
 
 

Geometriska problem vid anslutning mellan 
linfärja och betongramp 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

P E TE R  S J ÖD E  
p s j o de @ k t h . s e  

0 7 0 4 - 3 6 5 9 6 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kurs:                         Examensarbete 

 

Datum:                      28 Mars, 2013  
Versionsnummer:     1,0  
Handledare:              Hans-Göran Jansson  
Nedlagd arbetstid:    30 hp  
Examinator:              Jakob Kuttenkeuler  

 
 
 

 

 
Marina system 

Centre for Naval 
Architecture 





i 
 

I. Förord 

Denna rapport utgör ett examensarbete vid Institutionen Farkost och Flyg, avdelningen för Marina 
System (MSY), vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Arbetet har utförts på uppdrag av 
Vectura Consulting AB i Stockholm. Handledare och examinator på MSY var Jakob Kuttenkeuler och 
handledare på Vectura var Hans-Göran Jansson. 
 

II. Tack 

Jag vill framföra ett tack till alla som har varit inblandade i det här examensarbetet. Mina handledare, 
Hans-Göran och Jakob. Jakob som varit till stor hjälp under programmeringsdelen och Hans-Göran som 
med sin stora kunskap och erfarenhet hjälpt mig få en övergripande förståelse för problemet Andreas 
Sjölander som hjälp mig med rapportstrukturen och allmänna tips under examensarbetet. Min familj och 
sambo som stöttat mig i både med och motgångar under arbetets gång. Ett extra tack vill jag även 
framföra till min pappa Ulf Sjöde som varit till stor hjälp vid rapportskrivandet. 
 
Stockholm mars 2013 
 
Peter Sjöde 
  



 

ii 
 

III. Sammanfattning 

Trafikverkets färjerederi har under senare år påbörjat en upprustning av färjor och färjelägen för att 
modernisera, effektivisera och miljöanpassa verksamheten. Det innebär bland annat att en del 
propellerdrivan färjor byts till färjor med lindrift. 
 
År 2010 genomförde Vectura Consulting AB en projektering av ett färjeläge vid Hemsön för en linfärja, 
på uppdrag av Trafikverket. Ett CAD program användes för att designa rampen och färjeklaffen för att 
klara ett uppställt krav för bussarnas frigång. Arbetsmetodiken visade sig vara både tidskrävande och svår.  
 
Detta examensarbete handlar om att kontrollera ifall den platsgjutna konvexa betongramp, som 
projekterades är en bra lösning för färjelägen med extrema vattennivåskillnader, Vidare har ett program 
utvecklas för att lösa det geometriska problemet. Programmet analyserar problemet i två dimensioner, x 
och y-led.  
 
Programmet är utvecklat i MatLab och en icke-linjär lösningsmetod har använts. Med hjälp av 
programmet kan en lokalt optimal lösning hittas på ca ett dygn då in variablerna är givna, vilket ska 
jämföras med ca en veckas arbete med ett CAD- program. En jämförelse har gjorts mellan den 
projekterade lösningen på Hemsö och den lösning som programmet ger. Programmets lösning var bättre 
utifrån de förutsättningar som angivits i detta examensarbete. Försutsättningarna ändrades dock i sista 
stund för projekteringen vid Hemsöleden vilket kan göra jämförelsen lite missvisande. 
 
För bussarna (typfordon) som testats i programmet var det svårt att hitta en konstruktionslösning med en 
konvex platsgjuten betongramp när skillnaderna i vattennivåerna är väldigt stora. Samt att det är en väldigt 
instabil lösning som bör projekteras med försiktighet. Då varje liten förändring i frigångskrav alternativt 
dimensionerande typfordon har stor inverkan på rampens geometri. 
 
Den slutgiltiga lösningen klarade en vattennivå differens på ca 0.7 m från minimal till maximal vattennivå 
för det dimensionerande typfordonet. 
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IV. Abstract 

The Swedish Transport Administration ferry operator has in recent years begun renovation of ferries and 
ferry terminals to modernize, streamline and greening activities. One thing they do to accomplices this is 
to change the propeller drift ferries to cable ferries. 
 
In 2010, the Vectura Consulting AB, designed a ferry berth at Hemsö for a cable ferry, commissioned by 
the Swedish Transport Administration. A CAD software used to design the ramp and ferry flap to pass 
the set-up requirements for buses clearance. Working methodology proved to be both time-consuming 
and difficult. 
 
This thesis is about to check whether the place molded convex concrete ramp, which was designed are a 
good solution for ferry berths with extreme water level differences. In addition a program is developed for 
solving the geometric problem. The program analyzes the problem in two dimensions, x and y direction. 
 
The program is developed in MatLab and a non-linear solution method has been used. Using the 
program, a locally optimal solution is found in about one day when the variables are given, compared with 
about a week of work with a CAD program. A comparison has been made between the projected solution 
to Hemsö and the solution offered by the program. The program's solution was better based on the 
conditions set out in this thesis. The prerequisites were however changed at the last moment for the 
design of Hemsö which may make the comparison a little misleading. 
 
For buses (type vehicles) tested in the program, it was difficult to find a design solution with a convex situ 
concrete ramp when the difference in water levels is very large. It’s a very unstable solution that should be 
planned with caution. As each small change in clearance requirements or design prototype vehicle has 
great influence on the ramp geometry. 
 
The final solution can be used when the water level difference is about 0.7 m from minimum to maximum 
water levels for the design vehicle 
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Nf [N]     Normalkraft från fordonets löp axel 
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1 INTRODUKTION 
Trafikverket har under senare år påbörjat en upprustning av färjelägen och färjor runt om i landet för att 
modernisera, effektivisera och miljöanpassa dessa. I vissa fall finns det möjlighet att byta ut de 
propellerdrivna färjorna mot färjor med lindrift. Ett sådant byte medför ungefär en halvering av 
bränsleförbrukningen samt lägre personalkostnader då bemanningen i vissa fall kan sänks enligt 
(Färjerederiet, 2011). 
 
När ett nytt färjeläge projekteras måste det utformas för att kunna ta ombord fordon med lång hjulbas 
som t.ex. bussar och långtradare oberoende av vattenstånd. Figur 1.1 visar ett exempel på en buss som kör 
ombord på en färja. 
 

 

1.1 BAKGRUND 

År 2010 utförde Vectura Consulting AB, på uppdrag av Trafikverket en projektering av ett färjeläge för en 
lindragen färja vid Hemsöleden. Färjeleden är ca 540 meter lång och ca 25 meter djup på det djupaste 
stället. I den korsande farleden går stora fraktfartyg och tidvis förekommer där starka 
undervattensströmmar enligt (Thelberg, 2011). Det kan vara en av anledningarna till de stora problemen 
med wiren som linfärjan Embla haft sedan den sattes i drift hösten 2011 enligt (Sellén, 2011). 
 
Trafikverket föreslog i tidigt skede att en ramp skulle konstrueras som en uppåt konvex platsgjuten 
betongplatta. Ett exempel på en lösning visas i Figur 1.1. Det visade sig var väldigt tidskrävande och 
ineffektivt att arbeta fram en lösning med ett CAD program pga. de stora skillnaderna i vattennivåer samt 
att ett antal olika busstyper skulle kontrolleras. Den lösning som Vectura slutligen föreslog innebar 
ändringar i rampens ursprungliga geometri och att färjan fick byggas om, innebärande att färjeklaffen 
förlängdes ca en meter. Vidare var man tvungen att minska det ursprungliga frigångsmåttet mellan ramp 
och fordon samt utesluta vissa busstyper för att kunna finna en fungerande ramplösning. Under 
projekteringen föddes idén om att utvecklas en beräkningsmetod med tillhörande datorprogram som 
kunde användas för val av lämplig rampgeometri eller för att kontrollera redan utförda rampers geometri. 

