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Abstract

Arbetet syftar till att översiktligt beskriva världens sjöfart, studera blad-
elementteori i en propellerstudie, förprojektera ett handelsfartyg som ska
frakta 12 000 TEU (Twenty–Foot Equivalent Unit) mellan Rotterdam och
Singapore p̊a 40 dagar, samt att utreda regelverket EEDI (Energy Efficiency
Design Index ) som ska leda till energieffektivisering av sjöfarten.

Undersökning av sjöfarten visar att kostnadseffektiva sjötransporter har dri-
vit p̊a utvecklingen mot en globaliserad värld. Tack vare sjöfarten har indust-
rier kunnat etablera sig p̊a nya omr̊aden, men negativ miljöp̊averkan är fort-
farande ett problem.

Under projekteringen visas att containerfartygets huvuddimensioner upp-
fyller krav p̊a lastutrymme och begränsningar i Suez–kanalen. Djupg̊aende
och fribord kan ändras, men fribord liksom antal vattentäta sektioner bör
undersökas vidare. Fartyget är n̊agot kursinstabilt. Tyngpunkten i vertikal-
led har en felmarignal p̊a knappt fyra meter. Propellern har en relativt l̊ag
verkningsgrad p̊a 58%, utrymme finns att optimera lösningen. Transporten
är miljömässigt h̊allbar jämfört med andra transporttyper.

Studien av EEDI visar att containerfartygets approximativa CO2–utsläpp p̊a
10–20 gCO2/(ton·km) bör sänkas till under 5.4 gCO2/(ton·km), exempel-
vis genom optimerad propellerlösning och motorval. P̊a l̊ang sikt kan EEDI
minska utsläpp av koldioxid fr̊an världens fartygsflotta om det förbättras i
enlighet med att ny teknik utvecklas och genom att använda den lärdom som
erh̊alls.
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Bilaga 6. Jämviktsekvation och metacentrum . . . . . . . . . . . . . 75
Bilaga 7. Huvuddimensioner för Maersk Emma . . . . . . . . . . . 76
Bilaga 8. Huvuddimensioner för Maersk Evora . . . . . . . . . . . . 77
Bilaga 9. Tabeller för EEDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Bilaga 10. Formel för EEDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

5





Inledning

En ingenjör som arbetar inom omr̊adet marin teknik kan vara allt ifr̊an maski-
nist och driftsingenjör till skeppsbyggare. Arbetsplatser kan förutom till sjöss
vara i exempelvis tillverknings- och processindustrin, eller inom hamn- och re-
deriverksamhet. Detaljkunskap varierar med omr̊ade, men gemensamt för alla
inriktningar är grundläggande kunskap om sjöfart, skeppsteknik och h̊allbar
utveckling.

Syftet med arbetet är att behandla fyra omr̊aden inom marin teknik: sjöfart,
propellermodellering, förprojektering av fartyg och energieffektivisering av
fartyg. Arbetet är en introduktion till omr̊adet marintekniska system och
skeppsbyggnad, och m̊alet är att med ingenjörsmässiga medel och färdigheter
undersöka och lösa problem kopplade till detta omr̊ade.

Först sker en allmän orientering p̊a sjöfartsmaknaden. Världens sjöfart un-
dersöks i termer av olika sjöfartsmaknader och sjöfartens aktörer. Det globala
transportarbetet, huvudsakliga transportvägar och svenska aspekter för olika
marknader utreds, liksom sjöfartsaktörernas olika roller. Även dagens största
miljörelaterade problem med sjöfart undersöks, och åtgärder för att handskas
med problemen studeras.

En propellerstudie genomförs, där bladelementteori används för att analy-
sera en fartygspropeller. Effektbehov och framdrivning undersöks, och styrkor
och begränsningar med bladelementteori diskuteras. Under propellermodelle-
ringen implementeras teorin även i beräkningsprogrammet Matlab. Arbetet
redovisas i Bilaga 2.

Resultat och kunskap fr̊an propellerstudien används i arbetets andra del,
förprojektering av ett handelsfartyg. Förprojekteringen behandlar transport-
scenariot att frakta 12 000 TEU (Twenty–Foot Equivalent Unit) mellan
Rotterdam och Singapore p̊a 40 dagar. Bland annat undersöks stabilitet,
motst̊and och effektbehov, samt framdrivning för handelsfartyg. Bivillkor,
som att ta hänsyn till fysiska begränsningar i hamnar och följa internatio-
nella regelverk om intaktstabilitet och vattentäta sektioner, samt att studera
lösningen ur ett h̊allbarhetsperspektiv, behandlas ocks̊a under förprojekte-
ringen.

Arbetets sista del handlar om energieffektivisering av fartyg. Sjötransporter
är miljömässigt komplicerade och därför görs en studie av IMO :s framtag-
na regelverk EEDI, ett regelverk som trädde i kraft i år och syftar till att
minska utsläpp av växthusgasen CO2 fr̊an världens sjöfart. Fr̊agorna ”Vil-
ka energieffektiviseringar kan komma av EEDI?” och ”Vilken problematik
finns kopplad till EEDI?” besvaras, och det tidigare projekterade fartyget
undersöks i termer av energieffektivisering.
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Sjöfart

P̊a världens vatten transporteras mängder av varor. Sjöfarten binder sam-
man världens kontinenter och bidrar till ökat välst̊and i många länder. De
senaste sjuttio åren har världshandeln inom sjötransport ökat mer än tio
g̊anger. IMO (International Maritime Organization) verkar för säker och ef-
fektiv sjöfart p̊a rena hav och är det FN-organ som samordnar internationellt
sjösäkerhetsarbete. Här följer en redogörelse för världens sjöfart, med infor-
mation hämtad fr̊an Svensk Sjöfarts Tidning (2012).

För EU är sjöfarten viktig. Den st̊ar för omkring 90 procent av importen
till Europa, jämfört med 40 procent inom medlemsländerna. Trafik p̊a land
ger alltmer trängsel och utsläpp, s̊a intresse finns för att ytterligare öka och
utnyttja sjöfartens kapacitet.

2011 transporterades över 10 000 passagerare mellan Sverige och Danmark,
knappt 10 000 mellan Sverige och Finland, och omkring 2 000 passagera-
re sträckan Sverige-Tyskland, se tabell 1. Totalt färdades knappt 27 000
människor mellan Sverige och andra länder under 2011. Tillsammans med
finländska och åländska rederier, har svenska färjerederier varit världsledande
inom utveckling av system för transport och nöje till färjor av kryssnings-
standard.

Länder Antal passagerare
Sverige–Danmark 11 048
Sverige–Finland 9 194

Sverige–Tyskland 2 027

Övriga 4 500
Totalt 26 800

Tabell 1: Passagerartrafik utrikes fr̊an svenska hamnar år 2011. Källa: Svensk Sjöfarts
Tidning (2012).

Ett rederi äger n̊agot eller n̊agra av sina fartyg, men det kan lika gärna vara
ett företag som hyr in fartyg. Det kan best̊a av alltifr̊an n̊agra f̊a personer
som hyr in många av sina funktioner till att vara en organisation som är i
stort sett självförsörjande med tusentals anställda. Det finns även rederier
som endast hyr utrymme p̊a andra fartyg, mestadels linjefartyg.

Rederiets funktioner är, förutom frakt av gods, även köp och försäljning
av fartyg. Administrationen varierar med sjöfartsmarknaden, s̊a exempelvis
tankrederier och linjerederier skiljer sig åt mycket. Det förstnämnda har ett
par fartyg som är uthyrda p̊a kortare tidsperioder till oljebolag, medan det
senare kräver mycket heltidsanställd personal och många agenter.
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Ett linjerederi har flest funktioner av de olika rederityperna. Det finns en
befraktningsavdelning som tar hand om befraktning och drift av bulk- och
tankfartyg, den kan även vara del av köp och försäljning av fartyg. Linjeav-
delningen har ansvar för försäljning, bokning, expedition och notering av
frakt. P̊a den administrativa avdelningen finns enheter för ekonomi, perso-
nal, juridik, försäkring och intern information. En teknisk avdelning ansvarar
exempelvis för nybyggnad, drift, inspektion och underh̊all av fartyg. Den tar
ocks̊a hand om proviantering av fartyg och kan planera rederiets lasthante-
ring.

Den sjöburna handeln kan delas in bulk och styckegods. Bulk är oemballerad
fartygslast, medan styckegods är last som skeppas i exempelvis l̊ador eller
balar, eller lastas i större partier i containrar. Bulk delas vidare in i flytande
bulk, stor respektive mindre torrbulk samt specialbulk, medan styckegods
delas in i enhetslast samt flytande, pallat, slingat samt kylt och fryst gods.

Flytande bulk är oljeprodukter, kemikalier, vegetabiliska oljor och vin. R̊aolja
är den största varugruppen. Under 2010 uppgick transporten av r̊aolja till
1785 miljoner ton, varav oljeprodukter utgjordes av 968 miljoner ton. Cirka
tv̊a tredjedelar av de kända oljereserverna finns i Mellanöstern medan västra
Europa och USA är bland de största konsumenterna. Mellanöstern–Europa
och Mellanöstern–USA är därför stora godsflödesvägar, men även mellan
Mellanöstern och Asien och Japan, samt speciellt mellan Ryssland och Eu-
ropa transporteras mycket olja.

Figur 1: Godstransportvägar över hav för r̊aolja. Källa: Svensk Sjöfarts Tidning (2012).

Transporterna av flytande bulk sker med tankfartyg: r̊aoljetankfartyg, gas-
tankfartyg samt produkttankfartyg. Framdrivningen för r̊aoljetankfartyg sker
uteslutande genom l̊angslagiga tv̊ataktsmotorer, dvs. effekt vid l̊aga varv, me-
dan framdrivningsmaskineriet för gastankfartyg kan vara dieselmotorer som
konverterats till att drivas med gas.

9



Idag finns f̊a stora svenska tankfartsrederier. De tv̊a största är Stena Bulk
och Concordia Maritime, som sammanlagt har ca 80 tankfartyg. Sverige har
emellertid, tillsammans med skandinaviska grannar, en betydande roll p̊a
den europeiska marknaden för transport av raffinerade oljeprodukter och
kemikalier. Under 2011 omsattes 62 000 ton gods i form av flytande gas,
r̊aolja och andra oljeprodukter samt övrig flytande bulk i svenska hamnar.
De flesta operatörer med svenska intressen finns p̊a västkusten. Bland annat
finns TSA Tanker Shipping som tillsammans med Tarbit Shipping har ett
dussintal fartyg specialiserade p̊a att frakta asfalt.

Stor torrbulk utgörs främst av järnmalm, kol, spannm̊al, bauxit/aluminium
och fosfat och fraktas med stora bulkfartyg. De viktigaste mindre torrbul-
kvarorna är skogs- och st̊alprodukter, men även cement, koppar, nickel, zink,
sand och salt räknas som mindre torrbulk. Transporten av de viktigaste torra
bulkvarorna – järnmalm, kol och spannmål – har ökat de senaste tjugo åren.
Under 2010 transporterades ungefär 1000 miljoner ton järnmalm, och samma
siffror för kol och spannm̊al var 900 respektive 350 miljoner ton.

Torrbulk fraktas över hela världen, men de huvudsakliga transportvägarna
är fr̊an Nordamerika till Europa och Fjärran Östern, samt till Nordostasien.
Mycket torrbulk transporteras även fr̊an Sydamerika till Nordamerika och
fr̊an Australien till Nordostasien och Europa och Fjärran Östern.

Figur 2: Godstransportvägar över hav för bulklast. Källa: Svensk Sjöfarts Tidning (2012).

Det finns fyra sorters bulkfartyg: Oceang̊aende bulkfartyg, Coaster (mindre
bulkfartyg), skogsproduktfartyg och kylfartyg. Framdrivningen av fartygen
är nästan uteslutande tv̊ataktsmotorer För oceang̊aende fartyg är motorerna
l̊angslagiga och direkt kopplade till propellern, men exempelvis kylfartyg kan
ha b̊ade medel- eller l̊angslagiga motorer.
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Det skeppas årligen ca 260 miljoner ton skogsprodukter, och störst del av
denna transport st̊ar r̊avaror och halvfabrikat för. Speciella skogsproduktfar-
tyg fraktar skogsprodukter, exempelvis förädlade skogprodukter s̊asom pap-
persrullar. De främsta godstransportvägarna är fr̊an Nordamerika, Ryssland
och Nya Zeeland till Sydostasien för virke av barrträd, medan det mellan
Malaysia och Japan samt Kina transporteras mycket tropiska träslag. Pap-
persmassa fraktas främst fr̊an Kanada till USA och fr̊an Norden till resten
av Europa. Mellan Norden och Storbritannien sker en betydande skogspro-
dukttransport av s̊agade trävaror.

Figur 3: Godstransportvägar för skogsprodukter. Källa: Svensk Sjöfarts Tidning (2012).

Sverige är efter Kanada och Ryssland den största exportören av barrträr̊avaror.
Av 16,8 miljoner ton producerade barrträr̊avaror exporterades 11,6 miljoner
ton år 2011. Även massaproduktion är en viktig aspekt för Sverige. 2010 var
Sverige fjärde största producent och femte största exportör i världen. Sverige
tillhörde även till de fem största exportörerna av papper samma år. Industrin
i Sverige har p̊averkat den svenska transporten av skogprodukter och många
företag har utvecklat egna exportsystem.

Inom bilsjöfarten transporteras fordon. Under 2011 transporterades ca 13
miljoner fordon inom bilsjöfarten. De största producenterna finns i Japan,
Nordamerika och Europa. USA och Europa är ocks̊a stora importörer, men
fordon transporteras även till Kina och Kanada . Bilar sorterar under spe-
cialbulk och som ett resultat av behovet av specialiserade transporter av
fabriksnya bilar, har biltransportfartyg blivit en egen nisch inom Roro- och
linjesjöfarten. De största biltransportfartygen, PCTC-fartygen (Pure Car and
Truck Carrier), kan frakta 8000 personbilar, men inom exempelvis Europa
används mestadels fartyg med kapacitet för 1000 personbilar.
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Kylsjöfart är transport av färsk frukt och grönsaker och frusna livsmedel,
och detta är ocks̊a specialbulk. Kylfartyg är specialiserade bulkfartyg som
körs i 17-26 knop. Den snabba farten är viktigt för att transporterna ska bli
s̊a kortvariga som möjligt. Fartygens specialdesignade lastrum är isolerade,
innerhöljet är klätt med antingen rostfritt st̊al eller galvaniserad pl̊at.

Den enskilda vara som transporteras mest inom kylsjöfart är banan. Den
st̊ar för 40 procent av den totala transportvolymen. Frakten sker främst fr̊an
Centralamerika, norra Sydamerika och Karibien till Europa och USA. Fisk
och skaldjur är den näst största transportgruppen, medan den tredje största
är fruset kött. Fisk och skaldjur fraktas fr̊an Sydamerika och Atlanten (t.ex.
fr̊an Norge) till exempelvis Japan. Kött transporteras främst fr̊an Australien
och Centralamerika till Nordamerika och Europa. Efter kött kommer citrus-
frukter som fjärde största grupp. Citrus fr̊an Nord- och Sydamerika samt
delar av Afrika och även Australien fraktas till Europa och Ryssland.

(a) Bananer (b) Kött

Figur 4: Godstransportvägar för bananer och kött. Källa: Svensk Sjöfarts Tidning (2012).

Figur 5: Godstransportvägar för citrusfrukter. Källa: Svensk Sjöfarts Tidning (2012).

Styckegods i form av enhetslast utgörs av varor som transporteras i eller
p̊a enhetliga lastbärare, som containrar och trailers. Även flytande stycke-
gods kan transporteras i speciella tankcontainrar. Flytande gods kan ocks̊a
skeppas i mindre tankar och fat. Pallat styckegods är varor som lastas p̊a
standardiserade pallar, som sedan stuvas p̊a fartyget. Slingat styckegods är
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exempelvis plywood och annat virke som buntas ihop. Kylt och fryst styc-
kegods är livsmedel som ofta transporteras i kylcontainrar eller särskilda
kylrum. Transporten sker med Roro- (Roll On Roll Off ) och linjefartyg.

Till containerfartyg hör oceang̊aende containerfartyg, feederfartyg, biltran-
sportfartyg, Roro–fartyg och Ropax–färjor. Framdrivningen för oceang̊aende
containerfartyg är kraftfulla l̊angslagiga tv̊ataktsmotorer, medan feederfar-
tyg, biltransportfartyg och Roro–fartyg ofta har medelvarvsmotorer. Trans-
oceana biltransportfartyg har dock ofta tv̊ataktsmotorer. Ropax–färjor har
extra framdrivningspropellrar och bogpropellrar för att öka manövrerings-
förmåga. Även biltransportfartyg förses med bogpropellrar för säkrare manöv-
rering.

Marknadssvängningarna är ofta snabba och kraftiga p̊a sjöfartsmarknaden,
vilket leder till att fraktniv̊aer och priser p̊a nybyggnationer och andrahands-
fartyg varierar mycket. Det är sv̊art att köpa billigt och samtidigt beh̊alla
god likviditet och stabilitet i företaget. Fartygs och rederiers ekonomi kan
ändras fort. Av kapitalkostnader, dagskostnader och resekostnader kan rede-
rierna främst p̊averka dagskostnaderna, men även i viss m̊an resekostnader-
na. Dagskostnader kommer fr̊an drift och underh̊all medan resekostnader är
rörliga kostnader som bara beror p̊a resan och betalas av tidsbefraktaren.

När ett rederi tillsammans med skeppstekniska konsulter och konstruktions-
byr̊aer har ett tekniskt underlag för ett nybyggnadsprojekt, börjar letan-
det efter varv. De varv som är intresserade av förfr̊agan fr̊an rederiet sva-
rar med en prisanvisning och om ett varv uppfyller urvalskrav s̊a fortsätter
förhandlingarna tills en bindande offert lämnats. Det slutgiltiga kontraktet
tecknas med pris och alla viktiga byggnadsdetaljer.

