
enkel väg. Under högsäsong, vilken inträffar mellan januari och mars, körs färjan två gånger per 
dygn under vissa dagar (Spirit of Tasmania, 2013). 
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Den ekonomiska situationen på Tasmanien är till stor del beroende av turism. Färjeförbindelsen 
mellan Tasmanien och Australiens fastland är följaktligen en vital del av Tasmaniens ekonomi 
och färjetrafiken genererar årligen cirka 300 miljoner australiensiska dollar till delstaten (TT-Line 
Company, 2012). 

De senaste åren har dock beläggningen på färjorna minskat med ca 10 %. En anledning till detta 
tros vara att lågprisflygen blivit allt populärare och att färjetransporterna enligt vissa är för dyr 
(Dorman, 2011). 

Av Tasmaniens statligt ägda företag representerade linjesjöfarten med Spirit of Tasmania år 2008 
den näring som bidrog till näst störst utsläpp av CO2 med cirka 163 000 ton per år (Tasmanian 
Government, 2008). 

 

2 Problemformulering och Mål 
Målsättningen är att hålla nere bränsleförbrukningen för färjetrafiken till och från Tasmanien och 
därmed göra den mer miljömässigt hållbar och att minska energibehovet. Detta kan exempelvis 
göras genom att anpassa fartygen och deras utformning, såsom storlek, material och fart. 

För att hitta en mer energieffektiv lösning för det befintliga transportscenariot ska ett antal olika 
fartyg vara med i en undersökning där ett optimalt transportscenario ska tas fram. Detta kommer 
sedan att jämföras med de färjor som Spirit of Tasmania kör idag för att få ett svar på hur mycket 
energieffektivare linjesjöfarten till och från Tasmanien kan göras genom att byta ut fartygen och 
alternera antalet avgångar, antal färjor, etc. 

Kandidatexamensarbetets syfte är att: 

• Undersöka den nuvarande situationen och genom att erbjuda alternativa lösningar 
bedöma om det går att minska energibehovet för linjesjöfarten till och från Tasmanien 
och på så sätt minska kostnaderna och utsläppen. 

• Med hjälp av en modell ta fram ett bränslemässigt optimalt transportscenario för 
sträckan. 

• Sammanställa erhållna data och jämföra med dagens färjor för att avgöra hur mycket 
energieffektivare linjesjöfarten till och från Tasmanien kan göras. 

Detta ska ske inom ramarna för projektplanen, se bilaga 1.  
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3 Litteraturstudie 
För att kunna analysera en potentiell energieffektivisering har en litteraturstudie gjorts, där 
bakgrundsfakta om dagens färjor och deras bränsleförbrukning har tagits fram. Litteraturstudien 
har också inneburit undersökningar om färjelinjens sträckning, dess transportbehov och slutligen 
informationssökning om de fartyg som är med i undersökningen. 

 

3.1 Dagens färjor 
Ett sätt att minska linjesjöfartens utsläpp och på så sätt även minska färjornas miljöpåverkan kan 
vara genom att sänka deras energianvändning. För att undersöka om detta är möjligt måste 
energibehovet för dagens färjor kartläggas. I tabell 1 redovisas fartygsfakta för dagens färjor Spirit 
of Tasmania I och II (som är identiska). 

TABELL 1: FARTYGSDATA FÖR DAGENS FARTYG (SPIRIT OF TASMANIA, 2012). 

Ägare TT-Line Company Pty Ltd 

Byggare Kvaerner Masa-Yards Finland 

Byggnadsår 1998 

Skeppstyp RO/RO Passenger V/L 

Klass American Bureau of Shipping 

Längd 194,33 meter 

Bredd 24 meter 

Bruttovikt 29 338 ton 

Motorer Fyra Wärtsilä Sulzer 16ZA V40S dieselmotorer, d.v.s. 4-
cylindriga motorer på 10560 kW styck 

Kapacitet 1400 personer och 500 bilar 

Filmeter (d.v.s. antal meter tillgängliga för fordon) 2565 meter 

Medelhastighet 27 knop 

Överfartstid 9-11 timmar 

Bashastighet 1 28,5 knop 

Bränsleförbrukning 2 150 ton på 24 h 

1,2 Fakta från en annan källa, (Fakta om Fartyg, 2011). 

 

Figur 2 visar en bild på hur Spirit of Tasmania ser ut. 
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Figur 2. Bild på Spirit of Tasmania I under gång. 

(bildkälla: http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20110704092012/theferry/images/1/13/Sotas1.jpg) 

 

3.1.1 Bränsleförbrukningen 
Det har inte gått att hitta siffror på hur stor bränsleförbrukning Spirit of Tasmania har per år eller 
per överfart, då detta är en konfidentiell siffra som företaget inte vill dela. Enligt tabell 1 har dock 
Spirit of Tasmania en bränsleförbrukning på 150 ton på 24 timmar. Det är dock inte känt vid 
vilken hastighet detta skulle inträffa. Dessa siffror brukar emellertid anges vid körning i den så 
kallade bashastigheten (Ranheim, 2013). Bashastigheten är den hastighet som innebär att fartyget 
kör på 85-90 % av MCR, vilket står för ”Maximum Continuous Rating”. MCR är den maximala 
uteffekten som motorn kan köra med under en lång sammanhängande tid utan att bli överhettad 
eller begränsad av andra orsaker (Foreship, 2009). Som kan observeras i tabell 1 så är 
bashastigheten för Spirit of Tasmania 28,5 knop (Fakta om Fartyg, 2011). 

3.1.2 Bränslet 
Spirit of Tasmania körs på bränslet HFO, vilket står för ”Heavy Fuel Oil” (MarineTraffic, 2013). 
På svenska heter detta bränsle tjockolja, men kallas även för marindiesel, vilket är ett mycket 
förorenande typ av bränsle med stora utsläpp av svaveloxid, kväveoxider och partiklar (Avenius, 
2012).  

 

3.2 Bunkerkonsumtion - ett fartygs bränsleförbrukning 
Det finns flera olika faktorer som påverkar ett fartygs bränsleförbrukning, den så kallade 
bunkerkonsumtionen. Några av dessa faktorer som påverkar bunkerkonsumtionen är fartygets 
storlek och form, men också yttre omständigheter såsom fartygsbottens beväxning och farledens 
djup spelar roll (Brattlund m.fl., 1999). 
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3.2.1 Vädret 
En annan avgörande faktor är vädret. För att optimera rutter i rådande väderförhållanden har 
vetenskapsmän och ingenjörer utvecklat så kallat ”weather routing”, det vill säga planerande av 
rutter utefter rådande väder (The Nautical Site, 2010). Detta är dock främst användbart på 
lastfartyg eller fartyg som kör längre sträckor (över ca 2400 km). För kortare sträckningar, som 
den mellan Tasmanien och Australiens fastland, finns det få altereringar som kan göras i rutten 
beroende på väder och vind, vilket gör att ”weather routing” inte är applicerbart (The Nautical 
Site, 2010). 

3.2.2 Fartygsmotstånd 
Ett fartygs bränsleförbrukning beror på fartygets motstånd i vattnet. Fartygsmotståndet delas 
vanligtvis upp i två olika typer av rörelsemotstånd, nämligen friktionsmotstånd och restmotstånd. 
Friktionsmotståndet uppkommer då vattnet glider längs skrovet och beror på skrovets ytråhet 
och dess storlek (Foreship, 2009). Restmotståndet är summan av de övriga rörelsemotstånden 
och utgörs främst av vågmotståndet som uppkommer då vattenmassan först skjuts undan och 
sedan sugs tillbaka under skrovet så fartyget rör sig genom vattnet (Andersson, 2013).  

Det går inte att bestämma ett fartygs rörelsemotstånd genom teoretiska beräkningar, utan 
empiriska metoder måste användas. Vanligtvis används modellförsök, som går till så att en 
modell av fartygsskrovet dras fram genom vatten varpå den nödvändiga dragkraften bestäms 
(Brattlund m.fl., 1999). 

3.2.3 Bränsleförbrukningens hastighetsberoende 
För överslagsberäkningar utgås det vanligtvis ifrån att bränsleförbrukningen för ett fartyg beror 
av hastigheten i kubik (Ranheim, 2013). Detta beror på att den totala motståndskraften för 
fartyget kommer att vara proportionell mot hastigheten i kvadrat, enligt den 
strömningsmekaniska principen som beskrivs i ekvation (1) (Karlsson, 2007). 

𝐹 = !
!
∙ 𝜌 ∙ 𝐶! ∙ 𝐴 ∙ 𝑣!   (1) 

där F är den totala motståndskraften, 𝜌 är vattnets densitet, CD är motståndskoefficienten för en 
kropp, A är kroppens area och v är fartygets hastighet.  

Motståndskoefficienten CD beror av det så kallade Reynolds tal, vilket i sin tur är proportionellt 
mot kvoten mellan tröghetskraften och den viskösa kraften (Karlsson, 2007). Detta innebär att 
CD kommer att ändras då hastigheten ändras, vilket gör att motståndskraften F inte kommer att 
variera linjärt med hastigheten i kvadrat.  

Eftersom den uttagna effekten kommer att vara lika med motståndskraften gånger hastigheten så 
fås den uttagna effektens hastighetsberoende enligt ekvation (2). 

𝑃 = 𝐹 ∙ 𝑣 ⇒ !!
!!
≈ !!

!!

!
   (2) 

där P är uttagen effekt. Just eftersom CD ändras med hastigheten blir effektens variation med 
hastigheten i kubik inte en likhet utan endast approximativt lika med.  

Bunkerkonsumtionen varierar proportionellt mot den uttagna effekten, vilket innebär att den 
enligt ekvation (2) bör variera med hastigheten i kubik. Dock påverkas bunkerkonsumtionen även 
av fartygets deplacement, det vill säga den massan av vattnet som fartyget tränger undan, vilket i 
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sin tur även det påverkas av hastigheten. Ett större deplacement ger ett större motstånd och 
därför ett större framdrivningsbehov (Brattlund m.fl., 1999). Detta innebär att 
bunkerkonsumtionen i slutändan endast för grova uppskattningar kan antas variera med 
hastigheten i kubik. Flertalet försök att teoretiskt bestämma hur bunkerkonsumtionen varierar 
med hastigheten har gjorts, men det är fortfarande empiriska undersökningar och modellförsök 
som ger de mest rättvisande resultaten (Karlsson, 2012). 

3.2.4 Bunkerkonsumtion vid låga hastigheter 
Det är som tidigare sagt känt att bränsleförbrukningen inte ökar linjärt med hastigheten. Faktum 
är att det vid låga hastigheter tvärt om går att minska bränsleförbrukningen genom att höja farten 
(Du m.fl., 2011). Ett exempel på detta för ett fartyg visas i figur 3. 