1.2 MÅL 

Målet med detta arbete var att utreda och värdera om en uppåt konvex platsgjuten betongramp är en bra 
lösning.  

1.3 METOD 

Vidare att utveckla en beräkningsmetodik och verktyg som kan utreda vid vilka vattennivåer som en ramp 
och klaff lösning inte längre fungerar för fordon med lång hjulbas. För att lösa problemet skall ett 
program i MatLab utvecklas som även hittar en lösning för alla vattennivåer (ifall det är möjligt) för den 
geometriska utformningen av ramp och färjeklaff. 
 

Figur 1.1 Bild som visar problematiken när en buss kör ombord på en färja. 

Ramp 
Färjeklaff 
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2 FÄRJOR 
För fordon som skall färdas kortare sträckor från fastlandet till öar där bro lösningar saknas finns idag två 
olika sorters ro-ro färjelösningar. Dels den traditionella propellerdrivna färjan och den nya med lindrift. 
Färjor, färjelägen samt färjleder ägs och drivs till övervägande del av den svenska staten. Myndigheten 
Trafikverket med affärsområdet Färjerederiet har detta uppdrag. 
 

2.1 LINFÄRJA 

Trafikverket byter ut fler och fler propellerdrivna färjor mot de nya med lindrift. I dag är 21 stycken av 
Trafikverkets 60 färjor av typen linfärja. Färjorna fungerar på så sätt att en eller två stålwirerar fästs på 
båda sidor av färjeleden i färjelägena se Figur 2.1. Färjan drivs sedan genom wirespel som är fäst på färjan. 
 

 
Figur 2.1 Visar en bild på linfärjan Tora med dess infästning på ett av färjelägren. Bild från (Holger, 2008)  

 
En linfärja har mer än 50 % lägre bränsleförbrukning än de traditionella propellerdrivna färjor enligt 
(Trafikverket, 2011). Det genomförs även tester för att byta ut dieseldriften mot eldrift för att sänka 
utsläppen ytterligare (Trafikverket, 2012). En ytterligare fördel är att färjan kan manövreras av endast en 
skeppare. Det är färre än på de propellerdrivna färjorna vilket minskar personalkostnaderna. 
 
Linfärjan är dock mer känslig mot väder och vind jämfört de propellerdrivna färjorna. Wiren klarar inte av 
för stora krafter i sidled som kan orsakas av vind, vågor samt undervattensströmmar. Det finns även vissa 
problem med att köra året runt då isen är ett större problem för en färja med lindrift i jämförelse med en 
propellerdriven. Linfärjor kan bara användas där färjeleden bildar en rät linje som förbinder lägena. 
Hastigheten för en linfärja är även något lägre i jämförelse med en propellerdriven färja. 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Adels%C3%B6n
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2.2 PROPELLERDRIVEN FÄRJA 

Denna typ av färja användes förr vid alla färjeleder och Trafikverket har i dag 39 stycken. Vid flertalet 
färjleder som trafikeras av linfärjor finns det propellerdrivna färjor som används vintertid och de fungerar 
även som reservfärjor. Bild på en klassisk propellerdriven färja se Figur 2.2. 
 

 
 
Fördelarna med en propellerdriven färja är att den kan köras året om med mindre problem under 
vinterhalvåret i jämförelse med en linfärja. Den är dock sämre ur ett miljöperspektiv som beskrivits i 
stycket om linfärjan.  
Eftersom det inte är möjligt att använda linfärjor vid alla färjeleder, arbetar, Trafikverket även med att 
sänka utsläppen för de propellerdrivna färjorna. Bland annat har tester gjorts där dieselmotorerna bytts ut 
mot hybridmotor för att minska bränsleförbrukningen enligt (Svenberg & Svedberg, 2011).  
  

Figur 2.2 Bild på vägfärjan Marie från (Färjerederiet, 2011) 
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2.3 FÄRJEKLAFFAR 

För att fordon skall kunna ta sig av och ombord färjor används en variant av färjeklaff. De kan se olika ut 
beroende på vilken slags ramp som färjan skall lägga till emot. Idag finns det två standardlösningar som 
används vid de flesta ramper. Typlösning 1 ses i Figur 2.3 

 
 
Denna klaff/ramplösning är mest förekommande för linfärjor då ingen extra bromsande mekanism 
behövs för att stanna färjan. Den kräver relativt lite underhåll och är lätt att bygga. En klaff som är 
monterad på färjan fälls ned emot en ramp där klaffen kan röra sig horisontellt på ett lutande plan inom 
vissa toleranser. Hemsöleden har en sådan här klafflösning. Rampen kan antingen vara platsgjuten eller 
prefabriceras. 
 
Typlösning 2 används i vissa fall där propellerdrivna färjor används. Skillnaden mellan lösning 1 och 2 är 
att lösning 2 har grova fjäderbelastade metallstänger inbyggda i rampen. Dessa fungerar som dämpare då 
det kan vara svårt att stanna enbart med propellrar se Figur 2.4. Denna lösning kräver mer underhåll och 
är sämre för miljön då de fjäderbelastade stängerna kräver fett för att inte kärva fast. 
 

 
  

Figur 2.3 Den första lösningen för ramp och färjeklaff. Bild från (British Standards, 2007) 

 

 

Figur 2.4 Den andra lösningen för ramp och färjeklaff vid genomskärning. Bild från (British Standards, 2007) 
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I Figur 2.5 visas en variant på den första typlösningen. Skillnaden är att det finns en hydraulisk lift som 
justerar rampens höjdläge beroende på vattennivån. Den här lösningen diskuterades i startskedet för 
projekteringen av Hemsöleden eftersom det är stora skillnader i vattenstånd. Nackdelen med den här 
lösningen är att hydrauliken kräver mycket underhåll och den är en dyrare lösning än den med en fast 
konvex ramp. 
Det finns även lösningar med flytande ramper som används bland annat i större hamnar. 
 

 
 
Färjeklaffens och rampens utformning är helt beroende av MW (Medelvattenstånd), LLW (Lägsta 
uppmätta vattennivå) och HHW (Högsta uppmätta vattennivå). Dessa vattennivåer kommer att förändras 
i framtiden, vilket kan innebära att ett flertal av dagens färjelägen måste byggas om alternativt få en 
begränsad användning.  
 
Då en begränsning görs så kan man informera allmänheten om vilka fordon som har möjligt att 
transportera med färjan vid olika vattennivåer. Det är praktiskt för t.ex. buss och åkeriföretag som då vet 
vilka av deras fordon som kan trafikera sträckan. Ifall begräsningen skapar problem för utryckningsfordon 
så bör dock en utredning göras. Där alternativa vägar kontrolleras alternativt att färjeläget måste byggas 
om. 
  