Det grundläggande konstruktionsarbete inleds när kontraktet är skrivet. Allt
som är definierat i kontraktet planeras, tekniska förslag läggs fram och dis-
kuteras. Även flaggstatsmyndighet och klassificeringssällskap kan delta. Un-
der konstruktionsarbetet köps ocks̊a det mesta material och utrustning som
kommer behövas. I nästa skede produceras alla arbetsritningar, ofta anlitas
utomst̊aende fartygskonstruktörer.

Verksamheten leds av platschefen. Det finns även experter p̊a exempelvis
skrovteknik, målning och maskin. Varvet utser en projektchef som är förbindel-
sen mellan varv och beställare, myndigheter samt klassificeringssällskap. Byg-
get kommer ig̊ang fysiskt d̊a st̊al skärs till för olika fartygssektioner. Idag
bygger de flesta varv sina fartyg i en torrdocka och vid kölsträckningen pla-
ceras den första fartygssektionen i dockan. När sektionerna lyfts p̊a plats är
de ofta m̊alade och utrustade s̊a mycket som möjligt.
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När skrovet är färdigt ska nybygget sjösättas. D̊a ska komponenter och ut-
rustning installeras över hela fartyget. Arbetet är ofta detaljplanerat eftersom
varor fr̊an en mängd underleverantörer och komponenttillverkare ska samord-
nas. Sedan sker test ute till sjöss d̊a fartygets prestanda sätts p̊a prov och
representanter fr̊an beställare, myndigheter, klassificeringssällskap och var-
vet undersöker fartyget för att ge slutgiltigt godkännande. Återgärder för
brister som framkommit under provturen görs sedan vid kaj innan fartyget
levereras.

Klassificeringssällskap kontrollerar att fartyg beräknas, byggs, underh̊alls och
drivs i enlighet med de regelverk som sällskapen och internationella myn-
digheter har fastslagit. De tar del av kvalitetsprocessen p̊a alla niv̊aer; de
granskar ritningar och bekräftar beräkningsunderlag, de testar material och
kontrollerar utrustningens kvalitet.

Figur 6: Fribordsmärke. Klassificeringssällskap eller myndigheter ansvarar för att fastställa
fribord. Källa: Svensk Sjöfarts Tidning (2012).

Många flaggstater auktoriserar klassificeringssällskapen att representera myn-
digheter vid kontroll av fartygs sjösäkerhet, och även försäkringsbolag och
lastägare baserar beslut p̊a sällskapens bedömning. Idag utför sällskapen stat-
liga inspektioner i ungefär 130 länder och en del av dem sitter som obser-
vatörer i IMO.

Det finns omkring 70 olika klassificeringssällskap, varav de mest kända är
Lloyd’s Register (LR), Der Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyd (GL),
Bureau Veritas (BV) och American Bureau of Shipping (ABS). Dessa, samt
ytterligare ett tiotal sällskap, ing̊ar i International Association of Classifica-
tion Societies (IACS), en samarbetsorganisation som arbetar med att ta fram
enhetliga regler och krav för värderingar p̊a marknaden.

Det finns tv̊a sorters klassningar: obligatorisk och frivillig klassning. Ett ny-
byggt fartyg som är klassat, har f̊att sitt klasscertifikat och blivit upptagen i
registerbok, ska genomg̊a fortlöpande obligatoriska besiktningar av skrov och
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utrustning. Redaren ska informera klassificeringssällskap om skador, drift-
stopp eller andra fel ombord och sällskapet avgör d̊a om det p̊averkar farty-
gets klass.

Frivilliga klassningar är exempelvis isklasser och farvattensbegränsningar,
samt hänsyn till utmattning vad gäller fartygets beräkning och konstruk-
tion. Vissa frivilliga krav m̊aste enligt myndigheter eller försäkringsbolag
vara uppfyllda för fartyg som seglar i speciella vatten. Myndigheternas krav
regleras av IMO och de internationella konventioner som IMO antagit. Till
internationella krav läggs nationella. För kontroll och certifiering av svenska
fartyg ansvarar Transporstyrelsen.

Det svenska samhället är beroende av hamnar: allmänna, specialiserade –
exempelvis p̊a ett visst produktslag eller en sorts fartygsanlöp – samt in-
dustrihamnar och kajanläggningar. Den maritima infrastrukturen best̊ar av
farleder med navigationshjälpmedel som fyrar, bojar och referensstationer
för satellitnavigering. Det ing̊ar även lotsning och isbrytning. Trafikverket
är flaggstatsmyndighet för svenska fartyg medan Sjöfartsverket st̊ar för ope-
rativa verksamheter, som lotsning och isbrytning. Sjöfartinspektionen kon-
trollerar att svenska fartyg uppfyller krav och regler för fartyg under svensk
flagg.

Ett fartygsanlöp engagerar många aktörer i hamnen: avlastare som äger las-
ten eller arbetar åt lastägaren, befraktare som antingen är lastägare eller hyr
fartyget, bogserb̊atar, b̊atmän som förtöjer och sedan lossar förtöjningen av
fartyget, samt stuveri som lastar och lossar fartygen. Även hamnförvaltning,
hamnagent som är representant för rederiet eller en fartygsoperatör utan egen
personal, speditör som arrangerar transport av gods, samt lots engageras.
Slutligen arbetar även skeppsmäklare p̊a uppdrag av redare eller befraktare,
och tullverk vid fartygsanlöp.

EU har inflytande inom sjöfarten. EU-kommissionen har tagit fram riktlin-
jer för hur medlemsländerna kan säkra nationell sjöfart och det har ocks̊a
satsats p̊a forskning och utveckling kring ökad användning av hav och inre
vattenvägar. 1993 införde EU kvoter och tariffer i importen av bananer för att
gynna de länder som tidigare ing̊att i EU-ländernas kolonier i exempelvis Af-
rika, Karibien. Detta ledde till protester och WHO krävde att restriktionerna
skulle hävas. Mindre korrigeringar skedde, men 2006 infördes nya regler: ett
tariffbaserat system som grundar sig p̊a länders exportkvoter. Fortfarande
protesterar vissa länder och vill f̊a till st̊and omförhandlingar hos VTO.

Transport av människor görs av kryssningssjöfart och färjetrafik. Uppskatt-
ningsvis åkte drygt 16 miljoner passagerare p̊a en nöjeskryssning under 2011
enligt CLIA (Cruise Lines International Association). Med ungefär en tred-
jedel av den totala kryssningskapaciteten i Karibiska havet, är den nord-
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amerikanska marknaden ledande inom kryssningssjöfart. En femtedel av kryss-
ningsflottan opererar i Medelhavet, medan åtta procent är sysselsatta i Nor-
den. Se sammanställning i tabell 2.

Omr̊ade Andel av
marknaden, %

Karibiska havet 33.7
Medelhavet 20.4
Europa/Skandinavien 7.9
Alaska 6.2
Bahamas 6.1

Övriga 25.7

Tabell 2: Kryssningstrafik i världen år 2011. Källa: Svensk Sjöfarts Tidning (2012).

Färjetrafik är för vatten vad broar är för landsväg och järnväg, det är en del
av infrastukturen och kombinerar effektivt passagerartransport och trans-
port av fordon. Många färjor har b̊ade bildäck och passagerarutrymmen och
trafiken körs regelbundet p̊a bestämda linjer efter en förutbestämd tidtabell.
Ett traditionellt kryssningsfartyg å andra sidan, kan inte frakta last och har
inte heller bildäck, utan transporterar passagerare med det enda m̊alet att
resan i sig är höjdpunkten.

Passagerarfartyg kan vara kryssningsfärjor, kryssningsfartyg, katamaranfärjor
och enskrovs höghastighetsfärjor. Maskineriet skiljer sig mellan typerna. Kryss-
ningsfärjor har alltid medelvarvsmotorer medan kryssningsfartyg och kata-
maranfärjor har dieselmotorer eller gasturbiner.

Färjelinjer kan vara internationella eller nationella och runt om i världen
finns många omr̊aden med utvecklad färjetrafik. Stora färjelinjer finns inom
Europa, mellan Australien och Nya Zeeland, i Ostasien och norra Norda-
merika. Färjetrafik mellan Europa och västra Afrika, inrikeslinjer i grekiska
övärlden och trafik över Adriatiska havet är karaktäristiskt för den europeiska
färjetrafiken, liksom färjelinjer mellan norra Europa och Storbritannien.

Sjöfarten är ett energieffektivt transportslag där infrastrukturen redan till
stor del finns och utsläppen är små jämfört med mängden transporterad last.
Stora mängder gods kan transporteras med förh̊allandevis liten maskinstyrka
och fraktkostnader blir därmed l̊aga. Buller och trängsel är inte n̊agot större
problem. Utsläpp av olja, kväve- och svaveloxid, ballastvattenhantering och
bottenfärger är dock stora problem för sjöfartens aktörer.

Sverige har som en del i kampen mot olagliga oljeutsläpp 2002 skärpt la-
gen mot oljeutsläpp till havs, exempelvis höjdes vattenföroreningsavgiften
och kustbevakningen fick ocks̊a bättre möjligheter att inleda och bedriva
förundersökningar kring olagliga oljeutsläpp. Enkelskorvs fartyg med tunga
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oljor bannlystes av EU 2003 och samtidigt beslutades om snabbare utfasning
av tankfartyg med enkelskrov. Östersjön har klassats som “särskilt känsligt
omr̊ade”, vilket gör det enklare att f̊a igenom lagändringar i anknytning till
omr̊adet.

Till de allvarligaste hoten mot världshaven hör de skador som uppst̊ar när
mikroorganismer, växter och småkryp följer med fartygs ballastvatten till
andra delar av världen och pumpas ut där. Ballastvatten behövs för att ge
fartyg stabilitet men när arter kommer ut i främmande vatten orsakar de
ekologiska och ekonomiska problem. IMO har sammanställt rekommendatio-
ner kring skifte av ballastvatten; skifte ska ske p̊a öppet hav och s̊a l̊angt fr̊an
kust som möjligt, tankarna ska rengöras regelbundet, medan tömning bör ske
vid mottagningsanläggningar. Idag har över 200 mottagningsanläggningar in-
stallerats i hamnarna runt Östersjön för att ta hand om avfall.

Giftiga bottenfärger p̊averkar ocks̊a den marina miljön. 2003 förbjöd EU
användandet av tennbaserade färger och m̊alet för EU och IMO är att p̊a
sikt fasa ut alla giftiga ämnen i bottenfärgerna. Alternativ till de giftiga
bottenfärgerna finns, exempelvis kan dykare skrapa skrovet eller s̊a kan sili-
konbaserad färg användas.

Utsläpp av svavel- och kväveoxider, samt utsläpp av fossilt ursprung är en
stor fr̊aga för sjöfarten. Större och snabbare fartyg gör att sjötransporter
blir effektivare men det ökade transportbehovet motverkar detta och gör
att sjöfartens totala utsläpp ökar. Katalysatorer kan användas för att mins-
ka kväveoxidutsläpp och det finns även teknik som minskar bildandet av
kväveoxid. Svavel är dock sv̊art att rena, men bunkerolja med l̊aga halter
svavel är dyrare vilket gör att olja med hög svavelhalt fortfarande används
mycket. Koldioxidutsläppen minskas mest genom att använda mindre fos-
sila bränslen eller mer av alternativa bränslen som exempelvis solgenererad
vätgas. Miljödifferentierade avgifter kan användas för att belöna dem som
värnar om miljön med lägre avgifter.

Miljöarbetet är viktigt för IMO. IMO grundades vid en FN–konferens 1948.
Innan IMO grundades fanns inte n̊agon internationell verksamhet som arbe-
tade enbart med sjöfart, trots att det redan 1914 lades grund till den första
SOLAS–konventionen (The International Convention for the Safety of Life
at Sea). Åtgärder mot fartygs utsläpp och för skrotning av gamla fartyg har
exempelvis lett fram till regler för svavelutsläpp och en nyantagen konven-
tion; Convention on Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships som
kommer träda i kraft mellan 2013 och 2016.

Idag är 170 länder runt om i världen medlemmar i IMO. Finansieringen kom-
mer fr̊an medlemsavgifter som regleras av medlemsländernas handelsflottor.
IMO styrs av medlemsländerna, och i de högsta beslutsorganen sitter re-
presentanter fr̊an alla medlemmar. Den exekutiva delen av IMO utgörs av
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40 medlemsländer, där Sverige finns med. Bland utskotten som sköter det
dagliga arbetet är MSC (Maritime Safety Commitee) och MEPC (Marine
Environment Protection Commitee) de viktigaste. De samordnar tekniska
säkerhetsfr̊agor och förebygger och förhindrar föroreningar fr̊an fartyg.

IMO har genom åren antagit en mängd konventioner, bland andra OILPOL
(Oil Pollution Convention), som fick sitt sista tillägg 1971 och MARPOL
(The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships)
som trädde i kraft 1983 och fick sin slutgiltiga lydelse bestämd 2003. Sam-
manlagt har 40 konventioner och protokoll antagits.

För att minska antal olyckor som beror p̊a bristande utbildning och d̊alig
först̊aelse för regler och anvisningar, skapades 1978 den första konventio-
nen för standardisering av träning, certifiering och övervakning av sjöfarare
(STCW). Denna konvention bidrar till att förbättra utbildning i många
länder.

Sjöfarten binder samman människor, länder och kontinenter. Kostnadseffek-
tiva sjötransporter har drivit p̊a utvecklingen mot en globaliserad värld och
industrier har kunnat etablera sig p̊a nya omr̊aden tack vare sjöfarten. Med
fortsatt arbete för minskad miljöp̊averkan kan sjöfarten att vara det mest
effektiva transportsättet även i framtiden.
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Fartygsprojektering

Bakgrund

Omkring 90% av världens gränsöverskridande transport av gods görs med far-
tyg (Svensk Sjöfarts Tidning, 2012). Världshandelsflottan har enligt Svensk
Sjöfarts Tidning (2012) dryga 48 000 fartyg i drift, varav ungefär en tiondel är
containerfartyg som fraktar omkring 200 miljoner ton gods varje år. Contai-
nerfartyg fraktar mängder av olika varor, exempelvis torrvaror, kylda varor
och flytande gods. Detta gör dem till en viktig del av sjöfartsmarknaden.

I Singapores hamn lastas och lossas årligen ca 30 miljoner TEU, Twenty–Foot
Equivalent Unit, vilket gör hamnen till den andra mest aktiva containerham-
nen i världen (Svensk Sjöfarts Tidning, 2012). Rotterdam är Europas mest
aktiva containerhamn. Där lastas och lossas enligt Svensk Sjöfarts Tidning
(2012) nämare 12 miljoner TEU varje år.

Syftet med detta avsnitt är redovisa förprojektering av ett containerfartyg
som ska frakta 12 000 TEU mellan Rotterdam och Singapore. Transporten
är tänkt att ta 40 dagar inklusive lastning och lossning och den ska uppfylla
de bivillkor som finns återgivna i Bilaga 3. Dessa bivillkor innefattar inter-
nationella bestämmelser, begränsningar p̊a fartygsdimensioner – exempelvis
p̊a grund av hamnregler, och betraktelse ur miljö- och h̊allbarhetssynpunkt.

Lastsituation och tranportscenario utvärderas och marschfart för fartyget
bestäms. Huvuddimensioner tas fram för att uppfylla lastkrav och bivillkor.
Matlab och Matlab–programmet MSY Hydrostatics används för att skapa
en skrovgeometri och analysera stabilitet för fullastat och ballastat tillst̊and,
samt för att slutgiltigt bestämma huvuddimensioner. Undersökning av fram-
drivningsmotst̊and och propellerkaraktäristik görs med manuella beräkningar
och ett egenhändigt skapat propellerprogram. Generalarrangemang och huvud-
dimensioner redovisas i Bilaga 1.
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Analys

Resväg och fart

Containrarna ska fraktas mellan Rotterdam och Singapore. En vanlig trans-
portväg är Rotterdam–Jeddah–Singapore, se figur 7 (APL, 2009). Trans-
porten tar 28 dagar, inklusive passage genom Suezkanalen, till vilka en dag
adderas för lastning och lossning av nya containar i vardera hamn (APL,
2009). Totalt blir d̊a restiden tur och retur mellan Rotterdam och Singapore
58 dagar. Detta är längre än transportscenariots 40 dagar för resa samt last-
ning och lossning, varför marschfarten bör undersökas för att se om fartyget
kan klara av transporten p̊a mindre än 58 dagar.

Figur 7: Resväg mellan Rotterdam och Singapore. Källa: APL (2009).

Avst̊andet uppskattas med hjälp av tv̊a olika karttjänster som b̊ada använder
sig av Google Maps, Atterbury Consultants Inc. (2013) och Daft Logic (2013).
Medelvärdet av distansen, i en riktning, ges av

lmedel = (15704 + 16438)/2 = 16071 km = 8677.6 sjömil ≈ 8700 sjömil

Marschfarten, i knop, för fartyget f̊as d̊a som

vS =
2lmedel

tid
=

2 · 8700

58 · 24
= 12.5 (1)

Enligt Maersk (2013a) gör fartyg av typen Tripel E – ett fartyg av n̊agot
större dimensioner än det som här projekteras – resan mellan Shanghai och
Holland p̊a 23 dagar, vilket är 15 dagar mindre än vad APL (2009) uppger,
se figur 7.
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En grov uppskattning ger att Tripel E–fartyget har en genomsnittsfart p̊a
dryga 20 knop. Denna signifikanta skillnad jämfört med den framräknade
farten gör att det under projekteringen antas att fartyget kan g̊a snabbare
än 12.5 knop. Om transportscenariots 40 dagar används i ekvation (1) för
att räkna ut marschfart f̊as istället vS = 18.125 knop och därför väljs vS till
19 knop för att fartyget ska hinna med transporten p̊a 40 dagar.

Restriktioner för fartygets dimensioner för passage genom Suezkanalen f̊as
fr̊an Suez Canal (2010), se tabell 3.