 

 

Figur 3. Grafen visar hur bränsleförbrukningen kan varierar med hastigheten för ett godtyckligt fartyg. 

(Bildkälla: http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1366554511000706-gr2.jpg) 

 

Som figur 3 visar så minskar bränsleförbrukningen om hastigheten ökas (i detta exempel från 10 
knop till optimala 15 knop), för att sedan öka igen då hastigheten ökar över den optimala 
hastigheten. Detta är typiskt för de allra flesta fartyg och beror bland annat på att motståndet 
varierar då fartygets deplacement ändras, vilket det alltså gör då hastigheten alterneras. Dessutom 
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är det ofta så att fartygen är designade för att ha som minst motstånd i den hastighet som de är 
tänkta att köra med (Du m.fl., 2011). 

 

3.3 Rutten 
Sträckan som färjorna kör idag är 429 kilometer lång och sträcker sig från Melbourne på 
Australiens fastland till Devonport på norra Tasmanien, se figur 4. 

 
Figur 4. Sträckning för linjesjöfarten mellan Tasmanien och Melbourne. 

(bildkälla: http://www.tastravel.net.au/images/maps/spirit-of-tasmania.jpg) 

 

Färjor som ska lägga till vid Station Pier i Melbourne får ha ett maximalt djupgående på 10,3 
meter, då hamnen är 10,9 meter djup (Port of Melbourne Corporation, 2011). Det är dock djupet 
i hamnen i Devonport som är begränsande, då färjorna där får ha ett djupgående på maximalt 9 
meter (Port of Devonport, 2012). 

Det finns inga direkta hastighetsbegränsningar inne i hamnarna, utan endast i angränsande 
kanaler (Port of Melbourne Corporation, 2013). 
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3.4 Transportbehov 
Varje år transporteras ett stort antal människor till och från Tasmanien med båt. Under de 
senaste åren har medelvärdet för antalet passagerare legat på cirka 500 passagerare per överfart, 
samtidigt som medelvärdet för antalet bilar har varit cirka 230 per överfart (BITRE, 2012). 
Färjorna körs som tidigare sagt vanligtvis en gång per dygn i vardera riktningen (under vissa dagar 
två gånger per dygn under högsäsong). Det totala antalet människor och bilar som transporteras 
varje år samt det totala antalet avgångar redovisas i tabell 2. 

TABELL 2: STATISTIK FÖR SJÖFARTEN TILL OCH FRÅN TASMANIEN (BITRE, 2012). 

 2010-2011 2009-2010 

Antal bilar 184 492 199 081 

Antal passagerare 1 201 280 202 270 

Antal avgångar 827 822 

1 Tur- och returbiljetter, inkluderar besökare till Tasmanien, bofasta på Tasmanien, barn och dagsutflykter. 

Den siffran som visas för antalet passagerare är alltså för tur- och returbiljetter, vilket innebär att 
det totala antalet enkelbiljetter som sålts de senaste åren har varit drygt 400 000 stycken per år. 

 

3.5 Fartygen som är med i undersökningen 
De fartyg som är med i undersökningen har haft som krav att de inte får ha ett djupgående på 
mer än 9 meter, vilket alltså innebär att de inte får sticka ner mer än 9 meter under vattenytan, för 
att de ska kunna använda samma hamnar som linjesjöfarten till och från Tasmanien använder 
idag. 

3.5.1 Fartyg med kända momentanförbrukningar 
Det har varit väldigt svårt att hitta bränsleförbrukning för existerande fartyg, då varken rederier 
eller varv har varit villiga att dela med sig av dessa siffror. Dock har det gått att hitta en 
momentanförbrukning, det vill säga bränsleförbrukningen vid en specifik hastighet, för ett antal 
fartyg som tidigare varit i bruk för transport av både passagerare och bilar. 

Den första av dessa heter M/s Botnia Express 2 och är en färja som tidigare använts för 
färjelinjen mellan Stockholm och Åbo, därefter till Tallinn och slutligen mellan Grisslehamn och 
Åland. 2006 såldes den till Grekland och trafikerar nu i medelhavet (Herrgård, 2012a).  

Den andra av de två färjorna heter M/s Fenno Express och har tidigare trafikerat mellan Vasa i 
Finland och Umeå i Sverige (Herrgård, 2012b).  

Den tredje heter M/s Sally Express och har kört mellan Stockholm och Åbo. Därefter har den 
kört många olika sträckningar, innan den slutligen hamnade vid Gibraltar sund där den kör idag 
(Herrgård, 2012c). 

Fartygsfakta för de olika fartygen presenteras i tabell 3. 
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TABELL 3: FARTYGSDATA FÖR FARTYGEN SOM ÄR MED I UNDERSÖKNINGEN. 

 M/s Botnia Express 2 
(Herrgård, 2012a) 
 

 

M/s Fenno Express 
(Herrgård, 2012b) 
 

 

M/s Sally Express 
(Herrgård, 2012c) 
 

 
Längd [m] 108,7 91,25 117,7 

Bredd [m] 17,2 15,5 17,2 

Djupgående [m] 4,3 4,2 4,7 

Hastighet [knop] 18 18 19 

Passagerarkapacitet 1320 1040 1200 

Filmeter/antalet 
fordon 

260 meter 136 bilar + 10 lastbilar 280 bilar + 29 lastbilar 

Bunkerkonsumtion 24 ton/dygn vid körning i 16 
knop 

18 ton/dygn vid körning i 18 
knop 

27 ton/dag vid körning i 17 
knop 

 

Problemet med dessa tre färjor är framför allt att de är betydligt äldre än Spirit of Tasmania och 
därför inte håller samma standard. M/s Botnia Express 2 är visserligen fortfarande i bruk, men 
hon sjösattes redan 1972 och har en betydligt lägre topphastighet än dagens moderna färjor 
(Herrgård, 2012a). Den andra färjan, M/s Fenno Express, är ännu äldre och var i trafik i Sverige 
1971-1986, innan hon såldes vidare till Vietnam och därefter till Grekland (Herrgård, 2012b). Det 
är också tydligt att samtliga av de tre färjorna har betydligt lägre topphastigheter än Spirit of 
Tasmania.  

Ytterligare ett problem är att endast momentanförbrukningen för dessa fartyg är känd, vilket 
innebär att approximationer om bränsleförbrukningen vid andra hastigheter har fått göras utifrån 
de formler som presenterats i kapitel 3.2.3, ekvation (2). Resultaten av dessa approximationer 
redovisas i bilaga 2. 

Eftersom det har varit svårt att hitta uppgifter om bunkerkonsumtion har dock dessa färjor fått 
fungera som variabler i modellen. Det viktiga med detta arbete är snarare framtagandet av själva 
modellen, då bunkerkonsumtionen för färjorna är en parameter som går relativt lätt att byta ut i 
Matlab (se kapitel 4.5). 

3.5.2 Typfartyg med känd bränsleförbrukning vid olika hastigheter 
Utöver dessa tre färjor så är det ytterligare en till med i undersökningen. Trafikverket har 
kontaktats och delat information om ett typfartyg.  

Trafikverket har ett avtal med Gotlandstrafiken om Destination Gotland AB, men de har enligt 
detta avtal inte kännedom om Destination Gotlands olika färjors bränsleförbrukningar vid olika 
hastigheter. Vad de istället har är en analysmodell där de räknar med bränsleförbrukningen för ett 
typfartyg som liknar ett av dem som används i Gotlandstrafiken, nämligen SF1500 (Hellström, 
2013).  
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Skillnaden på detta fartyg mot de övriga tre som är med i undersökningen är att detta inte bara 
har en känd momentanförbrukning utan faktiskt kända bränsleförbrukningar vi några olika 
hastigheter. Enligt trafikverket är detta typfartyg modellerat för att ha samma antal 
passagerarplatser och samma lastkapacitet, alltså antalet filmeter, som Destination Gotlands 
SF1500 har. Utifrån dessa antaganden fås ytterligare ett fartyg som är med i undersökningen, som 
redovisas i tabell 4. 

TABELL 4: FARTYGSDATA FÖR TYPFARTYG LIKT SF1500 (DESTINATION GOTLAND, 2013). 

 Typfartyg, likt M/s Visby (SF1500) 

 

Längd [m] 195 

Bredd [m] 25 

Djupgående [m] Okänt, men under 7 meter då detta djup begränsar för 
gotlandsfärjan i Nynäshamnstillgöringen 

Hastighet [knop] 28,5 

Passagerarkapacitet 1500 

Filmeter/antalet fordon 500 bilar varav 1650 lastmeter (2200 filmeter) 

 

Den givna bunkerkonsumtionen för denna typfärja redovisas i tabell 5.  

TABELL 5: BUNKERKONSUMTION FÖR TYPFARTYG VID OLIKA HASTIGHETER (HELLSTRÖM, 2013). 

Hastighet [knop] Bränsleförbrukning [ton/h] Bränsleförbrukning [ton/dygn] 

18 2,5 60 

20 3,0 72 

22 3,6 86,4 

24 4,5 108 

26 5,8 139,2 

28 7,6 182,4 
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4 Metod  
För att hitta ett bränslemässigt optimalt transportscenario för linjesjöfarten till och från 
Tasmanien och på så sätt hitta en energieffektivare lösning har följande metod använts. 

 

4.1 Tillvägagångssätt 
Tillvägagångssättet för detta kandidatexamensarbete kan översiktsmässigt beskrivas med följande 
flödesschema (se figur 5). 

 
Figur 5. Flödesschema för tillvägagångssättet. 

Under förstudien och problemformuleringen har bakgrunden, kapitel 1, varit fokus. När 
problemformuleringen sedan skrivits har en omfattande litteraturstudie gjorts, vilken presenteras 
under kapitel 3. 

Modellens utvecklande har delvis skett parallellt med litteraturstudien då det under utvecklandet 
av modellen har kommit upp vilken typ av fakta som krävts för att färdigställa denna. Modellen 
har haft variabler såsom bränsleförbrukning, hastigheter, passagerarantal och filmeter. En 
omfattande algoritm har gjorts för att hitta det bränslemässigt optimala transportscenariot. Detta 
förklaras mer ingående i kapitel 4.5. 

4.1.1 Val av beräkningsprogram 
När flera olika transportscenarion utvärderas bygger detta på relativt enkla beräkningar, som efter 
många upprepningar och loopar blir det långa vektorer och många vektorberäkningar. På grund 
av detta gjordes modellen i Matlab, som är ett kraftfullt verktyg för vektoralgoritmer. Det är även 
praktiskt att göra algoritmen i ett datorprogram, då det ger en möjlighet att variera indata och på 
ett relativt enkelt sett göra en känslighetsanalys och undersöka resultatets trovärdighet. 