Figur 2.5 Ramplösning med hydraulisk justering. Bild från (British Standards, 2007) 
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2.4 LÅG OCH HÖGVATTEN 

Vid projektering av färjelägen är skillnaden mellan höga och låga vattennivåer den viktigaste 
förutsättningen vid dimensioneringen. Då vinkeländringen mellan ramp och klaff är beroende av färjans 
läge i vattnet. Vattennivån beror på en mängd olika faktorer så som vindar, lufttryck, vattnets densitet, 
landhöjningen och världshavens vattenstånd enligt (SMHI, 2012). I de Svenska haven Nordsjön och 
Östersjön är det till största del lufttryck och vindar som påverkar vattennivåerna. Vindarna pressar vattnet 
upp emot kusterna och höjer på så sätt vattennivåerna vid färjelägena. Lufttrycket har en ännu större 
påverkan, i Sverige är normal trycket 1013 hPa (hektopascal) och under ett år varierar det vanligtvis mellan 
950 hPa och 1050 hPa. Det innebär att om enbart lufttrycket skulle ha inverkan på vattenståndet skulle 
medelvattenståndet variera mellan +63 cm och -37 cm årligen.  
Under de senaste 125 åren har vattennivåerna i haven stigit se Figur 2.6. Fram till dagens datum finns inga 
indikationer på att havsvattennivån skall sjunka i framtiden. 

 
 
 
Ur Figur 2.6 kan även utläsas att variationen i vattennivån är väldigt stora från år till år. För att kunna 
dimensioner ett färjeläge måste en lokal analys/ utredning göras vid den aktuella platsen. 
 

Figur 2.6 ”Havsvattenståndets förändring längs Sveriges kust (cm), korrigerat för landhöjningen, sedan 1886. Där 
landhöjningen är liten kring våra kuster har havet alltså stigit ungefär 20 cm” Bild från (SMHI, 2012). 
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3 BUSSAR/FORDON 
Bussar som har svårt att ta sig ombord eller av färjor vid extrema vattennivåer är ett problem som har 
funnits länge och som uppmärksammas med jämna mellan rum i media se (Gavér, 2006) samt (Ohlson, 
2010). Ett exempel på mått för en buss som trafikerar sträckan vid Hemsöleden visas i Figur 3.1 nedan. 
 

 
 
 
I Tabell 3.1 nedan så visas några exempel på bussar som behöver kontrolleras emot ett färjeläge för att 
klara alla trafikbegränsningar för bussar som finns definierade i Trafikverkets regler för Vägar och Gators 
Utformning, (VGU, 2012). 
 

Tabell 3.1 Visar ett exempel på variationerna i dimensioner mellan olika busstyper. Adelsö är en extra buss som testas 
utöver Trafikverket bussar. 

Buss Total längd [m] Överhäng fram [m] Överhäng Bak [m] Hjulbas [m] 

Adelsö  12 2,65 3,34 6,0 
Typbuss Lbn 12 2,60 3.40 6,0 
Typbuss Bf 13 2,80 3,70 6,5 
Typbuss Bb/Bbsa 15 2,60 4,20 6,9 

  

Figur 3.1 Adelsö- bussen var ett arbetsnamn som vi använde för att beskriva den buss som testades på färjeleden ”Adelsö- 
Munsö”. 
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Typbussarna från Tabell 3.1 samt dimensionerna för en standardbil visas i Figur 3.2 från (VGU, 2012) 
nedan. 

 
  

Figur 3.2 Visar ett antal exempel av Trafikverkets typfordon 
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I den senaste versionen av (VGU, 2012), som trädde i kraft i november 2012. Har frågan om frigång på 
bussar tagits upp och man har för avsikt att besluta om en ny standard. Förslaget till den nya standarden 
lyder enligt följande: 
 
                     

 
                    

 
Där 
Fr Frigång    [m] 
fö  Avstånd från hjul mitt till nosen   [m] 
bö Avstånd från hjul mitt till baken   [m] 
 
Vilket kan ses i Figur 3.3. 

Figur 3.3 Visar en avståndsbeskrivning på typbuss Lbn 

 
För bussarna i Tabell 3.1 ger det följande värden: 
 

Tabell 3.2 Frigång för bussar vid plant underlag 

Buss Frigång fram [m] Frigång bak [m] 

Adelsö  0,33 0,42 
Typbuss Lbn 0,33 0,43 
Typbuss Bf 0,35 0,46 
Typbuss Bb/Bbsa 0,33 0,53 

 
Vid dimensioneringen vid Hemsöleden var frigången 50 mm vilket är den frigång som rampen kommer 
dimensioneras för i detta arbete. Vid en frigång på 50 mm så uppfylls alla frigångar enligt den nya 
standarden förutom för typbuss Bb/Bbsa. 
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4 MATEMATISK MODELL 
En geometrisk modell byggs upp se Figur 4.1. Modellen beskriver hur de tre delarna; buss, ramp samt 
färja förhåller sig till varandra. Färjan och rampen modelleras i egna koordinatsystem som sedan inordnas 
in ett globalt koordinatsystem som i detta fall sammanfaller med rampens. 

 
 

Figur 4.1 Modell över hur ramp, färja och klaff förhåller sig till varandra vid en specifik rampgeometri. 

 
MatLab kod, som ger exempel på hur delar av den matematiska modellen lösts i detta fall, visas i Bilaga 3 
kap 13. 

4.1 BUSS 

Bussen definieras i sitt eget koordinatsystem med xb- och yb-koordinater samt tillhörande lutningsvinkel 
φb, se Figur 4.2. Vinkeln bestäms av bussens placering i det globala koordinatsystemet.  
Bussens rörelse programmeras som en subrutin och bussen rör sig framåt med en steglängd på 1 cm över 
körbanan. 
 

 
Figur 4.2 Buss geometri för en 12m typbuss av slaget Lbn 

 
Origo i bussens koordinatsystem ligger i den första brytpunkten, dvs. i bakhjulet vilket visas i Figur 4.2. 
Vid moduleringen används en förenklad modell av bussen där underredet beskrivs med linjer och hjulen 
med trianglar.  
 
Hjulens geometri beskrivs med räta linjens ekvation enligt följande: 
 
                (4.1) 
                (4.2) 
 
Vid givna x-värden och vid lutningsvinkeln φb=0 så är den initiala höjden vid yn1 definierad som H och yn2 
är då noll. Se Figur 4.3. Då ekv (4.1) och (4.2) kombineras erhålls följande ekvationer: 
 

  
 

     
       (4.3) 

             (4.4) 

η0 

η1 

φb 

yb 

xb 0 

η2 

η3 

η4 

Y 

X 
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Lutningen k definieras med negativt H för negativlutning d.v.s. linjen från underredet ner till botten på 
hjulet i Figur 4.2. Således definieras H positivt från körbanan och tillbaka till underredet. Värdena på x2 
samt x1 matchar startpunkterna vid linjerna för hjulen. 
yn1 definieras sedan enligt följande för att placera in bussen i det globala koordinatsystemet. 
 

                   (4.4) 
 
yGK är definierat som det y-värde som matchar busshjulets lägsta punkt i det globala koordinatsystemet. 
 
Bussens underrede beskrivs med räta linjens ekvation vid de fyra högsta punkterna vid hjulen se de 
inringade punkterna i Figur 4.3. 
 

 
 
 
När de fyra punkterna och bussens längd är definierad så beräknas kroppen med MatLabs inbyggda 
polynomanpassare polyfit och polyval. Funktionerna tar hänsyn till att det är ett överbestämt problem 
d.v.s. i detta fall fyra variabler och två ekvationer. Dessa operatorer är mer tidskrävande än att beräkna räta 
linjens ekvation ”förhand” och har därför används i minsta möjliga mån vid programmeringen. 
 
När körbanan lutar så förskjuts de fyra punkterna från underredet eftersom hjulen är definierade som raka 
linjer utan lutningsvinkel se Figur 4.4. Det medför en vinkeländring för underredet, Den är dock så pass 
liten att en småvinkelapproximation kan göras för att underlätta vid programmeringen. Således blir 
kroppen ”rätt” placerad utifrån kontroll av frigång. 
 