Bredd [m] Djupg̊anende [m] Längd [m]
Suez-kanalen <50 18.9 –
Suez-kanalen 50–50.87 18.2 –

Tabell 3: Restriktioner för fartyget genom Suez-kanalen. Källa: Suez Canal (2010).

Last och lastutrymme

Fartyget ska frakta 12 000 TEU, Twenty-Foot Equivalent Unit. Detta är dock
ingen exakt enhet, utan containerstorlek kan variera, liksom användningsomr̊ade.
Vanliga containerstorlekar ges av tabell 4 (Maersk Line, 2013).

Antal TEU Längd [ft] Mått (bredd × höjd) Volym [m3]
1 20 8 ft × 8 ft 6 inch 33
2 40 8 ft × 8 ft 6 inch 67

Tabell 4: Vanliga containerstorlekar. Källa: Maersk Line (2013).

Under förprojekteringen antas 20-fotscontainrar enligt första raden i tabell 4
användas. Varje container har storleken en TEU och d̊a ska 12 000 containrar
fraktas med fartyget. Vidare antas varje container väga 12 ton, vilket är
n̊agot mindre än den genomsnittliga vikt som används för exempelvis Maersk
Evora, ett fartyg av liknande dimensioner (Ships Monthly, 2013). Lasten
väger d̊a totalt 144 000 ton.

Lasten fördelas p̊a däck och under däck, med 6500 containrar p̊a däck och
5500 containrar under däck. Detta kan jämföras med Maersk Evora och hen-
nes systerskepp, som vardera tar drygt 13 000 TEU och har fördelningen
drygt 7000 containrar p̊a däck och drygt 6000 under däck (Ships Monthly,
2013). Containrarna placeras i fackkonstruktioner och lastas och lossas med
landbaserade kranar.

Fartyget antas lastas med 57 containrar p̊a längden och 19 containrar p̊a
bredden, där det är som störst lastutrymme. Detta innebär att lastlängden
blir närmare 350 m och lastbredden drygt 45 m. Om 12 000 containrar ska
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lastas p̊a fartyget behövs d̊a ungefär 11 containrar p̊a höjden vilket ger en
höjd p̊a minst 28 m. Fartygets dimensioner väljs s̊a att dessa antaganden ska
uppfyllas (jämför tabell 18 i Bilaga 1).

Det behövs ocks̊a ballasttankar p̊a fartyget för att motverka trim och se till
att propellern alltid är under vatten, även i icke–fullastat tillst̊and. Ballast-
tankar placeras i l̊angskeppsled, se figur 28–29 i Bilaga 1. Ballastvattenmäng-
den kan approximeras med ∼30% av dödvikten (se avsnitt Deplacement,
dödvikt och lättvikt), vilket ger ca 46 000 ton ballastvatten (Transport Cana-
da, 2010).

Även djupg̊aendet måste vara tillräckligt stort för att propellern ska vara
under vatten. Med propellerdiametern (se tabell 19 i Bilaga 1) i beaktande
krävs ett djupg̊aende i ballastat tillst̊and p̊a ca 11 m. Under förprojekteringen
väljs därför 63 000 ton ballastvatten, vilket är n̊agot större än 30%.

Fartyget måste delas in i vattentäta sektioner enligt SOLAS (International
Convention for the Safety of Life at Sea). För fartyg längre än 100 meter
gäller de formuleringar som finns i DNV Rules for Classification of Ships
(Det Norske Veritas AS, 2011). Fartyget som projekteras är längre än 225 m,
vilket innebär att DNV inte har n̊agon specifik rekommendation.

Fartyget antas ha minst lika många vattentäta sektioner som högsta angiv-
na längdintervall. Allts̊a ska fartyget ha minst 10 vattentäta sektioner d̊a
motorrummet ligger midskepps. För att försäkra att säkerheten är god vad
gäller vattentäta sektioner, väljs i förprojekteringen 13 vattentäta sektioner,
se figur 28 i Bilaga 1. Detta antal kan komma att ändras senare under pro-
jekteringen, i enlighet med Part 3 Chapter 1 Section 3: A303 i DNV Rules
for Classification of Ships (Det Norske Veritas AS, 2011).

Deplacement, dödvikt och lättvikt

För beräkning av deplacement, dödvikt och lättvikt används ofta statistiska
och semiempiriska metoder, vilka baseras p̊a insamlade data för fartyg av
olika typer. Det fartyg som här projekteras har dock s̊a stora dimensioner
att dessa slags metoder m̊aste ses som n̊agot osäkra, eftersom de framarbetats
innan fartyg av denna storlek fanns att undersöka. Metoderna ger dock ett
överslagsmässigt värde som kan vara grund för vidare beräkningar längre
fram i projekteringen.

Dödvikten beräknas som lastvikten, bränslets vikt, besättningens och för–
nödenheters vikt samt reservvikt (Milchert, 2001). Lastens vikt är 144 000
ton. Fartyget antas bränna mellan 8000 och 8500 liter bränsle per timme
i genomsnitt, att jämföra med de ungefärliga 14 000 l/h som Maersk Em-
ma bränner vid hög belastning (Wärtsilä, 2013b). Under 38 dagars trans-
port behövs d̊a ∼7500 ton bränsle. Besättning p̊a ca. 30 personer, samt
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förnödenheter och reservvikt uppskattas till 10 ton. Den totala dödvikten
blir därmed ungefär DW = 152 000 ton.

Deplacementet ges som summan av dödvikten och lättvikten (Milchert, 2001).
Lättvikten kan approximeras p̊a olika sätt. Med data fr̊an andra liknan-
de fartyg, kan lättvikten approximeras med ett enkelt samband, exempelvis
LW=konstant ·LBD för kyllastfartyg.

Watsons metod ger en approximativ beräkningsmetod för lättvikten baserad
p̊a statistiska data. Lättvikten delas upp i st̊alvikt (inklusive överbyggnader),
utrustningsvikt, vikt av huvudmaskineri och vikt av övrigt maskineri (Mil-
chert, 2001). Av dessa fyra parametrar finns dock bara data för tv̊a, ef-
tersom fartygets dimensioner ligger utanför det statistiska underlaget. I brist
p̊a uppgifter om lättvikt och statistikt underlag för liknande fartygstyper,
väljs istället för denna projektering att uppskatta lättvikten med hjälp av
dödvikten och deplacementet.

Deplacementet i ton kan enligt Milchert (2001) beräknas som

∆ = 1.025 · CBLppBT (2)

För att kunna använda ekvation (2) behövs preliminära huvuddimensioner
som ska uppfylla krav p̊a lastutrymme, fribord och övriga bivillkor för pro-
jekteringen (se Bilaga 3). Med fartygen Maersk Evora och Maersk Emma
som jämförelser, antas följande dimensioner: Lpp = 352 m, B = 48.5 m och
T = 15.5 m (jämför Bilaga 7 och 8).

Enligt Garme (2012) har containerfartyg en blockkoefficient CB p̊a 0.58–0.68.
Blockkoefficienten ger ett mått p̊a hur fylligt fartyget är. Under förprojekte–
ringen antas fartyget ha en hög blockkoefficient, dvs. fartyget antas vara
fylligt, och därför används CB = 0.68 för att med ekvation (2) f̊a fram ett
värde p̊a deplacementet. Deplacementet blir ∆ = 184437 ≈ 184000 ton.
Detta värde används sedan som utg̊angspunkt när huvuddimensionerna ska
fastställas. Lättvikten är skillnaden mellan deplacementet och dödvikten:

LW = ∆−DW = 32000 ton.

I MATLAB–programmet MSY Hydroststics skrivs de preliminära dimen-
sionerna för fartyget in, se tabell 5, och stabiliteten undersöks.

LOA [m] Lpp [m] B [m] T [m] Deplacement [ton]
366 352 48.5 15.5 184000

Tabell 5: Preliminära dimensioner för fartyget som används i MSY Hydrostatics.
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Det maximala djupg̊aendet d̊a fartyget flyter p̊a even-keel, dvs. utan trim,
blir med havsvattendensiteten ρ = 1025 kg/m3, T = 14.61 m. Programmet
visar att blockkoefficienten blir mycket större än 0.68 om Lpp bibeh̊alls, varför
denna längd ökas till Lpp = 362m för att CB inte ska bli för stort. Ekvation
(2) ger d̊a att CB = 0.70. Slutgiltiga dimensioner finns återgivna i tabell 18
i Bilaga 1.

Skrovformen tydliggörs med en spantruta. Spantrutan är viktig för att be-
skriva fartyget eftersom formen oftast inte kan beskrivas med matematiska
formler. Under förprojekteringen erh̊alls spantrutan fr̊an MSY Hydrostatcis,
se figur 8. Till höger ses den bulbförsedda fören. Bulben p̊averkar strömningen
kring skrovet s̊a att v̊agmotst̊andet blir lägre. Till vänster ses aktern. Aktern
är U–formad, vilket passar för fylliga fartyg med enpropellerskrov (Garme,
2012).

Figur 8: Spantruta för fartyget, erh̊allen med MSY Hydrostatics.

Fribordet är höjden av den vattentäta delen av fartyget ovanför vattenlin-
jen. Den är en viktig del av säkerhet mot att fartyget kapsejsar eller tar in
vatten och sjunker om skrovet skadas (Huss, 2007). För fartyg över 24 me-
ter tillämpas lastlinjekonventionen, Convention of Load Lines, ICLL. Kon-
ventionen finns återgiven i Sjöfartverkets författningssamling (Sjöfartsverket,
2006).

Det projekterade fartyget är av typ B och fribordet skall därmed uppfylla
kraven fr̊an författningssamlingens tabell 28.2 (Sjöfartsverket, 2006). Vida-
re f̊as fr̊an Sjöfartsverket (2006) att fribordet ska korrigeras med en faktor
(CB + 0.68)/1.36 om blockkoefficienten är större än 0.68. Fartygets längd
överstiger dock de värden som finns tabellerade och fribordet ska d̊a fast-
ställas av Sjöfartverket för det enskilda fallet.
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Under förprojekteringen antas att fribordet bör vara större än det största
tabellerade värdet för fatygstyp B, vilket är F = 5303 mm (Sjöfartsverket,
2006). Korrigerat för blockkoefficienten bör fribordet d̊a vara

F > 5.303 · ((0.70 + 0.68)/1.36) ≈ 5.4 m

Vid maximalt djupg̊aende är fribordet D − Tmax = 30 − 14.61 = 15.39 m,
vilket är större än 5.4 m med god marginal.

Kursstabilitet

Kursstabiliteten undersöks genom att använda ett Clarke–diagram. I detta
ritas in längd/bredd– och bredd/djupg̊aende–förh̊allanden. För detta fartyg
gäller att Lpp/B ≈ 7.5 och B/T ≈ 3.3. Med en blockkoefficient CB = 0.70
f̊as d̊a att fartyget är n̊agot kursinstabilt, se figur 9.

Figur 9: Kursstabilitet för fartyget. Källa: Milchert (2001).

Intaktstabilitet

Ett fartyg utsätts för en störning om det tillförs yttre energi. Stabilitet un-
dersöks vid störning i tvärskepps- s̊aväl som l̊angskeppled.Tvärskeppsstabilite-
ten säger hur känsligt fartyget är för störningar i tvärskeppsled. Stabiltet i
l̊angskeppsled hjälper till att bestämma hur ett fartyg kan lastas. Enligt Huss
(2007) klarar vanliga fartygsformer ofta större p̊afrestningar i l̊angskeppsled
än tvärskeppsled.

I ett statiskt jämviktstillst̊and p̊averkas fartyget av en lika stor flyt– som
tyngdkraft. Kraftresultanten verkar längs en linje genom tyndpunkten och
deplacementcentrum. Om ett fartyg p̊atvingas en krängning i tvärskeppsled,
ändras geometrin under vatten och deplacementcentrum flyttas. Det krängda
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flytlägets kraftlinje sammafaller inte längre med tyngpunkten och det uppst̊ar
ett rätande moment som vill återföra fartyget till okrängt läge.

Storleken av det rätande momentet bestäms av avst̊andet mellan krafterna.
Avst̊andet kallas rätande hävarm, GZ, och varierar med krängningsvinkeln.
För matematisk beskrivning av hävarmen som funktion av hydrostatiska pa-
rametrar och krängningsvinkeln, se Bilaga 6.

Den rätande hävarmen kan uttryckas med en hjälppunkt M , metacentrum,
vilket är skärningspunkten mellan flytkraftens verkningslinje och centerlin-
jen, se figur 10. För små vinklar är denna punkt fix och betecknas M0, be-
gynnelsemetacentrum. Stabilitet uppn̊as bara om det återförande momentet
är positivt, och allts̊a måste sträckan GM0 > 0. GM0 kallas metacenterhöjd.

Figur 10: Beteckningar för rätande hävarm GZ, samt för GM .

En kurva med GZ för olika värden p̊a krängningsvinkeln används för att
undersöka stabiliteten. Metacenterhöjden GM0 kan läsas av som det värde
för vilken krängningsvinkeln är 1 rad ≈ 57.3◦. Det största statiska moment
fartyget klarar av innan det kantrar, ges av GZ–kurvans maximala värde,
GZmax, multiplicerat med deplacementet.

Fartyget tar upp energi fr̊an krängningsmomentet. Denna energi motsvaras av
arbetet som krävs för att kränga fartyget till n̊agon vinkel φ och kan skrivas
deplacementet ·e(φ), där e(φ) är den dynamiska hävarmen. Vid dynamiskt
krängningsmoment undersöks e(φ), vilket är arean under GZ–kurvan.

IMO har tagit fram villkor som ska uppfyllas för att fartyget ska betraktas
som stabilt. Dessa återfinns i Huss (2007), och återges i Bilaga 4. GZ–kurvan
beräknas med MSY Hydrostatics och ritas i Matlab för att undersöka ful-
lastat s̊aväl som ballastat tillst̊and.
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Först uppskattas tyngpunkten i fullastat respektive ballastat tillst̊and. Skro-
vet och däcket antas vara ett ih̊aligt rätblock med en överbyggnad midskepps,
vilken ocks̊a antas vara ett rätblock. Tyngdpunkten för dessa delar betecknas
KGLW . Lasten antas vara fördelad med tyngre last längre ner, s̊a att tyngd-
punkten inte hamnar för högt. Den antas dock hamna högre än KGLW .

Bränslet, liksom ballastvattnet, antas vara homogent fördelat i tankar längs
botten och tyngdpunkten hamnar därför l̊angt ner. Tyngdpunkten för besätt-
ning och reservvikt antas vara försumbara d̊a vikten är jämförbart liten.
Tabell 6 visar de värden som används för att uppskatta den sammanlagda
tyndpunkten vid fullastat respektive ballastat tillst̊and.

KGLW [m] 15.5
KGlast [m] 18.5
KGfuel [m] 3
KGballast [m] 5

Tabell 6: Värden för tyngdpunkter för tomt fartyg, last, bränsle– och ballastvattentankar.

Tyngdpunkt för det fullastade fartyget, i meter, f̊as som

KGL =
KGLWLW +KGlastmlast +KGfuelmfuel

LW +mlast +mfuel

= 17.3 (3)

och för det ballastade fartyget, i meter, som

KGT =
KGLWLW +KGfuelmfuel +KGballastmballast

LW +mfuel +mballast

= 8.1 (4)

Programmet MSY Hydrostatics generar GZ–kurvor, varp̊a arean under gra-
fen samt värden p̊a GZ för specifika vinklar undersöks i Matlab. GZ–
kurvorna återges i figur 11 överst p̊a nästa sida. I figur 11 är GM0 samt
GZmax inritat. För det fullastade fartyget inträffar GZmax vid 45◦ och för
ballastat tillst̊and vid 60◦. B̊ada dessa värden uppfyller IMO :s krav (jämför
Bilaga 4).

Beräkning av arean under grafen för de vinklar som enligt IMO bör un-
dersökas ur stabilitetssynpunkt, återges i tabell 7 p̊a nästa sida. Tabellen vi-
sar att b̊ade fullastat och ballastat fartyg uppfyller kraven fr̊an IMO (jämför
Bilaga 4).
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(a) Fullastat fartyg (b) Ballastat fartyg

Figur 11: GZ–kurva med linjer för GM0 inritade och GZmax markerad.

Fullastat fartyg Ballastat fartyg
Dynamisk hävarm, e(30◦) 0.847 > 0.055 mrad 2.09 > 0.055 mrad
Dynamisk hävarm, e(40◦) 1.560 > 0.090 mrad 3.55 > 0.090 mrad
Dynamisk hävarm, e(40◦)-e(30◦) 0.714 > 0.030 mrad 1.46 > 0.030 mrad
Rätande hävarm, GZ30◦ 3.55 m > 0.2 m 7.56 m > 0.2 m
Metacenterhöjd, GM0 3.90 m > 0.15 m 10.63 m > 0.15 m

Tabell 7: Värden för olika parametrar kopplade till GZ–kurvan, undersökta enligt IMO:s
regelverk (se Bilaga 4).

Motst̊and och släpeffekt

All den energi som överförs fr̊an skrov och dess bihang till vattnet utgör
motst̊and för fartyget. Detta motst̊and delas ofta upp i visköst motst̊and,
exempelvis friktion, och v̊agbildningsmotst̊and. Förh̊allandet mellan de b̊ada
motst̊anden beror av fartygets fart. För ett deplacerande fartyg, likt det som
projekteras, åsk̊adliggörs förh̊allandet i figur 12 p̊a nästa sida. I figuren ses
tydligt att friktionsmotst̊andet (visköst motst̊and) dominerar vid l̊aga farter
medan v̊agbildningsmotst̊andet är större vid högre farter.

Det är viktigt att i ett tidigt skede i projekteringen uppskatta motst̊andet
och släpeffekten, dvs. framdrivningseffekten. Släpeffekten, PE, kan vid ideala
förh̊allanden relateras till effektbehovet vid provturen, PS, (eng. shaft power):
PS ≈ PE/ηD, där ηD är propulsionsverkningsgraden (Garme, 2012).
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Figur 12: Förh̊allande mellan friktionsmotst̊and (visköst motst̊and) och restmotst̊and
(v̊agbildningsmotst̊and). Källa: Garme (2012).