 

4.2 Dagens färjors bränsleförbrukning 
Det är som tidigare sagt känt att Spirit of Tasmania förbrukar 150 ton bränsle på 24 timmar vid 
körning i bashastigheten. För att kunna uppskatta bränsleförbrukningen för Spirit of Tasmania 
beräknas först i ekvation (3) bashastigheten uttryckt i m/s enligt 

𝑣!"# = 𝑘!" ∙ 𝑢!"#    (3) 

där ubas är bashastigheten uttryckt i knop, vilken enligt tabell 1 är 28,5 knop, och vbas är 
bashastigheten uttryckt i m/s. Omvandlingskoefficienten knm har värdet 0,5144 och används för 
att omvandla enheten från knop till m/s. Detta tillsammans med den kända sträckan ger enligt 
ekvation (4) överfartstiden som skulle fås om fartyget körde med bashastigheten hela vägen: 

𝑡ö,!"# =
!

!!"#
= 8,12  ℎ    (4) 
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Eftersom företaget enligt tabell 1 anger att medelhastigheten för en överfart är 27 knop och att 
överfarten vanligtvis tar mellan 9 och 11 timmar så är det tydligt att fartyget kommer att köra 
under sin bashastighet under stora delar av överfarten. Detta gör att beräkningar av 
bränsleförbrukning på bashastigheten endast kommer att ge en uppskattning av vad fartyget 
egentligen skulle förbruka under en överfart. 

4.2.1 Bränsleförbrukningen beräknat på bashastigheten 
Grovt skattat fås bränsleförbrukningen per överfart genom ekvation (5): 

𝐵ö,!"# =
!!,!"#
!"

∙ 𝑡ö,!"#   (5) 

där Bö,sot är bränsleförbrukningen per överfart för Spirit of Tasmania, Bf,sot är bränsleförbrukningen 
per dygn och tö,sot är överfartstiden som antas vara på 10 timmar.  

Med en överfart i vardera riktningen per dygn, det vill säga totalt två överfarter per dygn under 
lågsäsong och fyra överfarter under högsäsong fås en årsförbrukning enligt ekvation (6) på 

𝐵!"!,!"# = 𝐵ö,!"# ∙ 𝑛!"#   (6) 

där nsot är totala antalet avgångar under ett år. I denna uträkning används den senaste siffran från 
tabell 2, det vill säga antalet avgångar under 2010/2011, vilket var 827 stycken.  

4.2.2 Bränsleförbrukningen vid en annan hastighet 
Om bränsleförbrukningen vid en annan hastighet approximeras på samma sätt som för övriga 
fartyg där endast momentanförbrukningen är känd så fås en annan uppskattning på den totala 
årsförbrukningen, som troligtvis stämmer bättre med verkligheten.  

Det är enligt tabell 1 känt att medelhastigheten för en överfart är 27 knop. Bränsleförbrukningen 
vid denna hastighet räknas ut i ekvation (7) med hjälp av sambandet från ekvation (2), enligt 

𝐵!,!"#,! = 𝐵!,!"# ∙
!!"#"$
!!"#

!
   (7) 

På samma sätt som tidigare i ekvation (5) och (6) så kan en årsförbrukning beräknas utifrån 
resultaten av ovanstående ekvation.  

 

4.3 Begränsningar 
I utvecklandet av modellen har vissa begränsningar fått göras för att modellen det ska vara 
möjligt att utvecklas och utföras inom ramarna för detta projekt.  

4.3.1 Approximationer om bränsleförbrukning 
Då det har visats sig väldigt svårt att hitta information om vilken bränsleförbrukning olika fartyg 
har vid olika hastigheter så har approximationer av bränsleförbrukningen fått göras. För tre av de 
fartyg som är med i undersökningen är endast momentanförbrukningen känd, det vill säga 
bränsleförbrukningen vid en specifik hastighet. För att kunna genomföra algoritmen krävs det att 
bränsleförbrukningen är känd vid flera olika hastigheter. Därför kommer det samband mellan 
uttagen effekt och hastighet som presenterades i ekvation (2) i kaptiel 3.2.3 att användas (se bilaga 
2). Detta ger som tidigare sagt en grov uppskattning av bränsleförbrukningen.  
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4.3.2 Miljöaspekter 
Det bör också sägas att detta kandidatexamensarbete undersöker ett bränslemässigt optimalt 
transportscenario, vilket ska leda till ett förslag som skulle kunna minska energianvändningen för 
linjesjöfarten till och från Tasmanien. Detta innebär inte nödvändigtvis att det förslag som 
genereras skulle vara det mest miljövänliga förslaget, då detta arbete inte tar i beaktande varifrån 
bränslet kommer och inte heller undersöker förnyelsebara energikällor. 

Det som inte tagits hänsyn till i utvecklandet av modellen är vilken typ av bränsle fartygen 
använder. Dock är det känt att Spirit of Tasmania körs på tjockolja, så kallat marindiesel, vilket är 
ett av de mest förorenande bränslen som finns. Att flertalet av de fartyg som är med i modellen 
är gamla ökar risken för att även dessa drivs på marindiesel, då detta var det vanligaste drivmedlet 
förr om åren. I dagsläget har Sverige påbörjat en utveckling av att köra sina färjor på mindre 
smutsiga bränslen (Avenius, 2012). Det kan sägas att eftersom Spirit of Tasmania körs på detta 
kontaminerande bränsle så kommer övriga fartygs bränsleutsläpp i alla fall inte vara mer 
förorenande än Spirit of Tasmanias, även om de skulle kunna vara på samma nivå.  

4.3.3 Ekonomiska begränsningar 
Detta arbete har inte heller tagit hänsyn till ekonomiska aspekter såsom vad det skulle kosta att 
köpa in de nya fartygen, vilken typ av underhåll de kräver eller hur mycket personal som krävs på 
de olika fartygen. Då dessa uppgifter är mycket svåra att få tag på innebär det att det blir i stort 
sett omöjligt att genomföra beräkningar på efter hur många år det skulle löna sig att köpa in nya 
färjor. Istället fokuserar detta arbete endast på hur mycket energi som potentiellt sett skulle kunna 
sparas genom att byta ut det transportscenario som finns idag mot ett nytt. 

 

4.4 Krav på modellen 
Det har inte gått att finna några krav på fartygen från den Tasmanska regeringen angående antalet 
avgångar, antalet passagerarplatser eller antalet filmeter som ska finnas tillgängligt. Istället har 
kraven för denna modell gjorts genom antaganden och approximationer utifrån de data som 
finns för linjesjöfarten idag. 

4.4.1 Antalet passagerarplatser 
I dagsläget får det plats 1400 passagerare på färjorna. Medelvärdet för antalet passagerare per 
överfart de senaste åren har varit runt 500, och det har under högsäsong gått två avgångar i 
vardera riktningen per dygn. Därför har det satts en gräns på att det ska kunna transporteras 
minst passkrav=1500 passagerare/dygn i vardera riktningen. Detta krav är lätt att ändra i Matlab-
programmet (se kapitel 4.5). 

4.4.2 Antalet tillgängliga filmeter 
På samma sätt har ett krav för antalet bilar som ska få plats bestämts. Det transporteras både 
vanliga bilar, husvagnar, husbilar och även en del lastbilar med linjesjöfarten. Enligt tabell 1 anger 
Spirit of Tasmania att det får plats 500 bilar fördelat på 2565 filmeter. Detta ger en bils 
medellängd enligt ekvation (8). 

𝑏𝑖𝑙!"#"$ =
!"#$%&%'
!!"#$%

≈ 5  𝑚  (8) 
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Givet medelvärdet för antalet bilar per överfart under de senaste åren ger detta att det under 
högsäsong (två avgångar per dygn i vardera riktningen) måste finnas tillgängligt ca 2500 filmeter i 
vardera riktningen per dygn. För att ha marginal sätts kravet till att det ska finnas filkrav=2800 
filmeter tillgängligt per dygns i vardera riktningen. För fartyg där antalet filmeter ej står angivet, 
utan istället antalet bilar och lastbilar, har det antagits att medellängden för en bil är 5 meter enligt 
ekvation (8) och att medellängden för en lastbil är 20 meter. 

4.4.3 Tidsmässiga krav 
För att färjan ska vara ett gångbart alternativ för gemene man bör en överfart inte ta mer än 15 
timmar, så detta har också satts som krav, tidkrav=15 h. 

Det har även satts ett krav på att maximalt fyra färjor får användas i varje sträcka per dag. Detta 
på grund av logistiska orsaker såsom personal och hamnplatser. 
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4.5 Modell 
För utvecklandet av den algoritm som modellen bygger på har utgångspunkten varit att det finns 
kända data från ett visst antal fartyg. Dessa data behandlar bland annat vilken bränsleförbrukning 
som genereras vid vilka hastigheter, vilken passagerarkapacitet fartyget har samt hur många 
filmeter det har. I dagsläget bygger modellen på fyra olika fartyg, men det finns utrymme för att 
utveckla den så att den kan innefatta cirka 5-10 fartyg. 

Modellen bygger på att genom att undersöka olika kombinationer av fartyg hitta en optimal 
kombination, som möter de krav som finns på passagerarantal, filmeter och överfartstid. Denna 
kombination ska samtidigt vara det bränslesnålaste alternativet. Den algoritm som ska hitta denna 
optimala fartygskombination visas översiktsmässigt i figur 6. 

 
Figur 6. Översiktsmodell för optimerande av transportscenario. 

 

4.5.1 Skapa olika fartygskombinationer 
Under första steget, att skapa olika fartygskombinationer, har följande gjorts. För varje fartyg som 
är med i modellen är hastigheten och motsvarande bränsleförbrukning känd (eller approximerad). 
Det har även angetts det maximala passagerarantalet och antalet filmeter för varje fartyg. I Matlab 
(se bilaga 3) har sedan alla olika kombinationer av fartyg som finns testats för att hitta ett optimalt 
transportscenario. Detta har skett genom att ha fyra fartyg A, B, C och D tillgängliga. De olika 
kombinationerna för överfarten har då varit A, B, C, D, A+B, A+C, B+C, A+D, B+D, C+D 
och A+B+C, A+B+D, A+C+D, B+C+D och slutligen A+B+C+D. 
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För varje kombination har modellen börjat med att undersöka hur många färjor som krävs för att 
möta kravet på antalet passagerare och antalet filmeter. Om fartygskombinationen har för få 
passagerarplatser, har ytterligare ett fartyg tagits med (alltså dubbla avgångar), och på samma sätt 
har antalet filmeter undersökts. För att beskriva ett exempel så undersöks kombination A+B. Det 
totala antalet passagerare för fartyg A och fartyg B fås från ekvation (9): 

𝐴!"## + 𝐵!"## = 𝐴𝐵!"##   (9) 

Därefter undersökt det om det totala antalet passagerarplatser är mindre än kravet som finns på 
hur många platser det ska finnas genom att undersöka om olikheten i ekvation (10) är uppfylld. 