 
Figur 4.4 Exempel på buss i vinkel från programmet 

 

Vid varje nytt x-värde d.v.s. efter varje nytt steg på 1 cm så kontrolleras frigången fram och bak. Dessa 
punkter är de mest kritiska då en buss skall köra på alternativt av en färja. Frigången beräknas som 
busskroppens första och sista y-koordinater i det globala koordinatsystem subtraherad med matchande 
punkt för körbanans y-koordinat. Följande Fr (frigångs fel) kan uppstå: 
 

 Fr1 kan ske då färjan står högt i vattnet och bussens kör direkt in i klaffen innan båda hjulen kört 
av startsträckan d.v.s. φb=0. 

 Fr2 sker då nosen på bussen tar i klaffen när bussen är på väg ned för rampen. 

 Fr3 kan ske då bussen är på väg upp för klaffen och bakdelen tar i rampen. 

 Fr4 sker då bussen skall köra av klaffen och bussens nos tar i färjans durk. 

 Fr5 kan ske då bussen kör av färjan och baken tar i ramp eller klaff. 
 
Detta medför även att beräkningarna för bussens hjul och kropp genomförs vid varje iteration. Vilket gör 
det väldigt viktigt att arbeta med funktioner som är mindre tidskrävande. 
  

Figur 4.3 Busskroppen som används i modellen 

 
 

yn1, x1 

yn2, x2 
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4.2 FÄRJA 

Färjan består av två delar, ett skrov och en klaff som visas Figur 4.5. 
 

 
 

Figur 4.5 Färja Embla 

 
Färjans geometri är given utifrån koordinatpunkter som har hämtats från AutoCad ritning se bilaga 1 kap 
11. Fören på skrovet har förenklats som en vertikal linje och tre cirkelbågar. Cirkelbågarna beskrivs med 
tre koordinater vardera.  
 
Koordinatpunkterna bildar samband enligt följande: 
 

                     (4.5) 
 
Vid koordinatpunkten yf3,xf3 rundas skrovet av mot färjans botten. Denna punkt används som 
referenspunkt vid färjans placering i det globala koordinatsystemet. Referenspunkten är vald som den 
punkt på färjan som först skulle stöta i rampen då den lastas. Genom att köra fram färjan tills den stöter 
emot rampen och därefter backa 20 cm så undviker man att färjan fastnar. I detta arbete är det ett 
skallkrav vid dimensioneringen av ramp och klaff. xf3:s placering i det globala koordinatsystemet 
bestämmer färjans läge i x-led. Färjans placering ändras beroende på vattenstånd och av last i y-led. 

4.2.1 Klaff 

För att placera klaffen i det globala koordinatsystemet så måste rampens geometri och färjans geometri 
och position vara given. Klaffen beskrivs förenklat som en rät linje mellan de inringade punkterna i Figur 
4.6. 
 

 
 
Klaffens längd kan varieras genom att punkten till vänster i Figur 4.6 justeras. Max/min längd på klaffen 
bestäms av färjans tillverkare. Precis som för de andra raka delarna i den matematiska modellen så 
beräknas klaffen med räta linjens ekvation, där den högra punkten i Figur 4.6 är fast och varierar med 
färjans position i x och y-led. Den andra punktens placering i y-led bestäms av följande ekvation: 
 

                              (4.6) 

 
Vinkeln α beror av klaffens utformning och längd, enligt bilaga 1 kap 0. Sedan beräknas räta linjens 
ekvation för koordinatpunkten yf1, xf1 på klaffen. α ändras sedan systematiskt från dess lägsta värde till det 
högsta med 0.01 grader. Vi den punkt då yf1, xf1 hittar en match i det globala koordinatsystemet stannar 
loopen och klaffens position är given.  

xf 

yf 

φf 

0 

yf3, xf3 

Figur 4.6 Färjeklaff  

yf1, xf1 

yf2, xf2 
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4.3 RAMP 

Rampens geometri är avgörande för hur färjan och klaffen placeras i det globala koordinatsystemet se 
Figur 4.7. 
 

 
Figur 4.7 Skiss över rampen och dess koordinatsystem  

 
Rampen definieras med fem koordinatpunkter η med lika långt avstånd mellan varandra i x-led. Dessa 
punkter kan justeras utifrån vissa begränsningar som beskrivs i nästa kapitel.  
I Figur 4.7 är rampen definierad med raka bitar vilket är en skillnad i jämförelse med referens rampen vid 
Hemsöleden som är uppbyggd med konvexa radier samt rak bitar. Det finns dock inget egenvärde i att 
göra ramperna i radier då hastigheterna är så pass låga enligt (Assad, 2012). Så i detta arbete är ramperna 
dimensionerade med raka bitar. Det underlättar även då rampens geometri skall programmeras. 
 

η4 

η3 

η2 

η1 

Y 

X η0 
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5 BEGRÄNSNINGAR 
Geometriska förutsättningar samt produktionstekniska begränsningar måste beaktas vid utformningen av 
en ramp. 

5.1 ALLMÄNT 

Följande gäller för alla delar i systemet och sätter startbegräsningarna: 
 

 Rampens totala längd ut i vattnet samt starthöjden. I detta arbeta maximeras längden till 25 m. 
 

 LLW samt HHW som är individuellt för respektive färjelägen. 
 

 Speciella busstyper utöver standardbussarna som behöver kontrolleras. 

5.2 RAMP 

För rampen gäller: 
 

 Då rampen utformas utan tvärfall måste lutningen mellan ηn-ηn+1 vara minst en grad. Denna 
begränsning medför även att ηn+1: s y-värde måste vara lägre än ηn: s då n=0,1,2 osv. 

 

 Lutningen mellan koordinaterna η0 och η1 och mellan koordinaterna η1 och η2 får inte vara större 
än 19 %, enligt bilaga 2 kap 12. Detta gäller även mellan η2 och klaffens yf1 koordinat. 

 

 η4:s y-koordinat får inte vara större än färjans yf3-koordinat. För att få en marginal nedåt ifall 
färjan överlastas eller att en ny extremvattennivå skulle uppkomma. 

 

 Ingen av rampens y-koordinater får vara större än y-koordinaterna för färja och klaff vid 
matchande x-värd i det globala koordinatsystemet. 

 
Samt följande restriktion: 
 

 η0 definieras av en fast punkt belägen där rampen ansluter mot vägkroppen. η4 definierar en 
lägsta möjlig y-koordinat. 

5.3 KLAFF OCH FÄRJA 

Begränsningar beror på vattennivån i kombination med rampens geometri: 
 

 Klaffens rörelse i y-led begränsas av dess konstruktion och anges exempelvis i bilaga 1 kap 0. 
 

 Max och min längd på klaffen begränsas av färjans lyftanordning. Vilket framgår av färjans 
tekniska specifikation. 
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6 LÖSNINGSMETODER 

Figur 6.1 Flödesschema vid programmering 

 
Två olika metoder har testats med hjälp av flödesschemat ovan. Den första genom att systematiskt testa 
vilka rampgeometrier och klafflängder som klarar frigångskravet. Vid den andra metoden väljs 
rampgeometrin slumpvis och sedan optimeras geometrin för att klara frigångskravet. 
  