Man f̊ar tidigt en uppfattning om vilken propeller och motor som behövs. För
stora fartyg, likt det som här projekteras, behövs ofta en utrymmeskrävande
och tung motor, vilket gör att dess paramterar bör vara kända s̊a tidigt som
möjligt. Under förprojekteringen undersöks motst̊and och släpeffekt manu-
ellt, men det finns även metoder där beräkningsprogram används.

Den manuella värderingen av effektbehovet kan göras genom att undersöka
olika skrovparametrars inverkan. Enligt Milchert (2001) kan fartygets total-
motst̊and RT , och framdrivningseffekt PE, beräknas som

RT = CT ·
1

2
ρv2SS (5)

PE = RTvS (6)

där CT är totalmotst̊andskoefficienten, ρ är vattnets densitet, vS är fartygets
fart och S är den v̊ata ytan. Densiteten ρ antas vara 1025 kg/m3.

Fr̊an Garme (2012) f̊as att totalmotst̊andskoefficienten CT , kan beräknas som

CT = (1 + k)CF + CR + ∆CF + CAA (7)

De ing̊aende koefficienterna i ekvation (7) är visköst motst̊and, v̊agbildnings–
motst̊and och luftmost̊and. Ekvationerna (26)–(30) i Bilaga 5, ger specifika
uttryck för beräkning av koefficienterna (1+k)CF , ∆CF och CAA. Med indata
enligt tabell 18 (se Bilaga 1) beräknas dessa koefficienter, se tabell 8. Tabellen
visar även det dimensionslösa Reynolds–talet Re.

Re CF k ∆CF CAA

2.9 · 109 1.34 · 10−3 0.08 0.15 · 10−3 0.05 · 10−3

Tabell 8: Motst̊andskoefficienter fr̊an visköst motst̊and samt luftmotst̊and. Ekvationer för
dessa värden återfinns i Bilaga 5. Indata till beräkningar fr̊an tabell 18 i Bilaga 1.
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Fartyget ger upphov till ett v̊agsystem och den energi som tillförs v̊agsystemet
är v̊agbildningsmotst̊andet. Tryckfördelningen p̊a undervattensdelen av skro-
vet ger upphov till v̊agsystemet. Denna tryckfördelning beror av fartygets
form – framför allt dess längd – och fart (Garme, 2012). Längden initierar
v̊agutbredning och farten p̊averkar utbredningshastigheten.

Enligt Garme (2012) kan v̊agbildningsmotst̊andet minskas genom att mini-
mera Froudes tal, Fn. Froudes tal ges av

Fn =
vS√
gLpp

(8)

där g ≈ 9.81 m/s2 är gravitationskonstanten. För det projekterade fartyget
gäller att Fn = 0.16.

När man modellerar ett fartyg använder man Froudes modellag, vilken säger
att Fn är lika i full- och modellskala. D̊a Froudes modellag är uppfylld är
v̊agbildningen direkt skalbar via modellagen.

V̊agbildningsmotst̊andskoefficienten CR, ocks̊a kallad restmotst̊andkoefficient,
bestäms med hjälp av slankhetstalet λ = Lpp/∇1/3, där ∇ är volymsdepla-
cementet i m3, samt av den prismatiska koefficienten CP . Värdet p̊a ∇ och
CP f̊as till förprojekteringen fr̊an MSC Hydrostatics : ∇ = 179500 m3 och
CP = 0.71, och detta ger att λ = 6.4.

Restmotst̊andskoefficienten CR, kan beräknas som i exempeluppgiften Upp-
skattning av fartygsmotst̊and med utg̊angspunkt fr̊an huvuddata, s. 34 i Gar-
me (2012). I diagram ur Guldhammer och Harvald, läses modellens rest-
motst̊andskoefficient CR av, se figur 13 p̊a nästa sida.

Med värden fr̊an diagrammen för slankhetstal 6.0 och 6.5 f̊as CR ≈ 0.42·10−3.
Fullskalefartygets restmotst̊andskoefficient f̊as som

CS
R = CM

R = CM
T − (1 + k)CM

F (9)

CR–värdet fr̊an diagrammen måste allts̊a skalas om. Modellen antas ha en
längd LM = 5 m, vilket ger en skafaktor α = 72.4, och d̊a f̊as

vM = vS/
√
α

⇒ ReM = vMLM/ν = 4.79 · 106

⇒ CM
F = 0.075/(log10ReM − 2)2 = 3.42 · 10−3

⇒ CM
T = (CR + CM

F ) = 3.84 · 10−3

Restmotst̊andskoefficienten f̊as med ekvation (9) som CS
R = 0.15 · 10−3.
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Figur 13: Bestämning av CR för modellen med diagram för slankhetstal 6.0 resp. 6.5, fr̊an
Guldhammer och Harvald. Källa: Garme (2012).

Totalmotst̊andskoefficienten, totalmotst̊andet och släpeffekten f̊as nu fr̊an ek-
vationerna (5)–(7) med värden ur tabell 8 (se sidan 29) och CS

R = 0.15 ·10−3.
Tabell 9 redovisar erh̊allna värden.

CT 1.80 · 10−3

RT 2.0 · 106 [N]
PE 1.9 · 107 [W] = 19 MW

Tabell 9: Totalmotst̊andskoefficient, totalmotst̊and och släpeffekt för fartyget.

Propeller- och motorval

Det finns mängder av typer av framdrivning. Storlek och geometri varierar
beroende p̊a användningsomr̊ade. Enligt Kuttenkeuler (2011) är propellerar
med fast stigning den vanligaste typen, och det är ocks̊a en s̊adan som kom-
mer att utvärderas under förprojekteringen av fartyget. Målet är att välja
propeller och huvudmaskineri som kan användas, med godtagbara resultat.
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Propellern väljs ur en standardserie, och d̊a görs först en uppskattning av
bladantal. Garme (2012) anger att en propeller till ett stort fartyg bör ha
4–5 blad. I förprojekteringen väljs därför en propeller med 5 blad till fartyget.

Standardserien som används är The SSPA Standard Propeller Family Open
Water Characteristics, varifr̊an utdrag för 5–bladiga propellrar återf̊as fr̊an
Garme (2012). Det konstanta bladareaförh̊allandet, BAR, för propellerar
med fem blad ur SSPA:s serie är BAR = 0.6. Enligt Garme (2012) ska pro-
pellerdiametern vara ∼60% av djupg̊aendet. Propellerdiametern väljs därför
som D = 0.6Tmax = 8.8 m, där Tmax är fartygets maximala djupg̊aende.

För att utvärdera propellervalet, krävs att propellereffekten bestäms och se-
dan väljs den propeller med det stigningsförh̊allande som ger bäst verknings-
grad. Det är ocks̊a viktigt att risken för kavitation undersöks. Eventuellt kan
stignings– eller bladareaförh̊allandet behöva ändras.

Propellereffekten bestäms utifr̊an fartygets totalmotst̊and RT , sugfaktor t,
och medströmsfaktor w. Sugfaktorn beskriver förh̊allandet mellan motst̊ands-
ökningen, som kommer av det sänkta trycket i aktern när propellern arbetar,
och den framdrivande kraften. Medströmsfaktorn anger skillnaden mellan
fartygets fart och anströmningshastigheten.

För ett enpropellerfartyg kan t och w enligt Garme (2012) approximativt
beräknas som

w = 0.5CB − 0.05 (10a)

t = 0.6w (10b)

Huvuddimensioner enligt tabell 18 (se Bilaga 1), används för att beräkna t
och w, se resultat i tabell 10 p̊a nästa sida. Propellereffekten PD ges av

PD =
RTvS
η0ηRηH

(11)

där ηR ∼ 1 är den rotativa verkningsgraden och ηH = (1 − t)/(1 − w) är
skrovverkningsgraden.

Verkningsgraden η0 f̊as genom att studera tryckkraftskoefficienten KT . Ur
ett diagram med KT–kurvor för olika framdrivningstal, kan η0 bestämmas.
KT ges av

KT =
T

ρD2v2A
J2 (12)

där T är den erforderliga propellerkraften, ρ är vattnets densitet, D är propel-
lerns diameter, vA är anströmningshastigheten och J är framdrivningstalet.
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T och vA f̊as enligt följande:

T =
RT

1− t
(13)

vA = (1− w)vS (14)

Ekvation (10a)–(10b) och sedan (13)–(14) ger t, w, T och vA, se tabell 10. KT

kan nu beräknas för olika framdrivningstal J , med ekvation (12). Resultat
visas i tabell 11.

Antal blad 5
t 0.18
w 0.30
T 2.44 ·106 [N]
vA 6.84 [m/s]

Tabell 10: Värden p̊a sugfaktor t, medströmsfaktor w, erforderlig propellerkraft T , och
anströmningshastighet vA, för propellern.

J 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
KT 0.11 0.16 0.24 0.32 0.42 0.53

Tabell 11: Värden p̊a tryckkraftskoefficienten KT för olika värden p̊a framdrivningstalet J ,
beräknade med ekvation (12).

Fartygets KT–kurva kan nu ritas in i propellerdiagrammet fr̊an The SSPA
Standard Propeller Family Open Water Characteristics, se figur 14 överst p̊a
nästa sida. Avläsning i diagrammet för olika stigningsförh̊allanden ger sedan
verkningsgraden η0.

Varvtalet n beräknas som n = vA/(JD). Tabell 12 visar verkningsgrad och
varvtal för olika J och P/D. Tabellen ger att det optimala stigningsförh̊allandet
för propellern ligger mellan P/D = 0.8 och P/D = 1.0.

P/D 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
J 0.43 0.49 0.54 0.59 0.62 0.68
η0 0.55 0.58 0.61 0.61 0.61 0.60
n 1.81 1.59 1.44 1.32 1.25 1.14

Tabell 12: Verkningsgrad η0 och varvtal n för olika framdrivningstal J och stig-
ningsförh̊allanden P/D.

För att kunna bestämma om propellern kan användas till fartyget, behöver
kavitationsrisken utredas. Kavitation är kallkokning av vatten och uppkom-
mer p̊a grund av lokat l̊agt tryck (Garme, 2012). Om trycket sedan mycket
snabbt stiger kan det leda till att propellern eroderar.
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Figur 14:KT –diagram fr̊an SSPA Propeller Family Open Water Characteristics,
med fartgets värden inritade (röda ringar) och kurvan skissad, samt exemplifiering av
framtagning av verkningsgraden för stigningsförh̊allandet P/D = 0.6 (gula linjer). Källa:
Garme (2012).

En approximativ metod för att kontrollera det använda bladareaförh̊allandet
vid optimala stigningsförh̊allanden är att använda ett Burrilldiagram. D̊a
behövs propellerkavitationstalet τc och det lokala kavitationstalet vid 70%
av radien σ0.7R. Fr̊an Garme (2012) f̊as följande ekvationer för τc och σ0.7R:

τc =
T

0.5ρAP (v2A + (0.7πDn)2)
(15)

σ0.7R =
pa + ρgh− pv

0.5ρ(v2A + (0.7πDn)2)
(16)

AP är den projicerade propellerarean. Enligt Garme (2012) förh̊aller sig AP

approximativt till propellerdiskens area A0 som AP = BAR · A0(1.067 −
−0.229(P/D)). Tabell 13 ger värden för τc och σ0.7R fr̊an ekvation (15)–(16).
Dessa värden ritas sedan in i ett Burrilldiagram, se figur 15 överst p̊a nästa
sida.

J 0.43 0.49 0.54 0.59 0.62
τc 0.11 0.15 0.18 0.22 0.24
σ0.7R 0.29 0.37 0.45 0.53 0.58

Tabell 13: Propellerkavitationstalet τc och det lokala kavitationstalet σ0.7R för olika värden
p̊a framdrivningstalet J .
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Figur 15: Burrill–diagram med fartygets punkter för fyra olika stigningsförh̊allanden inri-
tade (röda ringar). Källa: Garme (2012).

Fr̊an figur 15 ses att stigningsförh̊allandet P/D = 0.7 ger en kavitationsrisk
som ligger under den rekommenderade gränsen för handelsfartyg. Det mest
optimala stigningsförh̊allandet kan allts̊a inte användas för propellern, utan
ett lägre P/D med n̊agot sämre verkningsgrad bör väljas för att minska
kavitationsrisken.

Propellern undersöks även med propellermodellen i Bilaga 2: Matlab-kod.
Fartygets indata ges av tabell 10 (se sidan 33). Stigningsförh̊allandet är
P/D = 0.7 och bladareaförh̊allandet är konstant, BAR = 0.60. Propellerns
innerradie och lokala korda beräknas approximativt med hjälp av geometri
fr̊an figur 16 p̊a nästa sida.

Följande samband f̊as mellan ytterradien ry = D/2 = 4.4 m och innerradien
ri samt den lokala kordan c:

rrefy

rrefi

=
3.75

0.5
= 7.50⇒ ri =

ry
7.50

(17a)

rrefy

cref
=

3.75

1.40
= 2.679⇒ c =

ry
2.679

(17b)

Ekvation (17a)–(17b) ger att ri = 0.587 och c = 1.642 för det projekterade
fartyget. Propellerprogrammet genererar propellerns karaktäristikor i ett di-
agram, se figur 17 p̊a nästa sida. I figur 17 kan verkningsgraden avläsas till
η ≈ 0.56, vilket kan jämföras med värdet fr̊an tabell 12, η = 0.58.

35



Figur 16: Geometri för bladelement. Källa: Kuttenkeuler (2011, s. 37).

Figur 17: KT –diagram framtaget med propellerprogram (se Bilaga 2: Matlab-kod), samt
värdet för η inritat (svarta linjer).

Innan propellervalet fastställs, bör i detta skede propellerdiametern kontrol-
leras mot lämpligt motorval. D̊a behöver propellereffekten bestämmas för
den valda diametern, D = 8.8 m. Ekvation (11) ger att PD = 28.8 MW för
verkningsgraden η = 0.58 och PD = 29.8 MW för verkningsgraden η = 0.56.
Till detta värde läggs sedan en marginal för ökad belastning som kommer av
olika faktorer.

Enligt Milchert (2001) behövs ett sjötillägg p̊a 15%, samt en marginal p̊a
ytterligare 3% för osäkerhet i exempelvis friktion i hylslager och väderlek.
Propellereffekten blir, med η = 0.58, PNCR = (1.15 · 1.03)PD ≈ 34 MW, där
NCR st̊ar för Normal Continuous Rating.

Vid val av motor används fartyget Maersk Emma som referens. Maersk Em-
ma har en Wärtsilä RT–flex96C (Wärtsilä, 2013b). Denna motortyp, samt
dess syskon Wärtsilä RTA96C, arbetar i varvtalsintervallet 92–102 rpm och
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leverar vid dessa varvtal upp till 80 000 kW. Varvtalet för den tilltänkta pro-
pellern är n ≈ 95 rpm och propellereffekten är PNCR ≈ 34 000 kW. Propel-
lerdiametern behöver därmed inte korrigeras och parametrar för propellern
till fartyget väljs enligt tabell 14.

Antal blad 5
BAR 0.6
D 8.8 m
P/D 0.7
n 1.59 varv/s = 95.4 rpm
η0 0.58

Tabell 14: Propellerparametrar för propeller till det projekterade fartyget.
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Miljöaspekter

För att värdera transportarbetet kan energi̊atg̊ang per resa uppskattas. Detta
värde kan sedan jämföras med andra transportmedel, som flygplan och t̊ag.
Miljöbelastningen kan ocks̊a undersökas, exempelvis i termer av utsläpp av
koldioxid, och jämföras med andra transportmedel.

Mängden använt bränsle vid en typisk verkningsgrad uppskattas till mel-
lan 8000 och 8500 l/h. Bränslets densitet är omkring 1000 kg/m3, vilket ger
∼8250 kg/h (MAN B&W, 2010). Enligt Bunker World (nd) inneh̊aller exem-
pelvis bunkerolja ca 40 MJ/kg. Fartyget gör 19 knop = 35.2 km/h och lasten
väger 144 000 ton. Energin per resa, i termer av J/(ton·km) blir d̊a

E =
8250 · 40 · 106

144000 · 35.2
= 65 · 103 (18)

Energi̊atg̊angen 65 kJ/(ton·km) motsvarar ∼0.02 kWh/(ton·km). Detta kan
jämföras med energianvändning för exempelvis flygplan, vilket ocks̊a skulle
kunna vara ett transportalternativ för den aktuella stäckan. Enligt Stenkvist
(2002) har flygplan i genomsnitt utsläpp p̊a ca 3.3 kWh/(ton·km), medan
t̊ag och lastbilar ligger p̊a 0.04 respektive 0.5 kWh/(ton·km), se tabell 15.

Med bunkerolja som fartygsbränsle genereras mellan 500 och 1000 gCO2/kWh
vid förbränning, beroende p̊a typ (International Energy Agency, 2012). Detta
motsvaras av utsläpp p̊a 10–20 gCO2/(ton·km). Flygtransporten har enligt
Stenkvist (2002) utsläpp p̊a 540 000 g/(ton·km). Lastbilar släpper ut 130
gCO2/(ton·km) medan t̊ag ligger p̊a 0.003–38 gCO2/(ton·km), beroende p̊a
elproduktion (Stenkvist, 2002). Tabell 15 visar en sammanställning.

Transporttyp Energi̊atg̊ang Utsläpp
[kWh/(ton·km)] [gCO2/(ton·km)]

Projekterat 0.02 10–20
containerfartyg
Flyg 3.3 540 000
T̊ag 0.04 0.003–38
Lastbil 0.5 130

Tabell 15: Sammanställning av energi̊atg̊ang och utsläpp av koldioxid för olika transport-
typer. Källa (flyg-, t̊ag- och lastbilstransport): Stenkvist (2002).