𝐴𝐵!"## < 𝑝𝑎𝑠𝑠!"#$   (10) 

Om ekvation (10) skulle vara uppfylld måste ytterligare ett fartyg läggas till. Eftersom det är okänt 
vilket som ska läggas till för att ge det bränslesnålaste alternativet så undersöks nu 
kombinationerna A+A+B och A+B+B. 

Samma procedur görs även för antalet filmeter varje färja har och en jämförelse med kravet som 
finns för hur många filmeter som måste finnas. Detta görs sedan för samtliga av de listade 
kombinationerna. 

4.5.2 Överfartstid och bränsleförbrukning för olika hastigheter 
När antalet avgångar för att möta kraven har fastställts går algoritmen vidare till nästa ruta i figur 
6, nämligen att bestämma överfartstiden och bränsleförbrukningarna för olika hastigheter. Varje 
fartyg har sina indata beskrivna i en matris med två vektorer, där den ena kolumnen beskriver 
hastigheten och den andra kolumnen beskriver motsvarande bränsleförbrukning. Överfartstiden 
för varje hastighet räknas ut genom ekvation (11): 

𝑡ö =
!

!!"#$%&
   (11) 

där D motsvarar sträckan från hamn till hamn och Vfartyg är hastigheten för ett fartyg. 
Bränsleförbrukningen har sedan räknats ut genom ekvation (12): 

𝐵ö = 𝑁!"#$%& ∙ 𝐵! ∙ 𝑡ö   (12) 

där Bö är totala bränsleförbrukningen för en sträcka, Bf motsvarar bränsleförbrukningen vid 
respektive hastighet och Nfartyg är antalet fartyg som krävs för att möta kraven enligt första steget i 
algoritmen. Utifrån detta kan samtliga överfartstider och motsvarande bränsleförbrukningar 
räknas ut. 

4.5.3 Optimal hastighet ur bränslesynpunkt 
I det tredje steget i algoritmen beskriven i figur 6 har först de hastigheter som skulle ge en 
överfartstid på mer än 15 timmar eliminerats för att möta det tidsmässiga krav som satts. Därefter 
har en bränslemässigt optimal hastighet tagits fram genom att utvärdera de siffror som togs fram i 
steg två.  

Den hastighet som ger den lägsta bränsleförbrukningen per överfart har därför valts för varje 
kombination. Detta skulle alltså motsvara den streckade linjen i figur 3 som ger lägst 
bränsleförbrukning.  
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4.5.4 Jämförelse med andra kombinationer 
När bränsleförbrukningen är känd för den optimala hastigheten för varje fartyg och varje 
kombination har slutligen de olika kombinationerna jämförts för att hitta den som ger det 
bränslesnålaste alternativet. Detta motsvarar då det optimala transportscenariot. 

 

4.6 Känslighetsanalys 
För att kunna validera modellen görs en känslighetsanalys för de antaganden som har gjorts. I 
detta fall gäller det främst de hypoteser och approximationer som gjorts om 
bränsleförbrukningen vid olika hastigheter för olika fartyg. 

4.6.1 Ändring av bränsleförbrukningen 
En undersökning om vad som händer med resultaten om bränsleförbrukningen skulle ändras 
med 10 % vid varje hastighet görs för att se hur detta ändrar resultaten. Detta är speciellt viktigt 
för M/s Botnia Express, M/s Fenno Express och M/s Sally Express då dessa fartygs 
bränsleförbrukningar är approximerade utifrån en känd momentanförbrukning. Undersökningen 
görs genom att alterera indata i Matlab-modellen. 

4.6.2 Ändring av passagerar- och filmeterkraven 
Känsligheten undersöks också genom att sätta ett annat antal passagerarplatser som krav, samt att 
alternera antalet filmeter som krävs. Detta då båda dessa siffror är antaganden om vilka krav som 
kan tänkas finnas. Även denna störningsberäkning görs genom att ändra kraven i Matlab-
modellen för att därefter återigen köra programmet och undersöka resulaten.  

4.6.3 Ändring av tidskrav 
Slutligen ändras kravet på att överfarten får ta 15 timmar till att överfarten får ta 13 timmar. Med 
detta krav ändrat undersöks det om det optimala transportscenariot är detsamma eller om det 
ändras. 

Också denna störning i modellen är lätt att göra då det endast innebär variation av inparametrar i 
Matlab-programmet.  

5 Resultat och Diskussion 
När dagens färjors bränsleförbrukning har bestämts presenteras resultaten i detta kapitel, 
tillsammans med resultaten från modellen. Utifrån dessa siffor förs en diskussion huruvida det 
bestämda optimala transportscenariot faktiskt är bättre än dagens färjor ur en bränslesynpunkt. I 
detta kapitel presenteras även resultaten från känslighetsanalysen. 

5.1 Dagens färjors bränsleförbrukning 
I detta kapitel presenteras resultaten från beräkningarna i kapitel 4.2 som ger 
bränsleförbrukningen för Spirit of Tasmania vid olika hastigheter. Den siffra som borde ge den 
mest rättvisa bilden av vad Spirit of Tasmania förbränner på ett år är den som är beräknad på 
medelhastigheten, då detta är den hastighet som färjan kommer att köra med under stora delar av 
överfarten.  
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5.1.1 Bashastigheten 
En approximerad bränsleförbrukning för Spirit of Tasmania på ett år baserat på uträkningar med 
bashastigheten blir 

𝐵!"!,!"# = 5,169 ∙ 10! ton. 

Som sagt så bygger detta resultat på uträkningar gjorda på bashastigheten, även om Spirit of 
Tasmania kommer att köra med en lägre hastighet under delar av överfarten. Körning vid en 
lägre hastighet skulle innebära en lägre bränsleförbrukning. På det stora hela kommer denna 
uträkning därför troligtvis att ge en överskattning av vad Spirit of Tasmania faktiskt förbrukar på 
ett år.  

5.1.2 Medelhastigheten 
Bränsleförbrukningen för Spirit of Tasmania undersöks även för det som anges vara 
medelhastigheten för en överfart, nämligen 27 knop. I detta fall har bränsleförbrukningen 
approximerats enligt ekvation (7). Detta ger en total årsförbrukning på  

𝐵!"!,!"# = 4,395 ∙ 10! ton. 

Denna årsförbrukning är lägre än den årsförbrukning som färjan skulle ha vid körning i 
bashastigheten, vilket är logiskt.  

En iakttagelse som går att göra är att överfartstiden vid körning i den angivna medelhastigheten 
endast bli 8,6 timmar. Enligt tabell 1 ska en normal överfart ta mellan 9 och 11 timmar. Därför 
kommer medelhastigheten antagligen att vara något lägre vid de flesta överfarter, vilket gör att 
även detta kan vara en överskattning av bränsleförbrukningen för Sprit of Tasmania per år. Detta 
är dock inte säkert då bränsleförbrukningen endast är approximerad och det finns stora 
felmarginaler i resultatet. 

Då resultaten från modellen jämförs med dagens färjors bränsleförbrukning så kommer 
jämförelsen att ske med denna siffra, som är baserad på medelhastigheten. 

5.1.3 Bränsleförbrukning vid körning i lägre hastighet 
Om samma krav som satts på modellen gällande överfartstiden skulle sättas på dagens färjor så 
skulle Spirit of Tasmania kunna köra med en betydligt längre hastighet än vad den gör idag. Att 
uppskatta bränsleförbrukningen med hjälp av sambanden i ekvation (2) vid en så låg hastighet går 
att göras, men resultatet kommer sannolikt att vara mycket missvisande då approximationen blir 
sämre och sämre ju längre bort från den givna hastigheten den kommer. Om detta ändå skulle 
göras, och bränsleförbrukningen för ett år för Spirit of Tasmania vid körning i 18 knop skulle 
bestämmas, ger detta 

𝐵!"!,!"# = 1,676 ∙ 10! ton. 

Det är alltså tydligt att även om detta bara är en grov uppskattning så skulle även Spirit of 
Tasmania tjäna på att minska sin hastighet under varje överfart. Detta stämmer överens med 
teorin om att minskad hastighet innebär minskad bränsleförbrukning. Dock innefattar denna 
modell inte vad som händer med bränsleförbrukningen vid mycket låga hastigheter, då den 
bränsleförbrukningen ofta ökar igen (Du, m.fl., 2011). Därför finns det stora felmarginaler i detta 
resultat. 
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5.2 Modellen 
För att på ett överskådligt sätt kunna redogöra för resultaten från modellen så redovisas först de 
optimala hastigheterna för respektive fartyg i tabell 6. Varje fartyg får också en beteckning; A, B, 
C eller D. 

TABELL 6: BRÄNSLEFÖRBRUKNING FÖR VARJE FARTYG VID BRÄNSLEMÄSSIGT OPTIMAL HASTIGHET. 

Fartyg Beteckning Optimal 
hastighet 
[knop] 

Överfartstid [h] Antal fartyg Dagsförbrukning/sträcka 
[ton] 

Typfartyget A 18 12,8 2 64,3 

M/s Botnia Express B 16 14,5 11 159,3 

M/s Fenno Express C 16 14,5 4 30,5 

M/s Sally Express D 16 14,5 2 27,1 

 

Dessa resultat visar alltså att om endast en färja skulle väljas, så bör M/s Sally Express väljas då 
den har en betydligt lägre förbrukning per dag och sträcka än de övriga. Anledningen till att så 
många färjor skulle behövas av M/s Botnia Express är att den har så litet utrymme för bilar och 
därför krävs hela 11 färjor för att nå kravet på antalet filmeter.  

När de olika kombinationerna testas så används den hastigheten vid vilken respektive fartyg har 
som lägst bränsleförbrukning, alltså de hastigheter som redovisas i tabell 6. Om exempelvis 
kombinationen fartyg A + fartyg B inte når upp till kraven på passagerarplatser eller filmeter så 
redovisas inte den kombinationen, utan istället en med ytterligare en färja, i det här fallet A+A+B 
och A+B+B. Resultaten från de olika kombinationerna redovisas i tabell 7. 