Uppfylls ramp och 
klaff kriterierna 
enligt kap 5 

Rampgeometrin, 
klafflängd och vattennivå 

samt färja väljs 

Ramp, klaff och färja 
placeras i det globala 

koordinatsystemet vid 
given vattennivån 

Frigången beräknas för 
typ fordon 

Är alla frigångar 
större än 0.05 m 

Är alla 
vattennivåer 
kontrollerade 

Lösning 

Ändra 
vattennivån 

Nej 

Nej 

Nej 
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6.1 ICKE-LINJÄR LÖSNINGSMETOD 

Den första lösningsmetoden var mycket tidkrävande och kräver mycket datorkraft. Metoden utvecklades 
därför inte närmare. 
 
Den andra lösningsmetoden är användbar för icke-linjära problem, vilket problemet är i detta fall. 
Metoden innebär att man söker efter lösningar i en icke-konvex mängd, då fler än en godkänd lösning kan 
finnas till problemet. En icke-konvex mängd innebär att lösningen finns i en mängd där det är svårt att 
hitta den globalt optimala lösningen. En konvex mängd kan t.ex. se ut enligt Figur 6.2. 
 

 
 
Lokalt optimala lösningar finns i topparna på Figur 6.2 vilket gör att beroende på vart på randen som 
startlösningen ligger så erhålls olika lokala optima. Då mängden i detta problem både är större och således 
även har fler toppar så är det svårt att hitta ett globalt optimum. För att hitta ett så bra lokalt optima som 
möjligt så har problemet lösts på följande sätt: 
 

1. En startlösning ansätts som beror av de uppställda begränsningarna 
2. Startlösningen kontrolleras mot den buss som skall testas 
3. Där bussens frigång understiger det uppställda frigångskravet stannar den 
4. Ett steg i negativ y-riktning tas i punkten η1 
5. Ett nytt värde för frigången erhålls där bussens frigång understiger det uppställda frigångskravet 
6. Steget i η1 återställs till starlösningens och ett steg i η2 tas istället 
7. Ett nytt värde för frigången erhålls där bussens frigång understiger det uppställda frigångskravet 
8. På samma sätt som i steg 4-7 erhålls värden på frigången för η3 och η4 

 
  

Figur 6.2 Icke-konvex mängd 
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För att analysera frigången beräknas en gradienten ut på följande sätt: 
De nya värdena på frigången som beräknats för ηn subtraheras från den frigången som beräknats med 
startlösningen. Genom att sedan dividera med differensen i ηn y-värde enligt (6.1) så erhålls gradienten: 
 

   (
            

   
 
            

   
 
            

   
 
            

   
)     (6.1) 

 
Där              och     beräknas enligt följande 
 
                                       (6.2) 
 
                     (6.3) 
 
Gradienten som beräknas i (6.1) indikerar vilken riktning frigången ändras vid varje förändring i ηn om 
den blir mindre, större eller oförändrad. I punkter där frigången ökar d.v.s. där gradienten är större än noll 
så tas ett steg i startlösningen. Det största steget som är 1 cm tas i punkten där gradienten är störst. 
Resterande steg tas i fallande ordning enligt följande: 
 

      
     

 
         (6.4) 

 
Där n är definierat som 1,2,3 eller 4 i (6.2), (6.3) och (6.4) beroende på antalet positiva punkter i 
gradienten.  
Ifall gradienten enbart antar negativa värden så tas enbart ett steg i den riktning där gradienten är störst 
d.v.s. närmast noll. På så sätt fortsätter optimeringsloppen även ifall frigången ändras lite i negativriktning 
då det kan vara en lite puckel i den icke-konvexa mängden som sedan kan ge ett lokalt optimum. 
 
Steg 1-8 loppas runt tills frigången antar ett värde som är mindre än 50 mm eller att någon av 
begräsningarna överskrids. Det kan ske vid något av de fyra olika stegen som tas i varje loop alternativt 
direkt efter att stegen för gradienten tagits. Ifall begränsningen överskridits testas en ny startlösning. 
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7 PROGRAM 
Programmet har följande principiella upplägg se Figur 7.1. De olika delarna i den matematiska modellen är 
grunden till programmet, dessa är programmerade som subrutiner som sedan används i de större 
subrutinerna till huvudprogrammet. 

 

7.1 HUVUDPROGRAM 

I denna del definieras in variabler till lösningen som är följande: 
 

 Rampens totala längd 

 Rampens lägsta y-värde vid η4 

 Rampens högsta y-värde vid η0 (starthöjd) 

 HHW, LLW och MW 

 Färjans fribord 

 Färjans CWL och BWL (Djupgående lastat och olastad) 

 Klafflängd 
 
Huvudprogrammet skapar en raksträcka på 10 meter med rampens starthöjd som y-koordinat innan 
rampen tar vid. För att inte kunna missa någon kontroll av bussarnas Fr.  
Programmet är uppbyggt med två huvudfunktioner. Antingen så kan man utvärdera en given 
rampgeometri och få svar på mellan vilka vattennivåer som den fungerar utifrån de bussar som man vill 
kontrollera. Alternativt att man väljer vilka bussar rampen skall kontrolleras för och försöker hitta en så 
bra lösning som möjligt utifrån LGLW (lägsta godkända lågvattennivå) och HGHW (högsta godkända 
högvattennivå). Då en godkänd ramplösning skall hittas så slumpas 100 olika startlösningar ut. De 
startlösningar som optimeras till godkända ramplösningar sparas undan i en vektor. Lösningarna kan 
sedan analyseras utifrån det som är bäst med tanke på de genomsnittliga vattennivåerna. 

  

 
 
 
 
 
 

   Huvudprogram 

 
Slumpgenerator 

ramp 
  Optimering 1 

  
Kontroll LGLW 

och HGHW 
  Optimering 2 

Resultat 

  
Analysera LGLW 

och HGHW 

Figur 7.1 Programmets upplägg, där de små fyrkanterna är de större subrutiner till huvudprogrammet 
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7.2 SLUMPGENERATOR RAMP 

I detta program så har en icke-linjär lösningsmetod använts vilket gör att det är svårt att veta exakt hur 
startlösningen skall definieras. En subrutin som slumpar ut godkända startlösningar som sedan optimeras 
är därför ett sätt att hitta en så bra lösning som möjligt. Subrutinen använder sig av begräsningarna för 
ramp, färja samt klaff som definierats i kap 5 för att hitta godkända startlösningar. För att slumpa fram 
startlösningen så används MatLabs funktion random. Random slumpar ut värden som är normalfördelade 
och kan anta ett värde med fyra värdesiffror mellan -9 och 9. 
 

7.3 OPTIMERING 1 

Subrutinen används för att kontrollera eller optimera rampen som slumpats fram i föregående subrutin 
alternativt skall kontrolleras. Den fungerar på så sätt att färjan placeras in i det globala koordinatsystemet 
halvlastad vid MW. Alla lösningar måste klara av MW läget då det är det mest förekommande läget. Den 
buss som färjeläget skall kontrollera/optimera för körs över körbanan. Då bussen kör över körbanan och 
frigången antar ett värde som är ≥50 mm så ändras inte rampens geometri och huvudprogrammet får 
tillbaka rampen omodifierad. Ifall bussen frigång däremot erhåller ett värde som är lägre än 50 mm vid 
någon del av körbanan så använder subrutinen sig av den icke-linjära lösningsmetoden. Denna försöker 
modifiera rampen så körbanan klarar av frigångskravet. Ifall det är möjligt att ändra starlösningen så 
bussen tar sig över utan att någon av begräsningarna överskrids så erhåller huvudprogrammet istället en ny 
ramplösning. Går det däremot inte att lösa genom att optimera starlösningen så kasseras lösningen och 
programmet börjar om med en ny startlösning. Detta görs antingen om 10 steg i negativ/neutral riktning 
tagits, alternativt lutningen överstigit 19 % eller om η4 antar ett värde som är lägre än det lägsta godkända 
y-koordinaten. 
 