Tabell 15 visar att energi̊atg̊ang och utsläppsvärden för det projekterade
containerfartyget tillhör de lägre värdena. Energi̊atg̊angen är i samma stor-
leksordning som t̊agtransport, och mindre än de andra transporttyperna.
Utsläpp av koldioxid är i jämförelse med flygtransport mycket lägre, medan
lastbil ligger närmare och t̊ag i vissa fall är bättre.
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Diskussion och slutsats

Fartygets huvuddimensioner uppfyller krav p̊a lastutrymme och begränsningar
i Suez–kanalen. Djupg̊aendet är väl inom gränserna och kan utan problem
ökas senare i projekteringen om det skulle behövas. Vidare är fribordet l̊angt
över den uppskattade gränsen. Där gäller det dock att vara försiktig vid
förändring eftersom fartyget i det här läget inte har n̊agot specifikt krav fr̊an
ICLL.

Antalet vattentäta sektioner och approximationer av vikter är ocks̊a viktigt
att undersöka vidare eftersom dessa värden inte finns tabellerade eller som
jämförelsedata för andra liknande fartyg. I ett senare skede i projekteringen
tar man först̊as kontakt med myndigheter, klassificeringssällskap och andra
instanser som kontrollerar fribord, vattentäta sektioner och liknande s̊a att
de kan hjälpa till att bedöma rimlighet.

Fartygets lättvikt är lite drygt en femtedel av lastens vikt, vilket kan tyc-
kas vara lite. Lättvikten är fartygets egenvikt, dvs. vikten av skrov, utrust-
ning, maskineri och liknande. Det projekterade fartyget antas i princip vara
ett ih̊aligt rätblock som fylls med 12 000 containrar, vilket gör att detta
förh̊allande mellan lättvikt och lastvikt inte är helt orimligt. Det är dock
viktigt att senare i projekteringen noggrant utreda vikten av exempelvis fack-
konstruktionerna för containrarna.

Fartyget är n̊agot kursinstabilt, vilket betyder att det krävs ständig kom-
pensation med rodret. Detta ger exempelvis ökad bränsleförbruking. Värdet
ligger mellan de tv̊a kurvorna CB = 0.6 och CB = 0.7 i Clarkediagrammet,
vilket är i det rekommenderade intervallet för blockkoefficient. Under fort-
satt projektering bör dock undersökas om Lpp kan förlängas ytterligare, eller
om andra dimensioner skall ändras för att öka kursstabiliteten. Om fartyget
blir alltför kursstablit blir det dock sv̊arstyrt, vilket först̊as skall finnas med
i undersökningarna.

Det är känsligt med bedömning av tyngdpunktsläge, särskilt eftersom till-
st̊andet sällan är statiskt. Att gods kan röra sig i containrarna och bränsle
förbrukas under transportens g̊ang är tv̊a exempel p̊a hur tyngpunkten kan
förflyttas. Osäkerheten i resultatet kan utvärderas exempelvis med hur myc-
ket GM0 ändras vid en förändring i tyngpunktens vertikala läge. Om tyngd-
punkten vid fullastat tillst̊and har uppskattas fel med mer än 3.7 meter, dvs.
KG > 21 m, blir GM0 < 0, och fartyget kantrar.

Enligt Milchert (2001) är lämpliga GM–värden för containerfartyg 0.5− 2.0
m. I tabell 7 ses att GM–värdena är n̊agot högre. Milcherts värden gäller för
fartyg av mer statistiskt undersökta dimensioner än det projekterade fartyget
och kan därför vara inaktuella i det här fallet. Det är dock värt att notera
att med ett för högt GM0 kan fartyget f̊a sämre sjöegenskaper, exempelvis
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vad gäller rullningsacceleration. I ballastfallet skulle man kunna tänka sig att
ha ballasttankar p̊a sidorna för att f̊a upp tyngdpunkten och därmed sänka
GM0.

Om motst̊andet vill undersökas mer detaljerat kan bihangsmotst̊and tas med
i beräkningarna. Bihangsmotst̊and är exempelvis roder, stabiliseringsfenor
och propelleraxlar. Detta är viktigt att tänka p̊a under fortsatt projektering
eftersom fartygets dimensioner medför att bihang har betydande storlekar
och därmed kan ge stort motst̊and.

Eftersom luftmotst̊andet för ett stort containerfartyg kan vara upp till 10% av
det totala motst̊andet kan det vara viktigt att titta p̊a lösningar som minskar
det. Optimering av skrovformen är ett exempel p̊a hur det kan göras. Minskat
luftmotst̊and ger mindre bränsleförbrukning, vilket minskar kostnader och
miljöp̊averkan, n̊agot som är av intresse när fartyget väl tas i drift.

För ökad manövrerbarhet kan extra bogpropellerar monteras. Dessa skulle
framför allt användas i hamnar och öka säkerheten i framförandet av farty-
get. Man skulle ocks̊a kunna tänka sig en ställbar propeller istället för fix
propeller. En propeller med fix stigning har ett begränsat intervall för vilken
propellern har hög verkningsgrad. Med en ställbar propeller kan bladvinkeln
ändras homogent över hela bladet, vilket gör att stigningen ändras. Fördelar
med ställbar propeller är exempelvis att propellern kan växla snabbt mellan
framåt– och bak̊atdrift utan att propelleraxelns rotation behöver ändras.

Den propeller som väljs under förprojekteringen arbetar med en n̊agot sämre
verkningsgrad än den optimala verkningsgraden. Här kan man d̊a tänka sig
att helt byta propeller för att se om situationen kan förbättras. Man kan
exempelvis tänka sig en propeller med 6 blad istället för 5, likt Maersk Emma,
eller att ha tv̊a propellrar. Det är dock bättre att h̊alla sig till en propeller om
det g̊ar. Förh̊allandena blir sämre kring tv̊a propellerar eftersom de kommer
att p̊averka varandras strömningsfält.

I den egna propellerkoden används en modell med rektangulära vingar, en
mycket grov approximation av propellerbladet. Resultaten skiljde sig inte
mycket åt mellan de framräknade och de med propellerprogrammet framtag-
na värdena. Vid ytterligare undersökningar med koden skulle dock geometrin
kunna förfinas för att öka noggrannheten i resultatet.

Containertransporten st̊ar sig väl i konkurrensen med andra transporttyper,
som exempelvis flyg. Med en bränslesn̊alare och mer energieffektiv motor kan
energi̊atg̊angen minskas ytterligare. För att minska utsläppen av koldioxid
kan skrovgeometrin optimeras och ett system som tar hand om och använder
spillvärme kan installeras, s̊a att mindre bränsle krävs. Man kan ocks̊a byta
till mer miljövänliga bränsletyper med lägre utsläpp av CO2.
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Sammanfattningsvis är fartyget rimligt vad gäller huvuddimensioner, men
valet av propeller kan ändras till förmån för en mer optimerad lösning. Inter-
nationella regelverk bör undersökas ytterligare vid fortsatt projektering för
att säkerställa exempelvis fribord och antal vattentäta sektioner. För en
h̊allbar transport bör fartyget g̊a lastat åt b̊ada h̊allen. Ballastsituationen
bör änd̊a förbättras för att säkerställa goda sjöegenskaper även i detta till-
st̊and. Transporten kan jämfört med andra tänkbara transporttyper ses som
ett h̊allbart alternativ, med relativt l̊ag energi̊atg̊ang och utsläpp av kol-
dioxid.

Under fortstatt projektering bör fördjupad analys av motst̊and och stabi-
litet ske, där exempelvis bihang samt motor och propeller med propeller-
axel tas med i beräkningarna. En analys av skadestabilitet och stabilitet vid
grundkänning och dockning, samt inverkan p̊a stabiliteten av v̊agor och vind,
bör ocks̊a göras. Åtgärder för att ytterligare minska energi̊atg̊ang och CO2-
utsläpp bör ocks̊a undersökas och implementeras. Efter det kan en ekonomisk
kalkyl genomföras innan fartyget sedan g̊ar över till varvsprojektering.
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EEDI - energieffektivisering av världens fartyg

Bakgrund

Den mest bränsleeffektiva transporten av varor anses idag vara sjöfart, men
liksom alla andra transportmedel brottas den med problem med utsläpp av
växthusgaser, som exempelvis koldioxid och kvävgaser (Hughes, 2013). Sjö-
farten st̊ar idag för omkring 3% av världens utsläpp av växthusgaser (Hem-
mings, 2012). Enligt Hemmings (2012) beräknas denna andel hamna p̊a ∼6%
år 2020, om inget ändras i dagens sjöfart.

Organisationen IMO har arbetat fram bestämmelser för hur utsläpp av CO2

fr̊an fartyg ska minskas under de kommande 20 åren. Bestämmelserna g̊ar un-
der namnet EEDI – Energy Efficient Design Index. EEDI finns som tillägg till
MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution From
Ships) och trädde i kraft den 1:a januari i år. Energieffektiviseringen av fartyg
kommer att ske stegvis och i takt med att ny teknologi utvecklas.

EEDI anger ett minsta energieffektivitetskrav för nya fartyg, kopplat till far-
tygets typ och storlek. Det är ett verktyg som används redan p̊a designstadiet
och ställer krav p̊a alla fartyg som byggs världen över att uppfylla en minsta
bränsleeffektivitetsniv̊a jämfört med en s̊a kallad referenslinje. Referenslinjen
är en statistisk medelvärdeskurva av EEDI–värden framtagen med data fr̊an
existerande fartyg, se Bilaga 9 för detaljerad tabell (Lloyd’s Register, 2012).
EEDI föreskriver inga specifika åtgärder för att effektivisera fartygsdesignen,
det lämnas till intressenten s̊a att en kostnadseffektiv lösning kan användas.

Syftet med detta avsnitt är att svara p̊a fr̊agorna ”Vilka energieffektivise-
ringar kan komma av EEDI?” och ”Vilken problematik finns kopplad till
EEDI?” genom att studera och utvärdera omr̊aden där energieffektivisering
kan åstadkommas och belysa och diskutera problemomr̊aden förenade med
EEDI. Det tidigare projekterade fartyget (se avsnitt Projektering) kommer
även betraktas och EEDI kommer för det fartyget i enkla termer undersökas
och analyseras.

42



Teori och problemformulering

EEDI är ett index som beskriver ett fartygs energieffektivitet i termer av
CO2–utsläpp i designstadiet. Ett enkelt sätt att presentera index–formeln är
enligt Deltamarin (2009) med följande uttryck:

EEDI =
P̊averkan p̊a miljön

Nytta för samhället
=

Fartygets CO2–utsläpp

Utfört arbete
(19)

Man ser allts̊a till fartygets miljöp̊averkan och jämför med de positiva bidrag
som kommer av arbetet som det utför. Den fullständiga detaljerade versionen
av ekvation (19) enligt IMO återges i figur 18.

Figur 18: Formel för beräkning av EEDI med övergripande beskrivning av ing̊aende termer.
Källa: Lloyd’s Register (2012).

Enheten är gCO2/(ton·nm), där nm är nautical miles (1 nm = 1.852 km).
En mer detaljerad beskrivning av de ing̊aende parametrarna i formeln som
återges i figur 18, finns i Bilaga 10. Enligt IMO (2012) gäller denna första
iteration av EEDI–formeln för de största och mest energikrävande segmenten
av världens fartygsflotta, vilka idag st̊ar för 72% av fartygsflottans totala
utsläpp.

Lloyd’s Register (2012) anger att det uppn̊adda EEDI–värdet kan relateras
till erforderligt EEDI p̊a följande vis

Uppn̊att EEDI ≤ Erforderligt EEDI = (1− X

100
) · referenslinjevärde (20)

där X är en reduktionsfaktor. Reduktionsfaktorer X, och referenslinjevärden
för olika fartygstyper kan hittas i figur 33 och 34 i Bilaga 9.
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I figur 18 p̊a föreg̊aende sida, ses att tv̊a termer i formeln för EEDI st̊ar för
ett fartygs energieffektiviserande åtgärder. Men vilka energieffektiviserande
åtgärder kan det vara? Vilka energieffektiviseringar kan komma av EEDI?
Detta ska undersökas genom att titta p̊a rapporter fr̊an organisationer som
IMO, och genom betraktelse av fartyg som ligger l̊angt fram i utveckligen.

EEDI har som nämnts tidigare nyligen trätt i kraft och kan inte användas
till alla fartygstyper och -storlekar än. Detta kan ses som problematiskt och
fr̊agan om denna världsomspännande reglering har ytterligare problem kopp-
lade till sig dyker upp – vilken problematik finns kopplad till EEDI? Detta
kommer att studeras, ocks̊a genom undersökning av rapporter och diskussio-
ner som förts i samband med att EEDI trätt i kraft.

För att ytterligare belysa användandet av EEDI ska det i avsnittet Pro-
jektering framtagna containerfartyget undersökas. Under förprojekteringen
bestämdes inte tillräckligt med detaljer för att kunna använda formeln som
återges i figur 18, och fartygets uppn̊adda EEDI kan därför inte beräknas. Ek-
vation (20) kommer att användas för att ta fram erforderligt EEDI–värde för
fartyget. Detta värde kommer att utvärderas, med uppn̊adda EEDI–värden
för containerfartyg som referensvärden, och jämföras med de värden p̊a CO2–
utsläpp som togs fram under Miljöaspekter i avsnitt Projektering. En diskus-
sion kommer sedan föras kring vilka åtgärder som kan göra det aktuella
fartyget mer energieffektivt.
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Analys

Förbättringomr̊aden

Ägare till fartyg med EEDI–värden som inte uppfyller ställda krav kan
behöva energieffetivisera fartyget, men EEDI ger inga specifika förslag p̊a
energieffektivisering. Det är därmed helt upp till skeppsägaren att välja det
som i dennes tycke passar bäst för fartyget. De flesta åtgärder g̊ar ut p̊a
att minska bränsleförbrukningen, men detta kan göras p̊a en mängd olika
sätt. Enligt Lloyd’s Register (2012) är de mest framträdande omr̊adena för
energieffektivisering fartygets design, införande av ny teknik, operationella
åtgärder och val av bränsle.

Ändrad design

Att ändra p̊a fartygets design kan medföra minskad bränsleförbrukning och
energieffektivisering av fartyget. Parametrar att överväga är optimering av
skrov, propeller och aerodynamik, samt att öka dödvikten.

Enligt Lloyd’s Register (2012) kräver skrovmotst̊andet omkring 70% av den
drivkraft som behövs för fartyget, och med optimering av skrovet kan d̊a
skrovmotst̊andet minskas och stora bränslebesparingar åstadkommas. Opti-
mering av skrovet kan exempelvis göras genom förändring i själva skrovfor-
men för att minska motst̊andet, men det kan ocks̊a best̊a av att optimera
bog– och akterbulb, samt bihang.

Figur 19: Exempel p̊a bogbulb p̊a fartyget Maersk Emma. Källa: Hultqvist (2008).

Propellern kan ocks̊a optimeras för att minska bränsle̊atg̊angen. Genom att
modifiera propellern och skrovet i propellerns närhet s̊a att strömningfältet
ändras, kan propellerverkningsgraden ökas. Bränsleförbrukningen kan d̊a mins-
kas och även risken för kavitation kan reduceras. Det g̊ar ocks̊a att förbättra
flödet kring propellern genom att montera speciellt framtagna anordningar
p̊a skrovet eller rodret (Lloyd’s Register, 2012).
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Aerodynamisk optimering innebär att det motst̊and som kommer av luften
reduceras, s̊a att bränsleförbrukningen kan minskas. Enligt Lloyd’s Register
(2012) kan det aeordynamiska motst̊andet vara mer än 10% av fartygets
totala motst̊and. För att minska det aerodynamiska motst̊andet kan man
framför allt titta p̊a modifiering av överbyggnader, eller använda exempelvis
deflektorer och skärmar i fören för att leda bort en del av luftflödet.

Figur 20: Konceptuell beskrivning av fartygs fyllighet jämfört med varandra.

Dödvikten kan ökas genom att minska fartygets lättvikt, d̊a främst med
ändrat materialval s̊a att exempelvis skrov och överbyggnader väger mindre,
eller genom förbättrad design. Maersk (2013b) beskriver att de nya contai-
nerfartygen Triple–E kommer att vara fylligare än exempelvis Maersk Emma
och därmed kommer kunna ta mer last, se figur 20. Med större lastkapacitet
kan transporten bli mer energieffektiv. Det är dock viktigt att fortfarande ha
ordentliga säkerhetsmarginaler om dimensioner ändras.

Ny teknik

Det finns en uppsjö av ny teknik som kan användas för att energieffektivisera
ett fartyg. Motorval och motorteknologi kan undersökas, liksom införande och
användande av alternativa drivmedel som vindkraft, solceller och till och med
kärnkraft.

Motortillverkare erbjuder idag många motorer med förbättrad design och
målet att optimera prestandan. Motorer kan exempelvis designas för att
använda flera olika sorters bränsle, s̊a kallade multi fuel–motorer, eller för att
använda s̊a lite bränsle som möjligt. L̊angslagiga motorer har lägre bränsleför-
brukning jämfört med traditionella motorer. Motortillverkaren Wärtsilä har
flertalet motorer som enligt tillverkaren själv ska vara energieffektiva. Tabell
16 p̊a nästa sida ger n̊agra exempel (Wärtsilä, 2013a).

Till valet av motortyp kan sedan adderas spillvärmesystem, som tar hand om
och använder spillvärme fr̊an exempelvis motorn. Maersk (2013b) beskriver
att ett spillvärmesystem kan använda de gaser som avges fr̊an motorn till
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Motortyp Beskrivning
Dual fuel–motorer Multi fuel–teknologi möjliggör an–

vändning av s̊aväl gas som flytande
bränsle.

Wärtsilä Generation X, Mycket l̊ag bränsleförbrukning över
l̊aghastighetsmotorer hela det operativa omr̊adet.
Wärtsilä Generating Sets Generator och dieselmotor monterade

p̊a gemensam ram för diesel–elektrisk
framdrivning.