TABELL 7: RESULTAT FRÅN OLIKA DE FARTYGSKOMBINATIONERNA 

Fartygskombination Bränsleförbrukning per dag och sträcka [ton] 

A+A+B 78,8 

A+B+B 61,1 

A+C 39,8 

A+D 45,8 

B+C+C+C 37,4 

B+B+D 42,5 

B+D+D 41,6 

C+D 21,2 

A+B+C 54,3 

A+B+D 60,2 

A+C+D 53,4 

B+C+D 35,7 
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Enligt tabell 7 så fungerar det till exempel inte att kombinera färja B och färja C på något annat 
sätt än att ta en av B och tre av C. Detta är på grund av kravet på att maximalt fyra färjor får 
användas.  

Den optimala lösningen fås från tabell 7. Ett fartyg av typ C och ett av typ D ska användas, det 
vill säga en M/s Fenno Express och en M/s Sally Express. Detta ger en dagsförbrukning på 21,2 
ton per sträcka. Den totala årsförbrukningen fås då till 

𝐵!"!,!" = 1,548 ∙ 10! ton. 

Beräkningarna bygger på att dagsförbrukningen per sträcka multipliceras med två för att få den 
totala dagsförbrukningen. Därefter tas denna siffra gånger det totala antalet dagar på ett år.  

Detta är alltså mer än en halvering av bränsleförbrukningen som Spirit of Tasmania i dagsläget 
har på ett år. Samtidigt är det i samma storleksordning som Spirit of Tasmania skulle ha idag om 
den sänkte hastigheten.  

Om resultaten från modellen kan det sägas att resultaten i sig kanske inte är det viktigaste. Själva 
framtagandet av modellen och det faktum att den fungerar innebär att det är ett kraftfullt verktyg 
som skulle kunna användas vid planerande av bränslemässigt optimala rutter. Om någon med 
mer inflytelse i branschen kan erhålla siffror på bränsleförbrukningar vid olika hastigheter för 
moderna fartyg så försvinner många av de stora approximationerna och därmed även 
osäkerheterna i resultaten.  

Det som resultaten från modellen visar är att bränsleförbrukningen för linjesjöfarten till och från 
Tasmanien kan minskas, även om två färjor körs per dygn i vardera riktningen istället för en. Det 
faktum att det är två fartyg innebär också att under lågsäsong så kan den ena färjan ställas in 
beroende på antalet sålda biljetter, vilket skulle innebära ytterligare en minskning i 
bränsleförbrukningen per år. 

 

5.3 Resultat från känslighetsanalys 
Som beskrivet i kapitel 4.6 görs en känslighetsanalys genom att variera olika typer av indata som 
används i modellen.  

5.3.1 Ändring av bränsleförbrukningen 
Om den kända momentanförbrukningen för de tre existerande fartygen höjs med 10 % och 
modellen därefter körs igen, så blir resultaten fortfarande att kombinationen av att köra en M/s 
Fenno Express och en M/s Sally Express ger den optimala lösningen. I detta fall blir dock 
årsförbrukningen något högre, nämligen 

𝐵!"!,!" = 1,703 ∙ 10! ton. 

Det är dock tydligt att resultatet fortfarande ger en betydligt lägre bränsleförbrukning än vad 
Spirit of Tasmania har idag. 

5.3.2 Ändring av passagerar- och filmeterkraven 
Steg två i känslighetsanalysen har varit att alternera kraven för antalet passagerarplatser och 
antalet filmeter som måste kunna transporteras per dygn. Dessa krav alterneras för att få mer 
marginal. Tidigare var kravet att kunna transportera 1500 passagerare/dygn, vilket nu ändras till 
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passkrav= 2800 passagerare/dygn. Filmeterkravet ändras från 2800 meter/dygn till filkrav=3000 
meter/dygn. Anledningen till valet av dessa siffror är att detta är vad Spirit of Tasmania högst kan 
transportera när den körs med två avgångar per dygn under sommaren.  

Resultaten från denna störningsberäkning blir att det inte längre räcker att köra en M/s Fenno 
Express och en M/s Sally Express, utan att den optimala lösningen nu istället ges av att köra två 
stycken M/s Fenno Express och en M/s Sally Express. Då ytterligare en färja måste läggas till 
ökar bränsleförbrukningen. Den totala årsförbrukningen blir nu 

𝐵!"!,!!" = 2,105 ∙ 10! ton. 

Det är rimligt att årsförbrukningen höjs då ytterligare en färja läggs till.  

5.3.3 Ändring av tidskrav 
Ett tredje sätt att undersöka känsligheten i resultaten är att ändra tiden som en överfart får ta. I 
det här fallet ändras den tillåtna överfartstiden från 15 timmar till 13 timmar. 

Resultatet av detta blir att samtliga färjor måste köra med minst 18 knop för att hinna över i tid. 
En högre hastighet ökar bränsleförbrukningen. Dock så är det fortfarande kombinationen av att 
köra en M/s Fenno Express och en M/s Sally Express som ger den optimala lösningen. I detta 
fall blir bränsleförbrukningen per år 

𝐵!"!,!" = 1,959 ∙ 10! ton. 

Årsförbrukningen blir alltså högre än vid de ursprungliga tidskraven vilket är logiskt, då färjorna 
nu måste köra i en högre hastighet. Samtidigt så blir årsförbrukningen mindre än om ytterligare 
en färja skulle läggas till, som i förra avsnittet.  

5.3.4 Värsta tänkbara scenario 
Om samtliga störningsberäkningar görs på samma gång för att skapa ett värsta tänkbara scenario, 
med den maximala bränsleförbrukningen som modellen kan få blir resultatet återigen att det 
måste köras två stycken M/s Fenno Express och en M/s Sally Express. Årsförbrukningen blir då 

𝐵!"!,!!" = 2,930 ∙ 10! ton. 

Även i detta värsta tänkbara scenario är alltså bränsleförbrukningen lägre än vad Spirit of 
Tasmania i dagsläget har på ett år.  

 

5.4 Felkällor och resultatens trovärdighet 
Den utan tvekan största felkällan i skrivandet av denna rapport är det faktum att 
bränsleförbrukningarna för tre av fyra fartyg som är med i modellen är approximerade. Om 
samma approximation skulle användas för det fjärde fartyget, typfartyget, kan storleken på felet 
uppskattas. Om den kända bränsleförbrukningen vid 28 knop ses som given och övriga 
förbrukningar approximeras utifrån ekvation (2) så ger det resultaten enligt tabell 8. Resultaten 
visar att det är relativt små skillnader i bränsleförbrukningen per dygn, men att det ändå inte är en 
obetydlig differens. Detta innebär att det kan finnas stora fel i resultaten från dels modellen, men 
även att det kan finnas fel i de beräkningar som gjort på Spirit of Tasmania’s bränsleförbrukning 
vid andra hastigheter än bashastigheten.  
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TABELL 8: JÄMFÖRELSE AV APPROXIMERAD OCH VERKLIG BUNKERKONSUMTION FÖR TYPFARTYG  

Hastighet [knop] Verklig bränsleförbrukning [ton/dygn] Approximerad bränsleförbrukning [ton/dygn] 

18 60 48,5 

20 72 66,5 

22 86,4 88,5 

24 108 114,9 

26 139,2 146 

28 182,4 182,4 

 

Enligt resultaten i tabell 8 så kommer approximationerna om bränsleförbrukningen antagligen att 
ge en överskattning vid högre hastigheter, för att sedan vid någon viss brytpunkt övergå i att ge 
en underskattning. Då de givna momentanförbrukningarna för samtliga av fartygen har varit 
angivna vid relativt höga hastigheter för respektive fartyg så kommer alltså approximationerna 
som gjorts troligtvis att ge en överskattning för bränsleförbrukningen. Detta innebär att 
modellens optimala scenario antagligen skulle dra mindre bränsle än vad resultaten säger.  Det 
innebär dock också att Spirit of Tasmania antagligen skulle dra mer bränsle vid de låga 
hastigheterna än vad resultaten i kapitel 5.1 säger. 

Eftersom bränsleförbrukningen för modellens optimala lösning även efter stora störningar i 
känslighetsanalysen är betydligt mindre än bränsleförbrukningen för dagens färjor, Spirit of 
Tasmania, så ökar detta resultatens trovärdighet.  

 

5.5 Hållbarhetsaspekter i projektet 
Hållbarhet delas in i tre olika delar; ekologisk, ekonomisk och social synvinkel. I detta kapitel 
diskuteras hur de olika hållbarhetsaspekterna vägs in i detta projekt. 

Sjöfarten är en unik del av världens infrastruktur, då den inte behöver färdiga vägar och därför 
kan vara verksam över stora områden. Allmänt så sker framdrivningen för majoriteten av 
världens fartyg av dieselmotorer som i allmänhet är energieffektiva och har en bra 
bränsleekonomi. De ger oftast låga halter av föroreningar såsom kolväten och kolmonoxid, 
medan de ger höga halter av kväveoxid (Brattlund m.fl., 1999).  

Den ekologiska aspekten i detta projekt är framför allt att hela projektet är skrivet för att hitta en 
bränsleeffektivare lösning för linjesjöfarten till och från Tasmanien. Detta skulle innebära mindre 
bränsleförbrukning och därmed mindre giftiga utsläpp i miljön.  

Som tidigare sagt så tar detta arbete inte några ekonomiska aspekter i beaktande. Detta beror 
främst på att det är mycket svårt att få tag på inköpspriser av färjor, men det beror även på 
svårigheten att hitta priser på kajplatser och terminaler och mängden personal som behövs för 
varje överfart. Att alla dessa saker är okända gör att det blir i stort sett omöjligt att genomföra 
någon ekonomisk analys på efter hur lång tid det skulle löna sig att köpa in nya, bränslesnålare 
färjor. 

En annan sak som inte har tagits i beaktande är kvaliteten på färjorna, vilket skulle kunna tolkas 
som ett socialt perspektiv. Moderna fartyg är ofta utrustade med stabiliserande hjälpmedel som 
har till uppgift att minska fartygets krängningar i vågorna. Detta är något som kan påverka 
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helhetsupplevelsen av en överfart, vilket också skulle kunna påverka hur mycket folk som är 
villiga att betala för en biljett. 

En social aspekt som dock har tagits hänsyn till är överfartstiden för en färja. Om inga krav hade 
satts på denna punkt så skulle överfarten ha kunnat ta väldigt lång tid, vilket hade varit 
fördelaktigt ur energisynpunkt och därmed för de ekologiska aspekterna. Dock skulle detta 
innebära att färjan skulle bli ett oattraktivt alternativ för majoriteten av alla människor, vilket gör 
att en kompromiss gällande överfartstiden har fått göras.  

6 Slutsatser 
 

• Resultaten från modellen visar att det går att minska energibehovet för linjesjöfarten till 
och från Tasmanien genom att minska bränsleförbrukningen. 