7.4 KONTROLL LGLW OCH HGHW 

När ramplösningen är godkänd för MW så kontrolleras LGLW och HGHW för att se inom vilket intervall 
lösningen fungerar. För att få fram LGLW så används en fullastad färja där bussen kör av färjan. Då 
ramplösningen är kontrollerad för MW med halvlastad färja innebär det dock inte att den fullastade 
varianten klarar av MW nivån. Genom att höja färjan 5 cm från MW läge och sedan sänka färjan 
successivt nedåt med steg på 1 cm kontrolleras även MW. Vid den sista godkända vattennivån d.v.s. där 
frigången fortfarande är ≥50 mm erhålls värdet för LGLW. I Figur 7.2 illustreras en lösning vid MW med 
en lastad färja. Till höger i figuren kan även ses en stege som illustrerar stegen som tas uppåt alternativ 
nedåt för färjan. 
 

 
 
Vid varje förflyttning i y-riktning måste färjan och klaffens läge beräknas på nytt pga. att färjan följer 
rampen med ett bestämt x-värde.  
 
För att bestämma HGHW används den olastade färjan och bussen körs istället på färjan. På samma sätt 
som för bestämning av LGLW så ändras vattennivån med 5 cm åt andra hållet, d.v.s. under MW nivån 
och sedan stegas lösningen uppåt med 1 cm. Subrutinen ger således värden på nivåerna för LGLW samt 
HGHW. 

Figur 7.2 Visar en ramp där bussen fastnar bak vid lastad färja. 
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7.5 OPTIMERING 2 

Rampgeometrin som ger nivåerna för LGLW och HGHW i föregående subrutin är inte med säkerhet den 
bästa lösningen utifrån startvärdet. Det kan finnas möjlighet att optimera lösningen ytterligare. En annan 
möjlighet är att nivåerna för LGLW med lastad färja och HGHW med olastad färja inte uppfyller kraven 
för MW och lösningen måste justeras. För att optimera lösningen ytterligare så används samma metodik 
som i subrutinen Optimering 1. Skillnaden är att två lösningar skall optimeras genom att ändra samma 
grundförutsättning d.v.s. rampens geometri.  
 
För att optimera lösningen så kontrolleras först HGHW1 med olastad färja med den icke-linjära 
lösningsmetoden. Gradientens värden sparas och lösningen för LGLW1 med lastad färja beräknas även 
den med den icke-linjära lösningsmetoden. Ifall frigången blir större än 50 mm vid någon av ändringarna i 
ηn så kontrolleras den nya ramplösningen med subrutinen Kontroll LGLW och HGHW. Då erhålls 
HGHW2 samt LGLW2 som behövs för att kunna analyser ifall lösningen blir bättre alternativt sämre. 
 
Ifall inget steg i starlösningen löser frigångskraven så adderas gradienterna för LGLW och HGHW. 
Gradienten analyseras sedan på samma sätt som i subrutinen Optimering 1 och en ny rampgeometri testas 
igen i Optimering 2. 

7.6 ANALYSERA LGLW OCH HGHW 

När både de nya och gamla LGLW och HGHW är definierade så analyseras rampen. Det görs genom att 
kontrollera hur stor skillnaden är mellan den nya och föregående rampens godkända vattennivåer på 
följande sätt:  
 

                         (7.1) 
 

                         (7.2) 

 

                          (7.3) 

 
Om differensen i ekv (7.3) är positiv eller noll alternativt att LGLW ligger över MW så optimeras värdet 
ytterligare. Då antar LGLW1 LGLW2:s värde och HGHW1 HGHW2:s värde och går åter tillbaka till 
subrutinen för Optimering 2.  
 
Om ekv (7.3) erhåller ett negativt värde och LGLW1 ligger under MW så sparas ramplösning. Den sparade 
lösningen innehåller rampens koordinater LGLW samt HGHW. 
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7.7 VALIDERING 

Programmet är ett alternativ till den grafiska CAD- metod som användes vid projekteringen av 
Hemsöleden. För att validera programmet har programmets lösning jämförts med lösningen i AutoCad. I 
Figur 7.3 visas ett exempel på hur en lösning kontrolleras.  

 
 
Figur 7.3 visar att CAD lösningen och programmets lösning stämmer bra överens. 
 

Figur 7.3 Jämförelse mellan ramplösning i cad och programmet. Programmets lösning är överst i figuren. 
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8 UTVÄRDERING 
Att utveckla ett program för att hitta en lösning är ett effektivt sätt att arbeta på. Det är svårt att intuitivt 
veta om en projekterad lösning är den bästa. Under examensarbetes gång har grundidén för programmet 
förändrats succesivt. Bland annat var grund iden att geometriskt beskriva rampen med radier samt att hitta 
en lösning som klarade både LLW och HHW.  
 
Programmet tar inte hänsyn till att färjan lastas av och på vilket ändrar tyngdpunktens läge och därmed 
höjer alternativt sänker fören. 
 
Eftersom det idag inte finns några standarder för bussars frigång är det svårt att säga vilken av typ 
fordonen som sätter begränsningen. I vissa fall kanske det är bättre att välja en lösning som fungera för 
större variationer av vattennivåerna och begränsa möjligheterna för vissa typer av bussar. 
 
Programmet skulle kunna utvecklas ytterligare. Här följer några exempel som skulle göra programmet 
mera användbart: 
 

 När färjan lastas eller lastas av ändras tyngdpunktens läge i vattnet, liksom färjans lutning i 
längdled. Genom att kontrollera varje buss vid olika lutningar och tyngdpunktsläge på färjan samt 
vattennivåer skulle beräknad frigång bli mer exakt. 

 

 Utveckla ett användargränssnitt (GUI) så det blir mer användarvänligt även för personer saknar 
kunskaper i programmering kan använda sig av programmet. 

 

 Använd ett program som hanterar skrovgeometrin och använda detta som subrutin för färjan. 
Istället för att mata in dessa mått manuellt från en ritning. 

 

 Utveckla en databas med uppgifter om fordonsgeometrier, bruttovikter etc. som är aktuella för att 
kontrolleras i programmet.  
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9 SLUTSATS OCH DISKUSSION 
I början av detta arbete så ifrågasattes huruvida den uppåt konvexa platsgjutna betongrampen var en bra 
geometrisk lösning. Efter att ha analyseras ett flertal olika ramplösningar vid Hemsöleden kan jag dra 
följande slutsatser: 

  Om man ska utforma färjeläget utifrån den buss som har svårast att ta sig över så är det väldigt 
svårt att hitta en lösning som uppfyller alla krav. En uppåt konvex ramp klarar en vattennivå 
skillnad på ca 1 meter då frigången ska vara större än 50 mm.  

 Vilken utav bussarna (typfordonen) som skall användas vid dimensioneringen för vattennivån är 
inte givet. Typbussen Lbn i Figur 3.2 är med största sannolikhet den buss som har svårast att ta 
sig fram vid andra höjdhinder i körfält än färjor. Chassit med bakre överhäng på Stockholms 
länstrafik SL 12 meters bussar är i princip utformade på samma sätt som Adelsö bussen, se Figur 
3.1. I framtiden vore det därför bra om förslaget på frigång för bussar, som diskuteras i kap 3 
genomfördes. Då skulle det vara lättare att kunna kontrollera alla färjelägen utifrån samma 
förutsättningar.  