Tabell 16: Olika motortyper fr̊an motortillverkaren Wärtsilä. Källa: Wärtsilä (2013a).

energi åt framdrivningen. De nya Triple–E–fartygen kommer därför att kun-
na ha en mindre och bränslesn̊alare huvudmotor (Maersk, 2013b). Man kan
ocks̊a använda speciella skikt p̊a skrovet som minskar motst̊andet p̊a dess
undervattensdel, vilket minskar bränsle̊atg̊angen.

Med godtagbara och stadiga vindförh̊allanden kan vindkraft användas p̊a
fartyg. Skeppsägaren f̊ar d̊a investera i exempelvis segel– eller drakteknolo-
gi, men hänsyn m̊aste tas till eventuell ökad belastning. Solceller p̊a paneler
kan ocks̊a monteras p̊a fartyg som alternativt drivmedel. I dagsläget är dock
tekniken dyr i förh̊allande till den energi man f̊ar ut av den och effektivite-
ten är än s̊a länge för l̊ag för att tekniken ska kunna ersätta huvudmotorns
drivmedel (Lloyd’s Register, 2012). Eco Marin Power (nd) försl̊ar teknik som
kombinerar vindkraft och solceller, och som ska kunna spara mer än tusen
ton bränsle p̊a större fartyg. Figur 21 och 22 (överst p̊a nästa sida) visar
exempelfartyg för de olika teknologierna.

Figur 21: Exempelfartyg med vindkraft (vänster) och solcellspaneler (höger). Källa: Eco
Marin Power (nd).

Kärnkraftsdrivna fartyg är i sig inte n̊agon ny teknik. Den har funnits se-
dan 40–talet och idag finns omkring 140 s̊adana fartyg, varav de flesta är
ub̊atar (World Nuclear Association, 2013). Lloyd’s Register (2012) anger att
kärnkraft som drivmedel helt eliminerar utsläpp av CO2, s̊aväl som kväv–
och svavelgaser. Kärnkraften kan ocks̊a öka lastkapaciteten d̊a den tar mindre
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Figur 22: Exempelfartyg med drakteknologi. Källa: KiteShip (2013).

utrymme än konventionella motorer (Lloyd’s Register, 2012). Med h̊allbara
lösningar för omhändertagandet av kärnavfallet, kan detta drivmedel kon-
kurrera med de fossila bränsletyperna vars priser ökar och tillg̊ang minskar.

Operativa åtgärder

Att med operativa medel energieffektivisera fartygen görs framför allt ge-
nom att sänka hastigheten. Detta sänker bränsleförbrukningen och minskar
därmed fartygets CO2–utsläpp. Enligt Lloyd’s Register (2012) kan lägre far-
ter dock leda till ökade utsläpp av större partiklar och att exempelvis kylvaror
skiftas till land– eller luftburen transport och istället ger ökade utsläpp inom
de sektorerna. Det finns dock intresse inom sjöfarten att jobba mot sänkta
marschfarter för fartygen. Ett exempel är containerfartygen Triple–E, som är
designade för lägre farter, men änd̊a har mycket stor lastkapacitet (Maersk,
2013b). Figur 23 visar Triple–E–fartyg och lastkapacitet.

Figur 23: Fartyg av typen Triple–E fr̊an Maersk. Källa: Maersk (2013b).

Nya bränsletyper

Ett sätt att energieffektivisera fartyget som inte nödvändigtvis innebär mins-
kad bränsleförbrukning, är att byta bränsletyp eller alternera mellan kon-
ventionella fartygsbränslen och miljövänligare bränsletyper. Idag använder
många transportfartyg och stora fartyg bunkerolja, en bränsletyp med högt
svavelinneh̊all som ger stora utsläpp av växthusgaser. P̊a frammarsch som
alternativ till bunkeroljan är MDO (Marine Diesel Oil), LNG (Liquified Na-
tural Gas) och olika typer av s̊a kallade biobränslen (Ådnanäs, 2012).
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MDO är en blandning av av bunkerolja och gasolja. Enligt Ådnanäs (2012)
inneh̊aller MDO mindre svavel än bunkerolja. Florentinus et al. (2012) p̊ast̊ar
dock att MDO används bäst som del i en blandning med biobränslen, ef-
tersom det är en typ av tjockolja med betydande utsläpp av växthusgaser.

Att använda LNG minskar CO2–utsläpp med omkring 20% (Lloyd’s Regis-
ter, 2012). Enligt Lloyd’s Register (2012) minskar LNG ocks̊a utsläpp av
andra växthusgaser som svavel– och kvävgaser, vilket är ytterligare en posi-
tiv aspekt med den sortens bränsle. Germanischer Lloyd (nd) anger att det
ännu inte finns n̊agon leveranskedja för LNG och att leverantörerna fortfa-
rande väntar p̊a att tekniken ska förankras.

Det finns många typer av biobränsle för fartyg. Exempel är biodiesel, Straight
vegetable oil (SVO), dimetyleter (DME ), och bioethanol (Florentinus et al.,
2012). En kort beskrivning av framställning av dessa bränsletyper återfinns
i tabell 17.

Bränsletyp Framställning
Biodiesel Methyl-ester producerad fr̊an biooljor,

exempelvis rapsolja, palmolja, olja fr̊an
sojabönor och använd matlagningsolja

Straight vegetable oil, SVO Bioolja, exempelvis rapsolja, palmolja
och olja fr̊an sojabönor, används direkt
i motorerna

Dimetyleter, DME Kemiska processer omvandlar biometa–
nol till DME

Bioetanol Fermenterad stärkelse eller socker ger
bioetanol

Tabell 17: Framställning av olika typer av biobränsle. Källa: Florentinus et al. (2012).

Fördelar med användning av biobränslen är framför allt betydligt lägre ut-
släpp av växthusgaser och även mindre p̊averkan p̊a miljön vid eventuel-
la läckage eftersom bränslet är biologiskt nedbrytbart. Florentinus et al.
(2012) beskriver dock att eftersom det i EEDI inte görs skillnad p̊a fossi-
la bränslen och s̊a kallade biogena bränslen, finns inget direkt incitament att
införa biobränslen för fartyg.

Viktiga aspekter för skeppsägare som funderar p̊a att använda miljövänligare
bränsletyper är först̊as priset och energiinneh̊allet jämfört med mer konven-
tionella bränslen. LNG kan idag mäta sig med exempelvis MGO (Marine
Gas Oil) i kostnadssammanhang men är fortfarande dyrare än bunkerolja
(Germanischer Lloyd, nd). Germanischer Lloyd (nd) anger dock att insatsen
för att installera LNG–utrustning kan betalas tillbaka p̊a tv̊a år.
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För biobränslen är kostnaderna fortfarande relativt höga jämfört med kon-
ventionella bränslen eftersom tillg̊angen är liten och framställningen är små-
skalig än s̊a länge (Florentinus et al., 2012). I vissa fall krävs ocks̊a mer
bränsle d̊a det har ett lägre energiinneh̊all (Hemmings, 2012).

Figur 24: P̊afyllning av LNG till ett fartyg. Källa: Germanischer Lloyd (nd).

Problematik med EEDI

Att ta fram ett internationellt regelverk är inte enkelt. Olika länder har si-
na egna lagar och regler, och att i detta komplexa sammanhang ta fram nya
regler som ska kunna appliceras p̊a m̊anga olika länder är en komplicerad upp-
gift. IMO :s regelverk gäller för alla IMO :s medlemsländer runt om i världen,
och denna globala organisation hjälper till att säkerställa att världens sjöfart
är reglerad. Men när internationella regelverk ska fastställas kan problem
uppkomma.

Den första januari i år trädde EEDI i kraft som en del av MARPOL (Inter-
national Convention for the Prevention of Pollution From Ships). Alla far-
tygsprojekt som nu p̊abörjas ska uppfylla de krav som ges av EEDI. Enligt
Hemmings (2012) finns det dock ett undantag för fartyg flaggade i utveck-
lingsländer. Undantaget innebär att dessa fartyg inte behöver uppfylla EEDI
förrän om drygt sex år, dvs. under år 2019.

Detta undantag är problematiskt eftersom det i realiteten innebär att inte
bara fartyg med ägare i utvecklingsländer kan fördröja kravet p̊a att uppfylla
EEDI. Fartyg som beställs av ägare utanför uvecklingsländer kan utnyttja
undantaget genom att helt enkelt flagga fartyget i ett utvecklingsland. Hem-
mings (2012) uppger att många tekniskt avancerade fartyg redan byggs i
utvecklingsländer vilket gör att de kan dra nytta av undantaget fr̊an EEDI.

Undantaget gör ocks̊a att den tänkta överg̊angen mellan implementeringsfa-
serna för EEDI, se figur 25 överst p̊a nästa sida, kan komma att försv̊aras. Om
alltför många fartyg utnyttjar detta undantag kan den andra fasen kringg̊as
och vilket innebär ett stort kliv direkt till fas tv̊a vid år 2020. Fartygen tving-
as d̊a till en förbättring p̊a 15–20% direkt, vilket kan innebära tekniska och
ekonomiska sv̊arigeheter för inblandade parter.
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Figur 25: De olika implementeringsfaserna för EEDI som visar hur gränsen för CO2–
utsläpp kommer att ändras med åren. Källa: Lloyd’s Register (2012).

Den formel som idag används för att beräkna uppn̊att EEDI, är inte fullstän-
dig. Den första iterationen av EEDI–formeln gäller för de största och mest
energikrävande segmenten av världens fartygsflotta, vilka idag st̊ar för 72%
av fartygsflottans totala utsläpp (IMO, 2012). Formeln ska gälla för alla far-
tyg över 400 grosston, men den gäller inte för fartyg med diesel-elektrisk
och turbinframdrivning, samt framdrivning med hybridlösningar (Hughes,
2013). Att alla fartyg inte innefattas av EEDI–regleringen innebär att de
kan ha sv̊arigheter att minska bränsleförbrukningen eftersom de inte har
jämförelsedata, eller att de helt enkelt ser en möjlighet att inte behöva ta
ansvar.

Det finns ocks̊a fartyg som missgynnas av dagens formulering av EEDI och
tillhörande riktlinjer. Enligt Deltamarin (2009) ger EEDI–värden framtagna
enligt dagens formuleringar inte en rättvis bild av sjöfart som exempelvis
opererar i närsjöfart, längs kuster, och p̊a tidtabeller eller med andra special-
kriterier.

I riktlinjerna för applicering av EEDI finns många kryph̊al. Ett fartygs EEDI–
värde kan manipuleras p̊a olika sätt s̊a att det sänks, utan att CO2–utsläppen
minskar. Bland annat kan det till EEDI–fomeln angivna effektuttaget fr̊an
huvudmotorn p̊averkas, effektuttag kan skiftas mellan huvudmotor och hjälp-
motorer och kapaciteten kan manipuleras genom att tillämpa olika definitio-
ner (Deltamarin, 2009).

Exempel: Projekterat containerfartyg

För att belysa hur EEDI kan användas p̊a designstadiet, undersöks energi-
effektiviteten för det projekterade containerfartyget (se avsnitt Projektering).
Eftersom alla parametrar i IMO :s fullständiga version för uppn̊att EEDI
inte är kända för fartyget, kan det uppn̊adda EEDI–värdet inte beräknas.
Ekvation (20) används för att beräkna det erforderliga EEDI–värdet.
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Det projekterade containerfartyget har en dödvikt p̊a 152 000 ton. Fr̊an figur
33 och 34 i Bilaga 9 f̊as att reduktionsfaktorn X är noll, och parameterarna
till referenslinjevärdet är a = 174.22, c = 0.201 och b är dödvikten i ton. Refe-
renslinjevärdet är a ·b−c och det erforderliga EEDI–värdet, i gCO2/(ton·nm),
blir d̊a

EEDIerf = (1− 0/100) · (a · b−c) = 15.83243 ≈ 15.8

Enligt ekvation (20) ska uppn̊att EEDI–värde vara lägre än det erforderli-
ga värdet, EEDIerf . Det uppn̊adda värdet bör därmed vara lägre än 15.8
gCO2/(ton·nm), vilket motsvarar 8.5 gCO2/(ton·km).

EEDIerf kan jämföras med uppn̊adda värden som Deltamarin (2009) tagit
fram för containerfartyg genom studier, se figur 26. Deltamarin har använt
sig av IMO :s officiella formel för beräkning av uppn̊adda EEDI–värden för
containerfartygen.

Figur 26: Uppn̊adda EEDI–värden för containerfartyg med det framräknade erforderliga
EEDI–värdet för det projekterade fartyget inritat. Källa: Deltamarin (2009).

Figur 26 visar att EEDIerf för det projekterade fartyget ligger högt jämfört
med de uppn̊adda värdena. I figuren ses att uppn̊att EEDI–värde för stora
containerfartyg ligger mellan 5 och 10 gCO2/(ton·nm). Med bakgrund av de
EEDI–värden som andra stora containerfartyg har uppn̊att, bör man allts̊a
sikta p̊a energieffektivisera det projekterade fartyget s̊a att det uppn̊adda
värdet ligger mellan 5 och 10 gCO2/(ton·nm).
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EEDI–värdet 10 gCO2/(ton·nm) motsvarar ca 5.4 gCO2/(ton·km), vilket kan
jämföras med det projekterade fartygets approximativa 10–20 gCO2/(ton·km),
se tabell 15 under Miljöaspekter i avsnitt Projektering. 10 gCO2/(ton·km) är
nära det erforderliga värdet p̊a drygt 8 gCO2/(ton·km), men måste minst
halveras för att n̊a målet att ligga p̊a samma niv̊a som liknande fartyg.

Under förprojekteringen av containerfartyget lades inget stort fokus p̊a energi-
effektivitet och det finns därför många omr̊aden som kan åtgärdas för att
minska bränsleförbrukning och därmed det uppn̊adda EEDI–värdet. För en
h̊allbarare sjöfart är det tänkbart att föresl̊a överg̊ang till icke–fossila bränsle-
typer, som biodiesel eller LNG, men som nämnts tidigare är dessa än s̊a länge
relativt dyra i förh̊allande till bunkerolja. Det kan därför vara intressant att
ocks̊a titta p̊a optimering av skrov, propeller och motor, och fundera p̊a om
farten kan sänkas för att minska bränsleförbrukningen.

Skrovet kan optimeras genom att göra skrovformen mer aerodynamisk för
att minska motst̊andet. Fartyget har redan en bogbulb, men utrymme finns
för att optimera dess form och minska motst̊andet fr̊an den. Det är ocks̊a
viktigt att bulben hela tiden befinner sig under vatten, eftersom den annars
kan ge ökat motst̊and istället minskat motst̊and.

Den propellerlösning som tas fram till containerfartyget är inte den mest
optimala. Verkningsgraden är relativt l̊ag, η = 0.58, men valdes baserad
p̊a kavitationsrisken. Om kavitationsrisken kan minskas och verkningsgraden
ökas, är det ett bättre val av propeller för fartyget. En jämförelse med far-
tygen Maersk Emma och Triple–E visar andra typer av lösningar. Maersk
Emma har en 6–bladig propeller, vilket enligt Garme (2012) generellt ger
minskade tryckfluktuationer och därmed minskad risk för vibrations– och
bullerproblem. Fartyg av typen Triple–E däremot har tv̊a propellrar, som
istället opererar vid betydligt lägre hastigheter.

Den motor som väljs till det projekterade fartyget kommer fr̊an Wärtsilä och
passar bra för stora containerfartyg, men tillverkaren har en nyare motortyp
som är framtagen för att vara mer energieffektiv och miljövänlig. Motorn
heter Wärtsilä X92 och är en dieselmotor med effektuttag p̊a upp till dryga
70 000 kW (Wärtsilä, 2013c). Enligt Wärtsilä (2013c) är den interna motorns
verkningsgrad god och genom att använda olika s̊a kallade Power Take Off
kan motorn möta krav kopplade till EEDI. X92 –motorn kan även förses med
katalysatorer och gasrenare som minskar utsläpp av kväve– och svavelgaser,
men den arbetar vid lägre varvtal än den valda motorn RT–flex96C, vilket
p̊averkar propellerarrangemanget (Wärtsilä, 2013c).
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Diskussion och slutsats

EEDI är ett regelverk som ställer krav p̊a energieffektivisering och ska ge
minskade utsläpp av CO2 för fartyg som byggs efter 1 januari 2013. Denna
energieffektivisering kan ske genom att minska bränsleförbrukning p̊a olika
sätt eller genom att byta bränsletyp. I dagsläget är de vanligaste åtgärderna
s̊adana som innebär att fartygets design ändras och optimeras, exempelvis
genom ändrad skrovgeometri eller propellerlösning.

Alternativa drivmedel i form av exempelvis vind- och solkraft samt kärnkraft,
och biobränslen som biodiesel och Straight Vegetable Oil, är idag sällan ett
alternativ för fartygsägare, ofta p̊a grund av större kostnader jämfört med
konventionella drivmedel och bränsletyper. För framtiden är det viktigt att
fokus läggs p̊a dessa omr̊aden, s̊a att de blir vanligare p̊a marknaden. Det bör
dock tas med i beräkningarna att utsläpp av växthusgaser ocks̊a genereras
vid produktion av exempelvis solceller. Möjligtvis skulle det kunna läggas till
n̊agon parameter som tar hänsyn till detta i formeln för EEDI.

Den problematik som idag finns kopplad till EEDI gäller till stor del det
faktum att regelverket är nytt. Kryph̊al och otillräcklig hänsyn till vissa
fartygstyper, samt problem med att EEDI inte gäller för alla fartygstyper
i dagsläget, kan åtgärdas genom att se över regelverk och riktlinjer i takt
med att utvecklingen g̊ar framåt och med hjälp av återkoppling fr̊an olika
parter. Att regelbundet göra utvärderingar är viktigt för att h̊alla regelverket
aktuellt.