• Modellen som byggts kan användas som ett verktyg för företag vid inköp av fartyg, då det 
är lätt att variera inparametrar efter vad som är önskat. Detta innebär att det är ett 
kraftfullt verktyg då alternativ för bränslesnåla transportscenarion ska undersökas. 

• Det bränslemässigt optimala transportscenariot framtaget med hjälp av modellen visar att 
det går att minska bränsleförbrukningen för linjesjöfarten till och från Tasmanien med 
ungefär 50 % genom att byta ut fartygen. 

• Ett annat sätt att minska bränsleförbrukningen skulle vara att minska farten för de färjor 
som går idag. 
 

7 Framtida arbete 
Modellen som byggts till detta arbete skulle kunna användas då ett företag ska köpa in nya fartyg. 
Om företaget vet vilken linjesträckning det är fråga om samt vilka kravspecifikationer de har på 
fartyget kan de, tillsammans med uppgifter om bränsleförbrukningar som de får från varven, 
använda modellen för att se vilket transportscenario som skulle vara bränslemässigt mest hållbart 
för dem. Ett framtida arbete skulle därför kunna vara att kommersialisera modellen och försöka 
bidra till bränslesnålare transportscenarion i framtiden. För att detta ska vara möjligt behöver 
dock även ekonomiska aspekter tas med i modellen, såsom bränslekostnader, inköpspriser för 
fartygen, personalkostnader, skatter och övriga kostnader. 

Gällande linjesjöfarten till och från Tasmanien så är det antagligen inte rimligt att köpa in så 
gamla fartyg som de som är med i denna undersökning.   

Detta arbete har inte undersökt andra sätt att minska energianvändningen än att minska 
bränsleförbrukningen. Det finns många andra sätt att spara in på energi, såsom återvinning på 
färjorna, alternativa drivmedel, etc.   
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Bilaga 1 - Projektplan 
Dag Datum Tid Aktivitet 

v. 3 2013-01-14 – 
2013-01-20 

 Jobba intensivt med problemformulerings-
rapporten och skriva färdigt den. 

Mån 2013-01-28 12:00 Inlämning: Problemformuleringsrapport 

Tis 2013-01-29 10-12 Seminarium 1: Presentation problemformulering 

Ons 2013-02-20  Delmål: Vara klar med litteratursökningen (vilket 
främst kommer att vara statistik om olika fartyg 
samt information om Spirit of Tasmania) och ha 
börjat på modellen/metoden. Börja skriva 
rapport. 

Mån 2013-03-04  Delmål: Ha kommit en bra bit på rapporten och 
jobba intensivt med modellen/metoden.  

Ons 2013-03-13  Delmål: Vara klar med metoden och börja skriva 
mer fokuserat på delrapport 2 

Tis 2013-03-19 12:00 Inlämning: Komplett litteraturstudie och metod 
(delrapport 2) 

Tors 2013-03-21 9-12 Seminarium 2: Presentation av litteraturstudien 
och metoden 

v. 14   Påsklov 

v. 15   Intervju med en sjökapten för att få information 
om bränsleåtgång för olika fartyg. 

Ons 2013-04-17  Delmål: Ha resultaten från modellen klara och 
börja bearbeta dem i rapporten samt utföra 
känslighetsanalys. Börja diskutera resultaten. 

Tis 2013-04-30  Delmål: Vara klar med rapport för 
korrekturläsning 

Tis 2013-05-07 12:00 Inlämning: Slutrapport 

Mån 2013-05-13  Ha läst igenom annan grupps rapport och 
förberett oppositionsfrågor 

Tis/ 

Ons 

2013-05-14/ 
2013-05-15 

9-15 Slutseminarium 

Fre 2013-05-17 12:00 Inlämning: Oppositionsrapport 

Tis 2013-06-11 12:00 Inlämning: Kompletterad slutrapport 



-35- 
 

Bilaga 2 – Approximationer av bränsleförbrukningar 
Sambandet som beskrivs i kapitel 3.2.3 i ekvation (2) används för att approximera 
bränsleförbrukningarna för de fartyg som är med i modellen där endast momentanförbrukningen 
är känd. Detta sker enligt formeln 

𝐵! = 𝐵!
!!
!!

!
   (B2.1) 

om B1 och B2 beskriver bränsleförbrukningen vid två olika hastigheter v1 och v2.  

Resultaten från dessa approximationer redovisas i tabell B1, B2 och B3. 

TABELL B1: APPROXIMERAD BUNKERKONSUMTION FÖR FARTYG A (M/S BOTNIA EXPRESS) 

Hastighet [knop] Bränsleförbrukning [ton/dygn] 

8 3 

9 4,3 

10 5,9 

11 7,8 

12 10,1 

13 12,9 

14 16,1 

15 19,8 

16 24 

17 28,8 

18 34,2 

 

TABELL B2: APPROXIMERAD BUNKERKONSUMTION FÖR FARTYG B (M/S FENNO EXPRESS) 

Hastighet [knop] Bränsleförbrukning [ton/dygn] 

8 1,6 

9 2,3 

10 3,1 

11 4,1 

12 5,3 

13 6,8 

14 8,5 

15 10,4 

16 12,6 

17 15,2 

18 18 
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TABELL B3: APPROXIMERAD BUNKERKONSUMTION FÖR FARTYG C (M/S SALLY EXPRESS) 

Hastighet [knop] Bränsleförbrukning [ton/dygn] 

9 4 

10 5,5 

11 7,3 

12 9,5 

13 12,1 

14 15,1 

15 18,5 

16 22,5 

17 27 

18 32,1 

19 37,7 
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Bilaga 3 - Matlabkod för modellen 
%Sara Hallin 
%KEX-arbete i Energiteknik 
%2013-05-05 
  
clear 
clc 
close all 
  
%Krav för överfarten 
passagerarkrav=1500;    %passagerarkrav (antalet personer) 
filmeterkrav=2800;      %filmeterkrav 
tidkrav=15;             %krav på hur lång tid det får ta [h] 
  
%Koefficienter 
nm=1852;                %nautisk mil i meter 
knm=1.852/3.6;          %Omvandling från knop till m/s 
distance=429*10^3;      %avstånd mellan hamnarna [m] 
  
%Beräkning av dagens färjors totala bränsleförbrukning/år 
u=28.5;                 %Bashastigheten 
v=u*knm; 
tidbas=(distance/v)/(60*60); %överfartstid med bashastigheten [h] 
sotbunk1=150; %Känd bränsleförbrukning 
  
tidsot=10;              %medeltid över 
  
bransleover=(sotbunk1/24)*tidsot; 
avgangar=827;           %Använder den senaste siffran för antalet avgångar per år 
bransletot=avgangar*bransleover %Total bränsleförbrukning på ett år för SOT 
  
%Beräkning för känslighetsanalys på SOT 
u2=27; 
v2=u2*knm; 
tid2=(distance/v2)/(60*60); 
  
bransle2=150*(v2/v).^3;     %[ton/dygn] 
bransleover2=(bransle2/24)*tidsot; 
bransletot2=avgangar*bransleover2 
  
  
 
%Beräkning av bränsleförbrukningsvektorer 
  
%M/S Botnia Express 2 
botbunk1=24;    %[ton/dygn] 
bothast1=16;    %[knop] 
  
bothast=[8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18]';  %Undersökta hastigheter (18 knop max) 
botbunk=botbunk1*(bothast./bothast1).^3;    %approximerar bunkerförbrukning 
  
%M/S Fenno express 
fenbunk1=18; 
fenhast1=18; 
  
fenhast=[8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18]'; 
fenbunk=fenbunk1*(fenhast./fenhast1).^3;    %approximerar bunkerförbrukning 
  
%M/S Sally Express 
salbunk1=27; 
salhast1=17; 
  
salhast=[9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19]'; %Går upp till 19 knop 
salbunk=salbunk1*(salhast./salhast1).^3;    %approximerar bunkerförbrukning 
  
% Indata fartyg A: typfartyget 
% (Hastighet [m/s], Bränsleförbrukning [ton/dygn]) 
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typhast=[18 20 22 24 26 28]';       %[knop] 
typbunk=[2.5 3 3.6 4.5 5.8 7.6]';   %[ton/h] 
  
A=[knm*typhast 24*typbunk];         %[m/s, ton/dygn] 
  
Apass=1500;      %Passagerarkapacitet fartyg A 
Afil=2200;       %Antalet filmeter fartyg A 
  
% Indata fartyg B: M/S Botnia Express 
% (Hastighet [m/s], Bränsleförbrukning [ton/dygn]) 
  
B=[knm*bothast botbunk]; 
  
Bpass=1320;      %Passagerarkapacitet fartyg B 
Bfil=260;        %Antalet filmeter fartyg B 
  
% Indata fartyg C: M/S Fenno Express  
% (Hastighet [m/s], Bränsleförbrukning [ton/dygn]) 
  
C=[knm*fenhast fenbunk]; 
  
Cpass=1040;       %Passagerarkapacitet fartyg C 
Cfil=136*5+10*20; %Antalet filmeter för fartyg C beräknas genom att bilarna antas 
vara 5 m långa och lastbilarna 20 m 
  
% Indata fartyg D: M/S Sally Express  
% (Hastighet [m/s], Bränsleförbrukning [ton/dygn]) 
  
D=[knm*salhast salbunk]; 
  
Dpass=1200;       %Passagerarkapacitet fartyg D 
Dfil=280*5+29*20; %Antalet filmeter för fartyg D beräknas genom att bilarna antas 
vara 5 m långa och lastbilarna 20 m 
  
  
%Testar olika kombinationer av fartyg 
  
%Kombination 1: A 
  
kravNA=[ceil(passagerarkrav/Apass)  %Antal fartyg för att möta passagerarkrav 
        ceil(filmeterkrav/Afil)];   %Antal fartyg för att möta filmeterkrav 
     
antalA=max(kravNA);     %Antal fartyg för att möta högsta kravet 
Apasstot=antalA*Apass; 
  
kombA=[]; 
  
for i=1:length(A); 
     
    overfartstid=(distance/A(i,1))/3600;            %timmar 
    overfartbransle=antalA*A(i,2)*overfartstid/24;  %ton 
     
    if overfartstid < tidkrav 
        kombA=[kombA 
            A(i,:) overfartstid overfartbransle antalA]; 
    end    
end 
  
[~, I]=min(kombA(:,4)); 
disp('[hastighet, momentanförbrukning, överfartstid, dagsförbrukning/sträcka, antal 
fartyg]') 
optimalA=kombA(I,:)     %ger optimal bränsleförbrukning/dag och sträcka 
  