 

9.1 LÖSNINGAR 

Tabell 9.1 Jämförelse av vattennivåer programmets bästa lösning med den som projekterade i CAD 

 Program CAD 

HGHW 0,43 (m) 0,36 
LGLW – 0,21 (m) 0,1 
Klafflängd 8,8 (m) 8,8 (m) 

 
I Tabell 9.1 så kan man se stora skillnader i lösningarna bland annat så klarar inte den CAD projekterade 
lösningen MW för fullastad färja.  
 
Vid projektering av rampen vid Hemsöleden konstaterades att man inte kunde finna en ramp profil som 
klarade samtliga fordon enligt (VGU, 2012). Färjerederiet valde då att ändra förutsättningarna enligt 
följande: 
 

 Den dimensionerande frigången ändrades till 20 mm istället för 50 mm 

 Färjan skall hålla ett avstånd från rampen inom 0-1 meter beroende på last och vattenstånd vilket 
kan jämföras med det konstanta avståndet på 20 cm som används i programmet. 

 
Detta enligt (Jansson, 2010). Problemet gick ändå inte att lösa till fullo, vilket medförde restriktioner för 
de typbussar med rakt bakre överhäng. Vilket visar på att problemet är väldigt svårt att reglera då det är ett 
instabilt system där varje lite ändring gör stor skillnad. Personligen tycket jag att frigångskravet på 20 mm 
är i minsta laget då väldigt små marginaler finns ifall fjädrarna på bussens skulle komprimeras.  
 
Utifrån analysen i detta arbete skulle jag säga att en ramp som kan justeras med hydraulik skulle kunna 
vara ett alternativ vid Hemsöleden då både HHW och LLW är så extrema. Den platsgjutna betongrampen 
är en bra men instabil lösning som bör projekteras med försiktighet då väldigt många parametrar är 
styrande. 
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11 BILAGA 1 – GENERALARRANGEMANG OCH HUVUDDATA FÖR LINFÄRJA 
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12 BILAGA 2 – MAX LUTNING 
Trafikverkets regler (VGU, 2012) föreskrivs att lutningen i längdled på en väg får maximalt vara 10 %. 
Denna begränsning har sin orsak i att det ska vara möjligt att bedriva en effektiv 
vinterväghållningsverksamhet. Snöröjning och halkbekämpning med specialutrustade lastbilar är den helt 
dominerande produktionsmetoden. Denna begränsning av lutningen är inte tillämpar på klaff och ramp i 
ett färjeläge eftersom snöröjning och halkbekämpning sker på annat sätt. Ramper kan förses med 
värmeslingor för att förhindra halka och snöröjning. Vid kraftigare nederbörd utförs snöröjningen ofta 
med lastmaskiner eller snöslungor.  
Ramper och tillfartsvägar till industribyggnader, lager och förbindelsevägar i parkeringshus byggs ofta med 
lutningar upp emot 20 %. 
Maximal lutning betraktas därför som i huvudsak ett statiskt problem. Genom en statisk beräkning av en 
lastbil/buss på ett lutande plan enligt Figur 12.1 så kan en max lutning beräknas utifrån friktion. 
Härledningen är gjord enligt (Hjort, 2012). 
 

 
 

                     (12.1) 
 
där 
Nd  normalkraft från fordonets drivaxel  [N] 
Nf  normalkraft från fordonets löp axel [N] 
mg  gravitationskraften    [m/s2] 
α  lutningsvinkeln     
 

                    (12.2) 
 
där 
fr  Rullmotstånd mot underlag   [N] 
fd  Drivkraft från fordonet   [N] 
 
Nu antas att drivaxellasten i förhållanden till totalvikten är x och följande formel gäller således 
 

                      (12.3) 
 
Kraften på drivaxeln definieras med friktionstalet µ då luftmotståndet antas vara noll vid låga hastigheter  
 

              (12.4) 
 
Då ekvation (12.1), (12.2), (12.3) och (12.4) kombineras erhålls följande ekvation 
 

         
  

 
      (12.5) 

 

 

Figur 12.1 Enkel skiss över fordon som startar i backe med krafter inritade Bild från (Hjort, 2012) 
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Hastigheten på rampen kommer endast att vara mellan 5-10 km/h och då antas det att retardationskraften 
endast ger effekt av hjulens rullmotstånd. Generellt så kan normalmotståndet skalas linjärt mot 

normallasten enligt (Hjort, 2012). Så följande gäller         då sambandet sätts in i (12.5) så erhålls 
följande ekvation 
 

              (12.6) 

 

Där i är tan α och ger på så sätt lutningen. Rullmotståndet    är beroende av både däck och underlag och 
approximeras till 0,11 N/Kg enligt (VGU, 2012). 

12.1 VIKT PÅ DRIVAXEL 

För att på ett smidigt sätt beräkna andelen vikt som verkar på drivaxel vid lutning så genomför en analys 
för ett plant fall som sedan kan kombineras med ekv (12.6) enligt Figur 12.2 

 
 

Genom att göra en statisk analys kring masscentrum så erhålls följande 
 

                   (12.7) 
 
Den totala längden mellan hjulen definieras som L=lf+lb och den totala vikten som N=Nf+Nd då kan ekv 
(12.7) skrivas om till 
 

   
  

 
             (12.8) 

 
Där x0 är andelen vikt på drivaxeln. Vi ett läge när fordonet står på ett lutande plan så ökar trycket på 
drivaxeln en del jämfört med det plana läget. För att förenkla problemet vid det lutande läget antas 
fordonets fjädring vara styv och då flyttas inte masscentrum. Vridmomentet runt masscentrum är noll och 
ger följande 
 

                           (12.9) 
 
Vid konstantfart eller stillastående gäller ekv (12.2) som kan skrivas om till 
 

                                 (12.10) 
 
  

Figur 12.2 Enkel skiss över fordon med krafter inritade. Bild från (Hjort, 2012) 
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Ifall ekv (12.9) och (12.10) kombineras så erhålls ett utryck för Nd  
 

   
      

 
       

   

 
       (12.11) 

 
Ifall ekv (12.3), (12.6) och (12.11) kombineras så erhålls efter omskrivning 
 

               
   

     
      (12.12) 

 
Denna ekvation kan användas för lastbilar samt vanliga bussar. Enligt (Hjort, 2012) så kan man på samma 
sätt räkna ut tan α=i för lastbilar med och utan släp och då erhålls följande formel som används vi 
beräkning av max lutning: 
 

     (
 

     
)           (12.13) 

 
Från  

Tabell 3.1 och Figur 3.2 erhålls inga värden för masscentrumsläge så masscentrumsläge antas vara placerad 
på 40 % av höjden på typ fordonen. Då större delen av vikten vid en olastad buss återfinns i hjulen och 
motorn. Enligt (Lokaltrafik, 2008) är axeltrycket x0≈0,55 för tvåaxliga och boggibussar. 
 