Arbetet med att energieffektivisera världens fartyg kan försv̊aras p̊a grund
av det undantag som ger sex års uppskov fr̊an kravet att uppfylla EEDI. När
regelverk som ska gälla världen över diskuteras, finns alltid en risk att länder
inte kan komma överens, och det m̊aste i ljuset att detta anses positivt att
EEDI nu har trätt i kraft. Det är dock viktigt att hela tiden p̊apeka det
positiva i att implementera EEDI, även för de fartyg som enligt undantaget
inte behöver uppfylla kraven förrän 2019. Genom att göra detta kan en opi-
nion bildas som f̊ar skeppsägare och andra i branschen att vilja förändra och
förbättra världens fartygsflotta ur miljösynpunkt.

Förprojekteringen av containerfartyget gav inte s̊a mycket detaljer kring
ing̊aende parameterar till den fullständiga formeln för uppn̊att EEDI, varför
detta värde inte kunde beräknas. Containerfartygets erforderliga EEDI–värde,
EEDIerf , beräknades istället. Det l̊ag mycket över referensvärden för contai-
nerfartyg av samma storlek, dock var referensvärdena uppn̊att EEDI och kan
därför förväntas ligga i niv̊a med eller under det erforderliga värdet. Interval-
let för CO2–utsläpp som togs fram under förprojekteringen l̊ag över men nära
EEDIerf , men för att fartyget ska vara p̊a samma niv̊a som referensfartygen
måste det energieffektiviseras s̊a att EEDI–värdet minst halveras.
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För att energieffektivisera containerfartyget kan man ta fram en mer opti-
merad propellerlösning, exempelvis en propeller med sex blad eller använda
tv̊a propellerar. Detta skulle öka verkningsgraden och minska bränsleförbruk-
ningen. Det är ocks̊a tänkbart att välja en miljövänligare motor som är mer
energieffektiv. För h̊allbar sjöfart bör även överg̊ang till alternativa bränslen
undersökas, även om kostnaden för detta i dagsläget generellt sett är högre
för skeppsägaren.

Sammanfattningsvis kan konstateras att EEDI är verktyg som p̊a l̊ang sikt
kan minska utsläpp av koldioxid fr̊an världens fartygsflotta, förutsatt att
det efterföljs världen över och fortsätter att förbättras i enlighet med att
ny teknik utvecklas och genom att använda den lärdom som erh̊alls. Ett
internationellt regelverk kommer alltid att ha problem kopplat till sig p̊a
grund av att olika länders lagar skiljer sig åt, men det är viktigt att hela
tiden belysa de positiva effekter som kommer av att följa regelverket s̊a att
fler vill följa det. Slutligen gäller det att hela tiden tänka p̊a framtiden och
fortsätta att energieffektivisera fartyg, oavsett om de redan uppfyller ställda
krav eller inte.
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Besökt: 2013-02-18.

Eco Marin Power (n.d.). Wind and Solar Power for Ships. http://www.

ecomarinepower.com/en/wind-and-solar-ships. Besökt: 2013-04-28.
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htm. Besökt: 2013-02-15.

World Nuclear Association (2013). Nuclear Powered Ships. http:

//www.world-nuclear.org/info/Non-Power-Nuclear-Applications/

Transport/Nuclear-Powered-Ships/#.UX0LFuDaQUU. Besökt: 2013-04-
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Bilagor

Bilaga 1. Generalarrangemang och huvuddata

Ett containerfartyg ska frakta 12 000 TEU mellan Singapore och Rotterdam.
Fartygets generalarrangemang ses i figurerna 27–29. Containrarna placeras i
fackkonstruktioner, se figur 27 och 29, och lastas och lossas med landbasera-
de kranar. Fartyget har 13 vattentäta sektioner som visas i figur 28. Figuren
visar även ballasttankarnas placering. Fribordet är skillnaden fr̊an vatten-
linjen till väderdäck, se figur 27. Huvuddimensioner och propellerdata finns
återgivna i tabell 18 och 19.

Figur 27: Generalarrangemang för fartyget, sidvy.

Figur 28: Generalarrangemang för fartyget, toppvy med däck (ovan) och botten (nedan).
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Figur 29: Generalarrangemang för fartyget, tvärskeppsvy.

Längd över allt, LOA 366 m
Längd mellan perpendiklar, Lpp 362 m
Bredd, B 48.50 m
Djupg̊aende, T 14.61 m
Fribord, F 15.39 m
Höjd till väderdäck, D 30 m
Höjd över allt, H 60 m
Marschfart, vS 19 knop
Blockkoefficient, CB 0.70
Deplacement, ∆ 184 000 ton
Dödvikt, DW 152 000 ton
Lättvikt, LW 32 000 ton
Ballastvikt, lastat, BWL 0
Ballastvikt, olastat, BWT 63 000 ton
Tyngdpunkt, vertikalt, KG 17.3 m
Tyngdpunkt, l̊angskeppsled, LCG 159.7 m
Begynnelsemetacentrum, GM0 3.78 m
Deplacementcentrum, vertikalt, KB 7.81 m
Deplacementcentrum, l̊angskeppsled, LCB 159.7 m

Tabell 18: Fartygets huvuddimensioner.
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Antal blad, Z 5
Bladareaförh̊allande, BAR 0.6
Propellerdiameter, D 8.8 m
Stigningsförh̊allande, P/D 0.7
Varvtal, n 1.59 varv/s = 95.4 rpm
Verkningsgrad, η0 0.58

Tabell 19: Propellerparametrar för propeller till det projekterade fartyget.
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Bilaga 2. Bladelementteori

Fartyg har i alla tider använt sig av olika slags propellerlösningar för att ta sig
fram genom vatten, fr̊an en enkel paddel till avancerade lösningar med flera
propellrar och modern teknik. Propellerdesignen är en essentiell del av far-
tygets design, eftersom propellern är en viktig del av fartygets framdrivning.
För att utvärdera en propeller kan man använda sig av bladelementteori,
BET.

Varje blad p̊a fartygets propeller är en lyftgenererande kropp som ger upphov
till en kraft. Kraften är integralen av tryckfördelningen över själva ytan, och
kan kontrolleras genom att variera tryckfördelningen över ytan. Tryckfördel-
ningen kan p̊averkas p̊a ett antal sätt. Enligt Kuttenkeuler (2011) kan ytans
storlek och form dimensioneras, och även det relativa flödet mellan ytan och
den omgivande fluiden, samt attackvinkeln mellan ytan och flödesriktningen
kan kontrolleras. Det som inte kan p̊averkas är den omgivande fluidens den-
sitet och viskositet.

Den totala kraften delas av ofta upp i tv̊a delar, lyftförmåga (eng. lift) och
tröghet, ocks̊a kallad motst̊and (eng. drag), se figur 30. Lyftförmågan är den
kraftkomponent som är vinkelrät mot den omgivande friströmshastigheten,
medan motst̊andet är parallellt med friströmshastigheten. Lyftförmågan och
motst̊andet kan sedan undersökas i tv̊a eller tre dimensioner. I den tv̊adimen-
sionella betraktelsen studeras en tvärsnitt av den lyftgenererande ytan, och
hänsyn tas inte till effekterna av ytans spann. En fullständigare bild ges av
3D-betrakelsen, där exempelvis tryckläckage kring vingspetsar undersöks.

Figur 30: Tvärsnitt av lyftgenererande yta, i tv̊a dimensioner. Källa: Kuttenkeuler (2011).

I BET betraktas propellerbladet i radialelement, där elementen är obero-
ende av varandra och varje element är en lyftgenererande kropp. Metodik
och data för tv̊adimensionella sektioner av kroppen används (Kuttenkeuler,
2011). Teorin är tämligen generell och används för att analysera mängder av
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tillämpningar av exempelvis propellrar, rotorer och turbiner, men även för
analysering av icke–roterande lyftgenerande utrustning som vingar.

Elementdrivkraft, ∆T , och elementrörelsemängd, ∆M , är intressanta stor-
heter eftersom de kan användas för att studera propellerns verkningsgrad.
Verkningsgraden är direkt proportionell mot kvoten ∆T/∆M . ∆T och ∆M
beror av elementets lyftförmåga och motst̊and. Figur 31 tydliggör geometrin
för ett bladelement av ett propellerblad.

(a) Radialelement för propellerblad. (b) Definition av vektorer för radialelement.

Figur 31: Delfigur (a) visar ett radialelement av propellerbladet. Elementet är p̊a avst̊and
r fr̊an rotationscentrum. Elementet har radiell bredd ∆r och medelkorda c, samt area ∆A.
Delfigur (b) visar geometri för lyft- och motst̊andsvektorer, L respektive D. Den relativa
hastigheten v, mellan element och fluid delas upp i hastighetskomponeterna v0 och v2, axi-
ellt flöde respektive tangentiellt flöde. Vanligtvis förh̊aller sig komponenterna v0 och v2
som v2 � v0. Stigningsvinkeln θ är vinkeln mellan noll–lyftlinjen och propellerns rota-
tionsplan. Attackvinkeln α är vinkeln mellan noll–lyftlinjen och den relativa hastigheten v.
Källa: Kuttenkeuler (2011).

Enligt Kuttenkeuler (2011) beror b̊ade ∆T och∆M av s̊aväl det dynamiska
trycket, q, bladelementets radiella bredd, ∆r, och medelkorda, c, samt av
vinkeln φ. φ är skillnaden mellan stigningsvinkeln θ och attackvinkeln α.

∆T = qcN [CL cos(φ)− CD sin(φ)]∆r (21)

∆M = qcN [CL sin(φ) + CD cos(φ)]r∆r (22)

N är antalet propellerblad och CL och CD är dimensionslösa lyft- respektive
motst̊andskoefficienter.
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∆T och ∆M kan, med rörelsemängdsteori, även räknas ut med följande sam-
band:

∆T = 4πrρv2A(1 + a)a∆r (23)

∆M = 4πr3ρvA(1 + a)a′ω∆r (24)

där ρ är den omgivande fluidens densistet, vA är friströmshastigheten, a är
axiella inflödesfaktorn, a′ är s.k. swirl–faktorn och ω är propellerns vinkel-
hastighet. I rörelsemängdsteori betraktas propellern som infinitesimalt tunn
och fluiden antas kunna passera genom propellern, vilket medför att det sker
en tillfällig tryckförändring i flödet (Kuttenkeuler, 2011).

D̊a en propeller till fartyg ska dimensioneras kan ∆T och ∆M beräknas med
BET, men även den brukbara och den tillförda effekten, verkningsgraden
och ytterligare storheter för propellern. Indata kan vara friströmshastigheten,
stigningen, framdrivningstalet, antal element och blad per propeller, propeller-
och navdiameter och erforderlig drivkraft. Med dessa data och samband dem
emellan, kan sedan propellern utvärderas med ekvationerna (21)–(24). Di-
mensioner kan sedan ändras för att bättre överensstämma med givna krav
p̊a fartyget.

En detaljerad analys av en propeller kan genomföras med BET tillsammans
med rörelsemängdsteori. Metoden lämpar sig väl för jämförande studier och
tidig design av propellrar och annan utrustning, och effekter beroende p̊a
variationer i propellerbladet kan enkelt undersökas. Dock övervärderas ofta
verkningsgraden med mellan 5 och 10% när BET används tillsammans med
rörelsemängdsteori (Kuttenkeuler, 2011). Detta är p̊a grund av att drivkraf-
ten överskattas, medan vridmomentet underskattas.

I BET förutsätts propellern verka i ostört vatten, allts̊a utan turbulens och
med inkommande flöde vinkelrätt mot propellerns rotationsplan. I verklighe-
ten sker dock en växelverkan mellan propellern och skrovet. Enligt Kutten-
keuler (2011) ändras flödesfältet kring skrovet med en propeller monterad,
vilket leder till att trycket i aktern sänks och skrovmotst̊andet ökar. Vida-
re är flödesfältet inte är uniformt vid propellerskrivan och inflödet inte är
parallellt med propellerskaftet, vilket kan vara av intresse i den slutgiltiga
propellerdesignen (Kuttenkeuler, 2011).

Sammanfattningsvis är BET ett kraftfullt verktyg d̊a en propeller till ett
fartyg ska designas. Med ett antal indata kan mängder av olika upplysningar
f̊as fram genom användandet av matematiska samband och det g̊ar enkelt
att undersöka vad som händer d̊a en parameter ändras. Till den slutgiltiga
designen bör dock hänsyn tas till fysikaliska effekter, exempelvis kavitation
som är kallkokning av vatten, som inte är medtagna i BET.
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Matlab-kod

%Propeller Assignment

%Detailed assignment description in Kuttenkeuler (2011), see "Referenser".

%Code may also be used (with small alterations) to design own propellers.

%All references to equations and pages in literature refer to:

%Kuttenkeuler (2011), see "Referenser".

%Additional reference in below code to "Correction PDF"

%(Course website, https://bilda.kth.se)

%Input, from Correction PDF

vA = 4.600; %[m/s] Free stream velocity

ry = 3.750; %[m] Outer radius

ri = 0.500; %[m] Inner radius

e = 0.900; %[-] Span efficeiency factor

GPD = 1.300; %[-] Geometric pitch in terms of GP/D

N = 5; %[-] Number of blades of the propeller

c = 1.400; %[m] Mean chord

n_elem = 10; %[-] Number of elements

rho = 1000.000; %[kg/m^3] Fluid density

T_protefs = 941000; %[N] Required thrust

J_vec = 0.1:0.01:1.4; %[-] Advance ratio vector

%Constants

AR = ry^2/(ry*c); %[-] Geometric blade aspect ratio, from Correction PDF

D = 2*ry; %[m] Propeller diameter, from figure on p. 37

gp = GPD*D; %[-] Geometric pitch

BAR = c*(ry - ri)/(pi*ri^2); %[-] Blade Area Ratio, from step 5), p. 23

dr = (ry - ri)/n_elem; %[m] Radial width

KT_vec = [];

KQ_vec = [];

eta_vec2 = [];

KT_protefs_vec = [];

r = [];

for j = 1:2:2*n_elem

r = [r ri + j*(dr/2)]; %[m] Radius

end

%Calculations

for k = 1:length(J_vec)

J = J_vec(k);

n = vA/(J*D); %[rps] Revolutions per second, Eq (41)

rpm = 60*n; %[rpm]

omega = n*2*pi; %[rad/s]
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a_vec = [];

a_prim_vec = [];

alfa_vec = [];

dT_vec = [];

dM_vec = [];

eta_vec = [];

x0 = [0.1;0.01];

for i = 1:n_elem

avec = fsolve(@(avec) uppg2_func(avec, vA,omega,r(i),dr,c,gp,N,AR,e,rho), x0);

[res,deltaT,deltaM,eta,a,a_,alfa] = uppg2_func(avec,vA,omega,r(i),dr,c,gp,N,AR,e,rho);

a_vec = [a_vec a];

a_prim_vec = [a_prim_vec a_];

alfa_vec = [alfa_vec alfa];

dT_vec = [dT_vec deltaT];

dM_vec = [dM_vec deltaM];

eta_vec = [eta_vec eta];

x0 = avec;

end

T = sum(dT_vec); %[N] Thrust, Eq (31)

M = sum(dM_vec); %[Nm] Momentum, Eq (31)

KT_vec(k) = T/(rho*n^2*D^4);

KQ_vec(k) = M/(rho*n^2*D^5);

eta_vec2(k) = (KT_vec(k)*J)/(KQ_vec(k)*2*pi);

%From p. 23 in Propeller Theory, [-] Required thrust coefficient, Eq (39)

KT_protefs_vec(k) = J^2*(T_protefs/(rho*D^2*vA^2));

waitbar(k / length(J_vec))

end

%Plots

plot(J_vec,KT_vec)

grid on

hold on

plot(J_vec,KT_protefs_vec, ’g-.’)

plot(J_vec,10*KQ_vec, ’c--’)

plot(J_vec,eta_vec2, ’r’)

xlim([0 1.3]); %eta intersects with y=0 at 1.291

ylim([0 0.8]);

xlabel(’J’)

ylabel(’K_T, 10K_Q and \eta’)

title(’GP/D = 1.30, BAR = 0.59’)

legend(’K_T (propeller)’,’K_T (Protefs)’,’10K_Q’,’\eta’)
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%---Function to use with fsolve in Matlab---

function [F, deltaT,deltaM,eta,a,a_,alfa,cl,cd,CL,CD,P_in,P_out] =

uppg2_func(avec, vA,omega,r,dr,c,gp,N,AR,e,rho)

v0 = vA*(1 + avec(1)); %[m/s] Axial flow, Eq (7)

v2 = omega*r*(1 - avec(2)); %[m/s] Tangential flow, Eq (33)

v = sqrt(v0^2 + v2^2); %[m/s] Relative velocity, Eq (32)

theta = atan(gp/(2*pi*r)); %[rad] Pitch angle, Eq (22)

alfa = theta - atan(v0/v2); %[rad] Angle of attack, Eq (35)

phi = theta - alfa; %[rad] Eq (26)

cl = 2*pi*alfa; %[-] 2D lift coefficient, Eq (50)

%(cl = cl_alfa*alfa, cl_alfa = 2*pi)

cd = 0.008 - 0.003*cl + 0.01*cl^2; %[-] Profile drag coefficient, p. 37

CL = cl/(1 + 2/(e*AR)); %[-] 3D lift coefficient, Eq (53)

CDi = CL^2/(pi*e*AR); %[-] Lift induced drag, Eq (57)

CD = cd + CDi; %[-] 3D drag coefficient, Eq (58)

q = 0.5*rho*v^2; %[Pa] Dynamic pressure, Eq (47)

%[N] Element thrust, Eq (15)

deltaT = 4*pi*r*rho*vA^2*(1+avec(1))*avec(1)*dr;

%[Nm] Element momentum, Eq (20)

deltaM = 4*pi*r^3*rho*vA*(1+avec(1))*avec(2)*omega*dr;

a = avec(1); %[-] Axial inflow factor

a_ = avec(2); %[-] Swirl factor

P_out = deltaT*vA; %[W] Useful power, Eq (21)

P_in = deltaM*omega; %[W] Supplied power, Eq (21)

eta = P_out/P_in; %[-] Efficiency, Eq (21)

%Equations (15), (20), (29) and (30) together give the residuals

%for the element thrust and the element momentum

F = [4*pi*r*rho*vA^2*(1+avec(1))*avec(1)*dr - q*c*N*(CL*cos(phi) - CD*sin(phi))*dr

4*pi*r^3*rho*vA*(1+avec(1))*avec(2)*omega*dr - q*c*N*(CL*sin(phi) + CD*cos(phi))*r*dr];

end
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Bilaga 3. Bivillkor för projektering

Bivillkor för projektering f̊as fr̊an Kurs-PM (2013).