  
%Kombination 2: B 
  
kravNB=[ceil(passagerarkrav/Bpass)  %Antal fartyg för att möta passagerarkrav 
        ceil(filmeterkrav/Bfil)];   %Antal fartyg för att möta filmeterkrav 
     
antalB=max(kravNB);     %Antal fartyg för att möta högsta kravet 
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Bpasstot=antalB*Bpass; 
  
kombB=[]; 
  
for i=1:length(B); 
     
    overfartstid=(distance/B(i,1))/3600;            %timmar 
    overfartbransle=antalB*B(i,2)*overfartstid/24;  %ton 
     
    if overfartstid < tidkrav 
        kombB=[kombB 
            B(i,:) overfartstid overfartbransle antalB]; 
    end    
end 
  
[~, I]=min(kombB(:,4)); 
optimalB=kombB(I,:)     %ger optimal [hastighet, momentanförbrukning, överfartstid, 
dagsförbrukning/sträcka, antal fartyg] 
  
  
%Kombination 3: C 
  
kravNC=[ceil(passagerarkrav/Cpass)  %Antal fartyg för att möta passagerarkrav 
        ceil(filmeterkrav/Cfil)];   %Antal fartyg för att möta filmeterkrav 
     
antalC=max(kravNC);     %Antal fartyg för att möta högsta kravet 
Cpasstot=antalC*Cpass; 
  
kombC=[]; 
  
for i=1:length(C); 
     
    overfartstid=(distance/C(i,1))/3600;            %timmar 
    overfartbransle=antalC*C(i,2)*overfartstid/24;  %ton 
     
    if overfartstid < tidkrav 
        kombC=[kombC 
            C(i,:) overfartstid overfartbransle antalC]; 
    end    
end 
  
[~, I]=min(kombC(:,4)); 
optimalC=kombC(I,:)     %ger optimal [hastighet, momentanförbrukning, överfartstid, 
dagsförbrukning/sträcka, antal fartyg] 
  
%Kombination 4: D 
  
kravND=[ceil(passagerarkrav/Dpass)  %Antal fartyg för att möta passagerarkrav 
        ceil(filmeterkrav/Dfil)];   %Antal fartyg för att möta filmeterkrav 
     
antalD=max(kravND);     %Antal fartyg för att möta högsta kravet 
Dpasstot=antalD*Dpass; 
  
kombD=[]; 
  
for i=1:length(D); 
     
    overfartstid=(distance/D(i,1))/3600;            %timmar 
    overfartbransle=antalD*D(i,2)*overfartstid/24;  %ton 
     
    if overfartstid < tidkrav 
        kombD=[kombD 
            D(i,:) overfartstid overfartbransle antalD]; 
    end   
end 
  
[~, I]=min(kombD(:,4)); 
optimalD=kombD(I,:)     %ger optimal [hastighet, momentanförbrukning, överfartstid, 
dagsförbrukning/sträcka, antal fartyg] 
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%Kombination 5: A+B 
  
ABpass=Apass+Bpass; 
ABfil=Afil+Bfil; 
  
if ABpass < passagerarkrav || ABfil < filmeterkrav  %om det ena eller andra kravet 
ej är uppfyllt 
    AABpass=Apass*2+Bpass; 
    ABBpass=Apass+2*Bpass; 
    AABfil=Afil*2+Bfil; 
    ABBfil=Afil+2*Bfil; 
     
    if (AABpass < passagerarkrav || AABfil < filmeterkrav) && (ABBpass < 
passagerarkrav || ABBfil < filmeterkrav) %om varken AAB eller ABB uppfyller 
kraven, ta då en färja till 
        AABBpass=2*Apass+2*Bpass; 
        AAABpass=3*Apass+Bpass; 
        ABBBpass=Apass+3*Bpass; 
        AABBfil=2*Afil+2*Bfil; 
        AAABfil=3*Afil+Bfil; 
        ABBBfil=Afil+3*Bfil; 
         
        if AABBpass < passagerarkrav || AABBfil < filmeterkrav %Om det inte räcker 
med fyra färjor, avbryt undersökningen 
        else 
            disp('A+A+B+B bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
            AABBdagbransle=2*optimalA(4)/antalA+2*optimalB(4)/antalB  %A+A+B+B 
        end 
        if AAABpass < passagerarkrav || AAABfil < filmeterkrav 
        else 
            disp('A+A+A+B bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
            AAABdagbransle=3*optimalA(4)/antalA+optimalB(4)/antalB   %A+A+A+B     
        end 
        if ABBBpass < passagerarkrav || ABBBfil < filmeterkrav 
        else 
            disp('A+B+B+B bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
            ABBBdagbransle=optimalA(4)/antalA+3*optimalB(4)/antalB   %A+B+B+B     
        end    
         
    else 
    disp('A+A+B bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
    AABdagbransle=2*optimalA(4)/antalA+optimalB(4)/antalB   %A+A+B 
    disp('A+B+B bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
    ABBdagbransle=optimalA(4)/antalA+2*optimalB(4)/antalB   %A+B+B 
    end 
else 
    disp('A+B bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
    ABdagbransle=optimalA(4)/antalA+optimalB(4)/antalB 
end 
  
%Kombination 6: A+C 
  
ACpass=Apass+Cpass; 
ACfil=Afil+Cfil; 
  
if ACpass < passagerarkrav || ACfil < filmeterkrav  %om det ena eller andra kravet 
ej är uppfyllt 
    AACpass=Apass*2+Cpass; 
    ACCpass=Apass+2*Cpass; 
    AACfil=Afil*2+Cfil; 
    ACCfil=Afil+2*Cfil; 
     
    if (AACpass < passagerarkrav || AACfil < filmeterkrav) && (ACCpass < 
passagerarkrav || ACCfil < filmeterkrav) 
        AACCpass=2*Apass+2*Cpass; 
        AAACpass=3*Apass+Cpass; 
        ACCCpass=Apass+3*Cpass; 
        AACCfil=2*Afil+2*Cfil; 
        AAACfil=3*Afil+Cfil; 
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        ACCCfil=Afil+3*Cfil; 
         
        if AACCpass < passagerarkrav || AACCfil < filmeterkrav %Om det inte räcker 
med fyra färjor, avbryt undersökningen 
        else 
            disp('A+A+C+C bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
            AACCdagbransle=2*optimalA(4)/antalA+2*optimalC(4)/antalC   %A+A+C+C 
        end 
        if AAACpass < passagerarkrav || AAACfil < filmeterkrav 
        else 
            disp('A+A+A+C bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
            AAACdagbransle=3*optimalA(4)/antalA+optimalC(4)/antalC   %A+A+A+C    
        end 
        if ACCCpass < passagerarkrav || ACCCfil < filmeterkrav 
        else 
            disp('A+C+C+C bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
            ACCCdagbransle=optimalA(4)/antalA+3*optimalC(4)/antalC   %A+C+C+C     
        end    
         
    else 
    disp('A+A+C bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
    AACdagbransle=2*optimalA(4)/antalA+optimalC(4)/antalC   %A+A+C 
    disp('A+C+C bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
    ACCdagbransle=optimalA(4)/antalA+2*optimalC(4)/antalC   %A+C+C 
    end 
else 
    disp('A+C bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
    ACdagbransle=optimalA(4)/antalA+optimalC(4)/antalC 
end 
  
%Kombination 7: A+D 
  
ADpass=Apass+Dpass; 
ADfil=Afil+Dfil; 
  
if ADpass < passagerarkrav || ADfil < filmeterkrav  %om det ena eller andra kravet 
ej är uppfyllt 
    AADpass=Apass*2+Dpass; 
    ADDpass=Apass+2*Dpass; 
    AADfil=Afil*2+Dfil; 
    ADDfil=Afil+2*Dfil; 
     
    if (AADpass < passagerarkrav || AADfil < filmeterkrav) && (ADDpass < 
passagerarkrav || ADDfil < filmeterkrav) 
        AADDpass=2*Apass+2*Dpass; 
        AAADpass=3*Apass+Dpass; 
        ADDDpass=Apass+3*Dpass; 
        AADDfil=2*Afil+2*Dfil; 
        AAADfil=3*Afil+Dfil; 
        ADDDfil=Afil+3*Dfil; 
         
        if AADDpass < passagerarkrav || AADDfil < filmeterkrav %Om det inte räcker 
med fyra färjor, avbryt undersökningen 
        else 
            disp('A+A+D+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
            AADDdagbransle=2*optimalA(4)/antalA+2*optimalD(4)/antalD   %A+A+D+D 
        end 
        if AAADpass < passagerarkrav || AAADfil < filmeterkrav 
        else 
            disp('A+A+A+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
            AAADdagbransle=3*optimalA(4)/antalA+optimalD(4)/antalD     
        end 
        if ADDDpass < passagerarkrav || ADDDfil < filmeterkrav 
        else 
            disp('A+D+D+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
            ADDDdagbransle=optimalA(4)/antalA+3*optimalD(4)/antalD    
        end    
         
    else 
    disp('A+A+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
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    AADdagbransle=2*optimalA(4)/antalA+optimalD(4)/antalD  
    disp('A+D+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
    ADDdagbransle=optimalA(4)/antalA+2*optimalD(4)/antalD 
    end 
else 
    disp('A+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
    ADdagbransle=optimalA(4)/antalA+optimalD(4)/antalD 
end 
  
%Kombination 8: B+C 
  
BCpass=Bpass+Cpass; 
BCfil=Bfil+Cfil; 
  
  
if BCpass < passagerarkrav || BCfil < filmeterkrav  %om det ena eller andra kravet 
ej är uppfyllt 
    BBCpass=Bpass*2+Cpass; 
    BCCpass=Bpass+2*Cpass; 
    BBCfil=Bfil*2+Cfil; 
    BCCfil=Bfil+2*Cfil; 
     
    if (BBCpass < passagerarkrav || BBCfil < filmeterkrav) && (BCCpass < 
passagerarkrav || BCCfil < filmeterkrav) 
        BBCCpass=2*Bpass+2*Cpass; 
        BBBCpass=3*Bpass+Cpass; 
        BCCCpass=Bpass+3*Cpass; 
        BBCCfil=2*Bfil+2*Cfil; 
        BBBCfil=3*Bfil+Cfil; 
        BCCCfil=Bfil+3*Cfil; 
         
        if BBCCpass < passagerarkrav || BBCCfil < filmeterkrav %Om det inte räcker 
med fyra färjor, avbryt undersökningen 
        else 
            disp('B+B+C+C bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
            BBCCdagbransle=2*optimalB(4)/antalB+2*optimalC(4)/antalC  
        end 
        if BBBCpass < passagerarkrav || BBBCfil < filmeterkrav 
        else 
            disp('B+B+B+C bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
            BBBCdagbransle=3*optimalB(4)/antalB+optimalC(4)/antalC     
        end 
        if BCCCpass < passagerarkrav || BCCCfil < filmeterkrav 
        else 
            disp('B+C+C+C bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
            BCCCdagbransle=optimalB(4)/antalB+3*optimalC(4)/antalC 
        end 
    else 
        disp('B+B+C bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
        BBCdagbransle=2*optimalB(4)/antalB+optimalC(4)/antalC 
        disp('B+C+C bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
        BCCdagbransle=optimalB(4)/antalB+2*optimalC(4)/antalC 
    end 
else 
    disp('B+C bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
    BCdagbransle=optimalB(4)/antalB+optimalC(4)/antalC 
end 
  