Beläggningen eller slitlagret på en ramp utförs i huvudsak som direktgjuten slitbetong. Vid färjeläget vid 
Hemsöleden är värmeslingor ingjutna i betongen för att undvika halka vintertid. Enligt (Jacobson & Hjort, 
2008) så är minsta godkända friktionskoefficient µ=0.5 för en yta på 20 meter. Detta värde har används 
vid friktionsanalys med standardbussar för att beräkna maximala lutningen. Maximala lutningen blir då ca 
19 % vilket är väsentligt högre än de 10 % från (VGU, 2012). Referens rampen vid Hemsöleden är gjord 
med ca 20 % lutning. Så 19 % lutning används som skallkrav vid dimensioneringen av färjeläget i detta 
arbete. 
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13 BILAGA 3 - MATLAB KOD 

Buss 
Geometri: 
H=-0.25 
for j= 1:length(xstart) 

x1b=((-2.96-0.44):0.01:(-0.44))+xstart(j); 

x2b=x1b(end):0.01:(x1b(end)+0.44); 
    x3b=x2b(end):0.01:(x2b(end)+0.44); 
    x4b=x3b(end):0.01:(x3b(end)+5.12); 
    x5b=x4b(end):0.01:(x4b(end)+0.44); 
    x6b=x5b(end):0.01:(x5b(end)+0.44); 
    x7b=x6b(end):0.01:(x6b(end)+2.16); 

 

Räta linjens ekvation: 
    Vn1=find(xall<=x2b(end)); 
    k = -H/(-x2b(end)+x1b(end)); 
    m = -k*x1b(end); 
    if isempty(Vn1) 
        yd1=k*x2b+m+ystart(1)-H; 
    else 
        yd1=k*x2b+m+yall(Vn1(end))-H; %yall är rampens alla y-koordinater 
    end 

 

Polyval, polyfit: 
    Ax=[x2b(1) x3b(end) x4b(end) x6b(end)]; 
    By=[yd1(1) yu1(end) yd2(1) yu2(end)]; 
    p= polyfit(Ax,By,1); 
    x2 = (x1b(1)):.00834:x7b(end); 
    y2 = polyval(p,x2); 

 

Frigång: 
    V2k=find(xk1>=x2(end)); 
 

    if isempty(V2k) 
        Fr1=y2(end)-yk1(1); 
    else 
        Fr1=y2(end)-yk1(V2k(1)); % Löser ifall nosen tar i klaffen 
    End 

 

Brytpunkt: 
    if  yu2(1)<=yk1(1) 
        break 
    end 

     
    if Fr1<frigang 
        disp ('frigång fel nos (2.1) 12m') 
        Fr2=0; 
        Fr3=0; 
        Fr4=0; 
        Fr5=0; 
        return 
    end 
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Färja 
Geometri: 
 
            y21=0:0.01:0.464; 
            x3=[0 1.3 3.69]; 
            y3=0.06*x3.^2-0.69*x3; 
            x4=[x3(3) (x3(3)+0.4) (x3(3)+1.11)]; 
            y4=(0.097*x4.^2)-0.905*x4+0.278; 
            y4(1)=y3(3); 

            y3=y3+vattenhojd(g); 
            y4=y4+vattenhojd(g); 
            y21=y21+vattenhojd(g); 

 

Placera in färja i det globala koordinatsystemet: 
 
    [r]= find(-0.00001 < yall & yall < y3(end)); 
    [v]= find(y3(end) < yall & yall < 0.0001); 
        if isempty(r') & isempty(v') 
        elseif isempty(r') 
            langd(g)=xall(v(end))-(x3(end))+0.2; 
        else 
            langd(g)=xall(r(end))-(x3(end))+0.2;    %avstånd från ramp 
        end 

 

    Axdur=[x21 x3(end)]; 
    Bydur=[y21(end) y21(end)]; 
    x2dur = x21:.01:x4(end)+6; 
    y2dur = polyval(polyfit(Axdur,Bydur,1),x2dur); 

 

Klaff 
 
            xk1=((-KLx(i)):0.01:0); 
            Aned=-xk1(1)*tand(-9.4);   %Min vinkel -9.4 grader 

            Aupp=-xk1(1)*tand(10.7);  %Max vinkel 10.7 grader  
            hojdklaff = Aned:0.01:Aupp; 
            for n= 1:length(hojdklaff) 
                kk=hojdklaff(n)/xk1(1); 
                yk1=kk*xk1+y21(end); 
                A=find(xall>=(xk1(1)+langd(g))); 
                if yall(A(1)) < (yk1(1)) 
                    break 
                end 
                n=n+1; 
            end 

             
            xk1=xk1+langd(g); 
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Icke-linjär optimering 
Input till gradienten: 
 
Fr12m=[Fr1 Fr2 Fr3 Fr4]; 

     

    if Fr12m(length(Fr12m))>frigang 

        yall2los=yall2; 

        return 

    end 

     

    PosFr(rakn)=find(Fr12m);  %Hittar de noll skilda värdena i Fr12m 

    Fr12m=Fr12m(PosFr(rakn)); 

     

    if min(Fr12m)<frigang & rakn<=(length(yall2))%Spar undan i Fr12m samt 

yall2 så att de sedan kan jämföras 

        Fr12m2(rakn,:)=Fr12m; 

        yall22(rakn,:)=yall2; 

    end 

    if rakn==length(yall2) %Ser till att spara undan yall2 på rätt position 

        yall2(rakn)=yall2(rakn)-steg; 

        rakn=rakn+1;  %Räknare 

        fel=1; 

    else 

        yall2(rakn+1)=yall2(rakn+1)-steg; 

        rakn=rakn+1; 

        fel=1; 

    end 

 

Kontroll av lösning: 
 
MPF=find(max(PosFr)<=PosFr); %Används för att alltid optimera positionen 

som är längst fram 

    MPF2=find(max(PosFr)>PosFr); 

    if length(MPF)<length(PosFr) 

        Fr12m2([MPF2])=0; 

    End 
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Gradient: 
 
if rakn>(length(yall2))                             %Kontroll av gradienten 
        deltafrigang=[(Fr12m2(2,:)-Fr12m2(1,:)) (Fr12m2(3,:)-Fr12m2(1,:)) 

(Fr12m2(4,:)-Fr12m2(1,:)) (Fr12m2(5,:)-Fr12m2(1,:))]; 
        yall2frigang=[min((yall22(2,:)-yall22(1,:))) min((yall22(3,:)-

yall22(1,:))) min((yall22(4,:)-yall22(1,:))) min((yall22(5,:)-

yall22(1,:)))]; 
        grad=-(deltafrigang./yall2frigang); 
        if max(grad)>0 
            [~,pos2]= sort(grad); 
            pos2=pos2+1; 
            yall22=yallstart; 
            if length(pos2)==2 
            yall22(pos2(2))=yall22(pos2(2))-steg/(length(pos2)); 
            yall22(pos2(1))=yall22(pos2(1))-steg; 
            elseif length(pos2)==3 
            yall22(pos2(3))=yall22(pos2(3))-steg/(length(pos2)); 
            yall22(pos2(2))=yall22(pos2(2))-steg/(length(pos2)-1); 
            yall22(pos2(1))=yall22(pos2(1))-steg; 
            end 
            if length(pos2)==4 
            yall22(pos2(4))=yall22(pos2(4))-steg/(length(pos2)); 
            yall22(pos2(3))=yall22(pos2(3))-steg/(length(pos2)-1); 
            yall22(pos2(2))=yall22(pos2(2))-steg/(length(pos2)-2); 
            yall22(pos2(1))=yall22(pos2(1))-steg; 
            elseif length(pos2)==1 
            yall22(pos2(1))=yall22(pos2(1))-steg; 
            end 
            yallstart=yall22; 
            yall2=yallstart; 
            rakn=1; 
        end 
        if rakn>length(yall2) 
            fel=1; 
            disp('Tar steg i negativ/netural riktning') 
            pos2=find(min(grad)==grad); 
            pos2=pos2(end)+1; 
            yall22=yallstart; 
            yall22(pos2)=yallstart(pos2)-steg; 
            yallstart=yall22; 
            yall2=yallstart; 
            rakn=1; 
        end 