1. Ekonomi och miljö: Välj en lämplig fart i förh̊allande till den last-
typ som ditt fartyg ska transportera. Välj resurseffektiva fartygsdimen-
sioner. Här r̊ader typiskt konflikt mellan fartygslängden, där framdriv-
ningsmotst̊andet och därmed bränslekostnaderna minskar med ökad
längd och byggkostnaderna som ökar med längden. Värdera transport-
arbetet (t.ex. i termer av energi/tonkm, carbon footprint, förenklad
LCA) och diskutera resultatet i relation till transportens samhälleliga
betydelse och andra transportmetoder. Undvik överdimensionering, d.v.s.
dimensionera fartyget s̊a att det löser sin uppgift men inte mer.

2. Hänsyn ska tas till fysiska begränsningar, t.ex. djupg̊aende i hamnar,
kajlängder, dimensioner p̊a slussar, höjder p̊a broar och kraftledningar,
mm.

3. Fribord enligt International Convention on Load Lines, se Sjöfartsverkets
författningssamling SJÖFS 2006:1 Regel 28–40, se www.sjofartsverket.se,
eller Watson s 308–12.

4. Intaktstabilitet enligt IMO Resolution A.749 1993 se Huss 2007 s 93–95
och Huss 2007 bilaga 1 (den senare återger Sjöfartsverkets författnings-
samling SJÖFS 2006:1 Bilaga 4 Regel 3:1) eller Rawson & Tupper s
113–115 och 130.

5. Fartygets lättvikt approximeras enligt Watson eller Rapo, se Milchert
2001 avsnitt 4.1–4.5 eller Watson avsnitt 4.1–2 och 4.4–4.6. Reflektera
kring och kommentera fartygets vikt i relation till lastens.

6. Fartygets kursstabilitet analyseras enligt Clarke, se Milchert 2001 sidan
12:6 eller nedladdningsbar figur p̊a kurshemsidan. Oftast vill man att
fartyget ska vara kursstabilt för att det inte ska slingra sig fram och
kräva ständig kompensation med rodret. För stor kursstabilitet gör
dock fartyget sv̊arsvängt. Värt att notera är att tank- och bulkfartyg
ofta är n̊agot kursinstabila. Kursstabilitet är allts̊a inget absolut krav
för ditt fartyg!

7. S̊aväl lastad som olastad (eventuellt ballastad) fartygskondition ska
utredas.

8. Propellerarrangemanget ska dimensioneras med rimligt propellervarv-
tal.
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9. Fartyget ska delas in i vattentäta sektioner enligt SOLAS s̊a som formu-
lerat i DNV Rules for Classification of Ships (Part 3 Chapter 1 Section
3: A100–A300 för fartyg längre än 100 meter, Part 3 Chapter 2 Section
3: A100–A300 för fartyg kortare än 100 meter) som kan laddas ner fr̊an
kurshemsidan under msy.se.

10. Det arbete du genomför i detta kursmoment motsvarar det första sta-
diet i projektering av ett fartyg. Fokus ligger är p̊a analys av fartygets
lastkapacitet (och därtill hörande analys av intaktstabilitet), fart och
effektbehov för en h̊allbar lösning till ett transportscenario. Du ska dock
vara medveten om och kommentera i rapporten, andra viktiga aspekter
som du anser ska behandlas längre fram i projekteringen t.ex. fartygets
sjö- och manöveregenskaper, skrovkonstruktionen, maskin- och lasthan-
teringssystemen, och hur fartyget ska delas in i vattentäta sektioner för
att uppfylla regler för skadestabilitet.
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Bilaga 4. Allmänna kriterier för intaktstabilitet

Ur Huss (2007) f̊as följande allmänna intaktstabilitetskriterier, enligt IMO :s
resolution A.749(18) fr̊an 1993 (Code on intact stability for all ship types
covered by IMO instruments):

• Arean under GZ–kurvan skall vara minst:

– 0.055 mrad upp till 30◦ krängningsvinkel.

– 0.090 mrad upp till antingen 40◦ krängningsvinkel eller flödnings-
vinkeln, om den vinkeln är mindre än 40◦.

– 0.030 mrad mellan 30◦ och 40◦ eller mellan 30◦ och flödningsvinkeln
om denna är mindre än 40◦.

• GZ skall vara minst 0.2 m vid en krängningsvinkel som lika med eller
större än 30◦.

• GZmax skall inträffa vid en krängningsvinkel som helst är större än 30◦,
men inte mindre än 25◦.

• GM0 skall inte vara mindre än 0.15 m.
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Bilaga 5. Koefficienter för motst̊and och släpeffekt

Betrakta ekvationen för totalmotst̊andskoefficienten:

CT = (1 + k)CF + CR + ∆CF + CAA (25)

De ing̊aende koefficienterna i (25) är visköst motst̊and, v̊agbildningsmotst̊and
och luftmost̊and. Det viskösa motst̊andet modelleras med den friktion som
uppkommer p̊a en platta med samma längd som fartyget och samma area som
fartygets v̊ata yta. Plattfriktionen CF , approximeras enligt Garme (2012)
med en formel rekommenderad av ITTC–57.

CF =
0.075

(log10Re− 2)2
(26)

I denna formel används Reynolds tal, Re, vilket beräknas som

Re =
vSLpp

ν
(27)

där ν är den kinematiska viskositeten hos vatten. Viskositeten antas vara
1.2 · 10−6 m2/s.

Ekvation (26) ger d̊a formmotst̊andet (1 + k)CF , där k är en speciell form-
faktor. Formfaktorn kan bestämmas genom modellförsök med Prohaskas me-
tod (Garme, 2012). Vid förprojekteringen av containerfartyg används emeller-
tid Watanabes approximativa uttryck som inte grundar sig p̊a modellförsök,
utan ger k som

k = −0.095 + 25.5
CB(

Lpp

B

)2
√
B

T

(28)

Det totala viskösa motst̊andet ges av formmotst̊andet, (1 + k)CF , samt en
faktor kallad ytr̊ahetstillägg ∆CF , vilken ges av

∆CF = (105

(
ks
Lpp

)1/3

− 0.64) · 10−3 (29)

Ekvation (29) är en rekommendation fr̊an ITTC (1978) och det rekommen-
deras där vidare att ks = 150µm (Garme, 2012).
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Luftmotst̊andet är helt enkelt det motst̊and som kommer fr̊an luften d̊a far-
tyget färdas i n̊agon fart vS, och det varierar med fartygets överbyggnad. Van-
ligtvis anses luftmotst̊andet vara en relativt liten del av det totala motst̊andet,
men för oceang̊aende containerfartyg kan det vara upp till 10% (Garme,
2012). ITTC har även för luftmotst̊andet CAA, en rekommendation som ly-
der

CAA = 0.001
AT

S
(30)

där överbyggnadens projicerade area, AT , kan approximeras med exempelvis
AT ≈ B · 1.5T (Garme, 2012). Vidare kan den v̊ata ytan approximeras med
S = 1.025Lpp(CBB + 1.7T ) (Garme, 2012). För det projekterade fartyget
gäller att AT ≈ 1100 m2 och S ≈ 22000 m2.
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Bilaga 6. Jämviktsekvation och metacentrum

Gensvar och stabilitetsegenskaper vid störning, kan undersökas med jämvikts-
ekvationer baserade p̊a kraft– och momentsamband. D̊a ing̊aende parametrar
i dessa ekvationer varieras f̊as en bild hur stabilt ett fartyg är, samt när det
är stabilt eller ej.

Den rätande hävarmen GZ kan uttryckas med hydrostatiska beteckningar
som

GZ(φ) = (TCB cos(φ) +KB sin(φ))− (TCG cos(φ) +KG sin(φ)) (31)

där TCG är y– och KG är z–koordinaten för masscentrum G, och TCB och
KB är y– respektive z–koordinaten för delplacementcentrum B.

Den rätande hävarmen kan även uttryckas med en hjälppunkt M , metacent-
rum. M är skärningspunkten mellan flytkraftens verkningslinje och center-
linjen, se figur 32. För små vinklar är denna punkt fix och betecknas M0,
begynnelsemetacentrum. GZ kan med hjälp av metacentrum uttryckas

GZ(φ) = GM sin(φ) (32)

där GM = KB +BM −KG. Metacenterhöjden, GM0, är entydigt bestämd
och enligt Huss (2007) en mycket viktig storhet för att bestämma fartygs
initialstabilitet. Den beskriver fartygets förmåga att exempelvis klara sned-
belastning och krängande moment vid gir (Huss, 2007).

Figur 32: Beteckningar för att kunna beskriva jämviktsekvationen med hjälppunkten meta-
centrum. Inspiration fr̊an Huss (2007).
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Bilaga 7. Huvuddimensioner för Maersk Emma

Följande huvuddimensioner, propellerparametrar och annan generell fakta
om fartyget Maersk Emma har sammanställts fr̊an följande källor: Container
Transportation (2013), Emma Maersk (2013) och Wärtsilä (2013b).

Längd över allt, LOA 398 m
Längd mellan perpendiklar, Lpp 376 m
Bredd, B 56 m
Djupg̊aende, T 15.5 m
Höjd till väderdäck, D 30 m
Dödvikt, DW ∼157 000 ton
Marschfart, vS 25.2 knop

Tabell 20: Fartyget Maersk Emmas huvuddimensioner.

Antal blad 6
Propellerdiameter 9.6 m
Stigningsförh̊allande fixt
Vikt 130 ton

Tabell 21: Propellerparametrar för fartyget Maersk Emmas propeller.

Maersk Emma har en kapacitet p̊a drygt 14 700 TEU, vilket inkluderar
1000 40–fotscontainrar för kylvaror. Motorn är en 14–cylindrig Wärtsilä RT-
flex96C, med ett effektuttag p̊a strax över 80 000 kW vid varvtalet 102 rpm.
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Bilaga 8. Huvuddimensioner för Maersk Evora

Följande huvuddimensioner och annan generell fakta om fartyget Maersk
Evora och hennes systerskepp har sammanställts fr̊an följande källor: Ships
Monthly (2013) och Containership-Info (2012).

Längd över allt, LOA 366 m
Längd mellan perpendiklar, Lpp 350 m
Bredd, B 48.2 m
Djupg̊aende, T 14.7 m
Höjd till väderdäck, D 29.9 m
Marschfart, vS 24.6 knop

Tabell 22: Fartyget Maersk Evoras huvuddimensioner.

Maersk Evora har en kapacitet p̊a drygt 13 000 TEU, vilket inkluderar 800
40–fotsconatinrar för kylvaror.
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Bilaga 9. Tabeller för EEDI

Det uppn̊adda EEDI–värdet kan enligt Lloyd’s Register (2012) beräknas med
följande ekvation

Uppn̊att EEDI ≤ Erforderligt EEDI =
1−X

100
· referenslinjevärde (33)

där X är en reduktionsfaktor. Figur 33 och 34 visar värden för reduktions-
faktorn respektive referenslinjevärdet.

Figur 33: Reduktionsfaktorer för olika fartygstyper, i enlighet med Marpol. Källa: Lloyd’s
Register (2012).

Figur 34: Parametrar för bestämning av referensvärde för olika fartygstyper, i enlighet med
Marpol. Källa: Lloyd’s Register (2012).
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Bilaga 10. Formel för EEDI

Enligt IMO ska uppn̊att EEDI för ett fartyg beräknas med följande formel:

Figur 35: Formel för beräkning av EEDI. Källa: IMO (2009).

Fr̊an IMO (2009) f̊as att de ing̊aende termerna i formeln i figur 35 definieras
enligt följande:

1. CF is a non-dimensional conversion factor between fuel consumption
measured in grams and CO2 emission also measured in grams based
on carbon content. The subscripts MEi and AEi refer to the main and
auxiliary engine(s) respectively. CF corresponds to the fuel used when
determining SFC listed in the applicable EIAPP Certificate.

2. Vref is the ship speed, measured in nautical miles per hour (knot),
on deep water in the maximum design load condition (Capacity) as
defined in paragraph 3 at the shaft power of the engine(s) as defined
in paragraph 5 and assuming the weather is calm with no wind and
no waves. The maximum design load condition shall be defined by the
deepest draught with its associated trim, at which the ship is allowed to
operate. This condition is obtained from the stability booklet approved
by the Administration.

3. Capacity is defined as follows:

(a) For dry cargo carriers, tankers, gas tankers, containerships, ro-
ro cargo and general cargo ships, deadweight should be used as
Capacity.

(b) For passenger ships and ro-ro passenger ships, gross tonnage in
accordance with the International Convention of Tonnage Mea-
surement of Ships 1969, Annex I, regulation 3 should be used as
Capacity.

(c) For containerships, the capacity parameter should be established
at 65% of the deadweight.

4. Deadweight means the difference in tonnes between the displacement
of a ship in water of relative density of 1,025 kg/m3 at the deepest
operational draught and the lightweight of the ship.

79



5. P is the power of the main and auxiliary engines, measured in kW.
The subscripts ME and AE refer to the main and auxiliary engine(s),
respectively. The summation on i is for all engines with the number of
engines (nME).

(a) PME(i) is 75% of the rated installed power (MCR) for each main
engine (i) after having deducted any installed shaft generator(s):

PME(i) = 0.75 · (MCRMEi − PPTOi)

(b) PPTO(i) is 75% output of each shaft generator installed divided by
the relevant efficiency of that shaft generator.

(c) PPTI(i) is 75% of the rated power consumption of each shaft motor
divided by the weighted averaged efficiency of the generator(s).

In case of combined PTI/PTO, the normal operational mode at
sea will determine which of these to be used in the calculation.

Note: The shaft motor’s chain efficiency may be taken into con-
sideration to account for the energy losses in the equipment from
the switchboard to the shaft motor, if the chain efficiency of the
shaft motor is given in a verified document.

(d) Peff(i) is 75% of the main engine power reduction due to innovati-
ve mechanical energy efficient technology. (Mechanical recovered
waste energy directly coupled to shafts need not be measured.)

(e) PAEeff(i) is the auxiliary power reduction due to innovative electri-
cal energy efficient technology measured at PME(i).

(f) PAE is the required auxiliary engine power to supply normal max-
imum sea load including necessary power for propulsion machine-
ry/systems and accommodation, e.g., main engine pumps, naviga-
tional systems and equipment and living on board, but excluding
the power not for propulsion machinery/systems, e.g., thrusters,
cargo pumps, cargo gear, ballast pumps, maintaining cargo, e.g.,
reefers and cargo hold fans, in the condition where the ship enga-
ged in voyage at the speed (Vref ) under the design loading condi-
tion of Capacity.

6. Vref , Capacity and P should be consistent with each other.

7. SFC is the certified specific fuel consumption, measured in g/kWh, of
the engines. The subscripts ME(i) and AE(i) refer to the main and auxi-
liary engine(s), respectively. For engines certified to the E2 or E3 duty
cycles of the NOx Technical Code 2008, the engine Specific Fuel Con-
sumption (SFCME(i)) is that recorded on the EIAPP Certificate(s) at
the engine(s) 75% of MCR power or torque rating. For engines certified
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to the D2 or C1 duty cycles of the NOx Technical Code 2008, the engine
Specific Fuel Consumption (SFCAE(i)) is that recorded on the EIAPP
Certificate(s) at the engine(s) 50% of MCR power or torque rating.

For ships where the PAE value calculated by 8 is significantly diffe-
rent from the total power used at normal seagoing, e.g., conventional
passenger ships, the Specific Fuel Consumption (SFCAE) of the aux-
iliary generators is that recorded in the EIAPP Certificate(s) for the
engine(s) at 75% of PAE MCR power of its torque rating.

SFCAE is the weighted average among SFCAE(i) of the respective engi-
nes i.

For those engines which do not have an EIAPP Certificate because its
power is below 130 kW, the SFC specified by the manufacturer and
endorsed by a competent authority should be used.

8. fj is a correction factor to account for ship specific design elements.

9. fw is a non-dimensional coefficient indicating the decrease of speed in
representative sea conditions of wave height, wave frequency and wind
speed (e.g., Beaufort Scale 6), and should be determined as follows:

(a) It can be determined by conducting the ship-specific simulation of
its performance at representative sea conditions. The simulation
methodology should be prescribed in the Guidelines developed by
the Organization and the method and outcome for an individual
ship shall be verified by the Administration or an organization
recognized by the Administration.

(b) In case that the simulation is not conducted, fw value should be
taken from the “Standard fw” table/curve. A “Standard fw” ta-
ble/curve, which is to be contained in the Guidelines, is given by
ship type (the same ship as the “baseline” below), and expres-
sed in a function of the parameter of Capacity (e.g., DWT ). The
“Standard fw” table/curve is to be determined by conservative
approach, i.e. based on data of actual speed reduction of as many
existing ships as possible under representative sea conditions.

(c) fw should be taken as one (1.0) until the Guidelines for the ship-
specific simulation (paragraph 9.(a)) or fw table/curve (paragraph
9.(b)) becomes available.

10. feff(i) is the availability factor of each innovative energy efficiency te-
chnology. feff(i) for waste energy recovery system should be one (1.0).
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11. fi is the capacity factor for any technical/regulatory limitation on ca-
pacity, and can be assumed one (1.0) if no necessity of the factor is
granted.

12. Length between perpendiculars, Lpp, means 96 per cent of the total
length on a waterline at 85 per cent of the least moulded depth mea-
sured from the top of the keel, or the length from the foreside of the
stem to the axis of the rudder stock on that waterline, if that were
greater. In ships designed with a rake of keel the waterline on which
this length is measured shall be parallel to the designed waterline. The
length between perpendiculars (Lpp) shall be measured in metres.
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