%Kombination 9: B+D 
  
BDpass=Bpass+Dpass; 
BDfil=Bfil+Dfil; 
  
  
if BDpass < passagerarkrav || BDfil < filmeterkrav  %om det ena eller andra kravet 
ej är uppfyllt 
    BBDpass=Bpass*2+Dpass; 
    BDDpass=Bpass+2*Dpass; 
    BBDfil=Bfil*2+Dfil; 
    BDDfil=Bfil+2*Dfil; 
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    if (BBDpass < passagerarkrav || BBDfil < filmeterkrav) && (BDDpass < 
passagerarkrav || BDDfil < filmeterkrav) 
        BBDDpass=2*Bpass+2*Dpass; 
        BBBDpass=3*Bpass+Dpass; 
        BDDDpass=Bpass+3*Dpass; 
        BBDDfil=2*Bfil+2*Dfil; 
        BBBDfil=3*Bfil+Dfil; 
        BDDDfil=Bfil+3*Dfil; 
         
        if BBDDpass < passagerarkrav || BBDDfil < filmeterkrav %Om det inte räcker 
med fyra färjor, avbryt undersökningen 
        else 
            disp('B+B+D+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
            BBDDdagbransle=2*optimalB(4)/antalB+2*optimalD(4)/antalD  
        end 
        if BBBDpass < passagerarkrav || BBBDfil < filmeterkrav 
        else 
            disp('B+B+B+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
            BBBDdagbransle=3*optimalB(4)/antalB+optimalD(4)/antalD    
        end 
        if BDDDpass < passagerarkrav || BDDDfil < filmeterkrav 
        else 
            disp('B+D+D+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
            BDDDdagbransle=optimalB(4)/antalB+3*optimalD(4)/antalD 
        end 
    else 
        disp('B+B+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
        BBDdagbransle=2*optimalB(4)/antalB+optimalD(4)/antalD 
        disp('B+D+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
        BDDdagbransle=optimalB(4)/antalB+2*optimalD(4)/antalD 
    end 
else 
    disp('B+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
    BDdagbransle=optimalB(4)/antalB+optimalD(4)/antalD 
end 
  
%Kombination 10: C+D 
  
CDpass=Cpass+Dpass; 
CDfil=Cfil+Dfil; 
  
if CDpass < passagerarkrav || CDfil < filmeterkrav  %om det ena eller andra kravet 
ej är uppfyllt 
    CCDpass=Cpass*2+Dpass; 
    CDDpass=Cpass+2*Dpass; 
    CCDfil=Cfil*2+Dfil; 
    CDDfil=Cfil+2*Dfil; 
     
    if (CCDpass < passagerarkrav || CCDfil < filmeterkrav) && (CDDpass < 
passagerarkrav || CDDfil < filmeterkrav) 
        CCDDpass=2*Cpass+2*Dpass; 
        CCCDpass=3*Cpass+Dpass; 
        CDDDpass=Cpass+3*Dpass; 
        CCDDfil=2*Cfil+2*Dfil; 
        CCCDfil=3*Cfil+Dfil; 
        CDDDfil=Cfil+3*Dfil; 
         
        if CCDDpass < passagerarkrav || CCDDfil < filmeterkrav %Om det inte räcker 
med fyra färjor, avbryt undersökningen 
        else 
            disp('C+C+D+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
            CCDDdagbransle=2*optimalC(4)/antalC+2*optimalD(4)/antalD  
        end 
        if CCCDpass < passagerarkrav || CCCDfil < filmeterkrav 
        else 
            disp('C+C+C+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
            CCCDdagbransle=3*optimalC(4)/antalC+optimalD(4)/antalD     
        end 
        if CDDDpass < passagerarkrav || CDDDfil < filmeterkrav 
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        else 
            disp('C+D+D+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
            CDDDdagbransle=optimalC(4)/antalC+3*optimalD(4)/antalD 
        end 
    else 
        disp('C+C+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
        CCDdagbransle=2*optimalC(4)/antalC+optimalD(4)/antalD 
        disp('C+D+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
        CDDdagbransle=optimalC(4)/antalC+2*optimalD(4)/antalD 
    end 
else 
    disp('C+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
    CDdagbransle=optimalC(4)/antalC+optimalD(4)/antalD 
end 
  
%Kombination 11: A+B+C 
  
ABCpass=Apass+Bpass+Cpass; 
ABCfil=Afil+Bfil+Cfil; 
  
if ABCpass < passagerarkrav || ABCfil < filmeterkrav  %om det ena eller andra 
kravet ej är uppfyllt 
    if 2*Apass+Bpass+Cpass < passagerarkrav || 2*Afil+Bfil+Cfil < filmeterkrav 
    else 
        disp('A+A+B+C bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
        AABCdagbransle=2*optimalA(4)/antalA+optimalB(4)/antalB+optimalC(4)/antalC 
    end 
    if Apass+2*Bpass+Cpass < passagerarkrav || Afil+2*Bfil+Cfil < filmeterkrav 
    else 
        disp('A+B+B+C bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
        ABBCdagbransle=optimalA(4)/antalA+2*optimalB(4)/antalB+optimalC(4)/antalC 
    end 
    if Apass+Bpass+2*Cpass < passagerarkrav || Afil+Bfil+2*Cfil < filmeterkrav 
    else 
        disp('A+B+C+C bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
        ABCCdagsbransle=optimalA(4)/antalA+optimalB(4)/antalB+2*optimalC(4)/antalC 
    end 
else 
    disp('A+B+C bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
    ABCdagbransle=optimalA(4)/antalA+optimalB(4)/antalB+optimalC(4)/antalC 
end 
  
%Kombination 12: A+B+D 
  
ABDpass=Apass+Bpass+Dpass; 
ABDfil=Afil+Bfil+Dfil; 
  
if ABDpass < passagerarkrav || ABDfil < filmeterkrav  %om det ena eller andra 
kravet ej är uppfyllt 
    if 2*Apass+Bpass+Dpass < passagerarkrav || 2*Afil+Bfil+Dfil < filmeterkrav 
    else 
        disp('A+A+B+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
        AABDdagbransle=2*optimalA(4)/antalA+optimalB(4)/antalB+optimalD(4)/antalD 
    end 
    if Apass+2*Bpass+Dpass < passagerarkrav || Afil+2*Bfil+Dfil < filmeterkrav 
    else 
        disp('A+B+B+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
        ABBDdagbransle=optimalA(4)/antalA+2*optimalB(4)/antalB+optimalD(4)/antalD 
    end 
    if Apass+Bpass+2*Dpass < passagerarkrav || Afil+Bfil+2*Dfil < filmeterkrav 
    else 
        disp('A+B+D+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
        ABDDdagsbransle=optimalA(4)/antalA+optimalB(4)/antalB+2*optimalD(4)/antalD 
    end 
else 
    disp('A+B+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
    ABDdagbransle=optimalA(4)/antalA+optimalB(4)/antalB+optimalD(4)/antalD 
end 
  
%Kombination 13: A+C+D 
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ACDpass=Apass+Cpass+Dpass; 
ACDfil=Afil+Cfil+Dfil; 
  
if ACDpass < passagerarkrav || ACDfil < filmeterkrav  %om det ena eller andra 
kravet ej är uppfyllt 
    if 2*Apass+Cpass+Dpass < passagerarkrav || 2*Afil+Cfil+Dfil < filmeterkrav 
    else 
        disp('A+A+C+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
        AACDdagbransle=2*optimalA(4)/antalA+optimalC(4)/antalC+optimalD(4)/antalD 
    end 
    if Apass+2*Cpass+Dpass < passagerarkrav || Afil+2*Cfil+Dfil < filmeterkrav 
    else 
        disp('A+C+C+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
        ACCDdagbransle=optimalA(4)/antalA+2*optimalC(4)/antalC+optimalD(4)/antalD 
    end 
    if Apass+Cpass+2*Dpass < passagerarkrav || Afil+Cfil+2*Dfil < filmeterkrav 
    else 
        disp('A+C+D+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
        ACDDdagsbransle=optimalA(4)/antalA+optimalC(4)/antalC+2*optimalD(4)/antalD 
    end 
else 
    disp('A+C+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
    ACDdagbransle=optimalA(4)/antalA+optimalC(4)/antalC+optimalD(4)/antalD 
end 
  
%Kombination 14: B+C+D 
  
BCDpass=Bpass+Cpass+Dpass; 
BCDfil=Bfil+Cfil+Dfil; 
  
if BCDpass < passagerarkrav || BCDfil < filmeterkrav  %om det ena eller andra 
kravet ej är uppfyllt 
    if 2*Bpass+Cpass+Dpass < passagerarkrav || 2*Bfil+Cfil+Dfil < filmeterkrav 
    else 
        disp('B+B+C+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
        BBCDdagbransle=2*optimalB(4)/antalB+optimalC(4)/antalC+optimalD(4)/antalD 
    end 
    if Bpass+2*Cpass+Dpass < passagerarkrav || Bfil+2*Cfil+Dfil < filmeterkrav 
    else 
        disp('B+C+C+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
        BCCDdagbransle=optimalB(4)/antalB+2*optimalC(4)/antalC+optimalD(4)/antalD 
    end 
    if Bpass+Cpass+2*Dpass < passagerarkrav || Bfil+Cfil+2*Dfil < filmeterkrav 
    else 
        disp('B+C+D+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
        BCDDdagsbransle=optimalB(4)/antalB+optimalC(4)/antalC+2*optimalD(4)/antalD 
    end 
else 
    disp('B+C+D bränsleförbrukning per dag/sträcka') 
    BCDdagbransle=optimalB(4)/antalB+optimalC(4)/antalC+optimalD(4)/antalD 
end 
  
%Kombination 15: A+B+C+D 
  
%Eftersom det är tydligt att tre färjor räcker för att klara kraven kommer 
%fler färjor endast att öka bränsleförbrukningen. Därför undersöks inte 
%detta alternativ. 
  
CDtotar=CDdagbransle*2*365 
 
%Undersökning om fel i approximationerna av bränsleförbrukning: 
  
typhast1=28; 
typbunk1=24*7.6; 
  
typbunk=typbunk1*(typhast./typhast1).^3 
 
 


