
 
 

Hållbara alternativ inom sjöfarten 

En utvärdering av metanol och vågkraft som marina drivmedel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nevin Gürsoy 
 

Ivan Khudur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare: Peter Hagström 
 
 
 
 

MJ153x Examensarbete i Energi och miljö, grundnivå 
 

Stockholm 2015 
 

 



 
 

Sammanfattning 
Förbränning av traditionellt fartygsbränsle medför utsläpp av ämnen som har negativa effekter 
på miljön. Uppkomsten av strängare internationella regler gällande utsläpp från 
sjöfartstrafiken kräver ett skifte från det konventionella marina bränslet tjockolja till alternativ 
med lägre utsläpp. Vågkraft och metanol är två möjliga alternativ inom sjöfarten som kan 
uppfylla de internationella regleringarna för utsläpp, och har i denna studie jämförts med 
tjockolja. Beräkningar av emissioner, kostnad och den möjliga producerade effekten utfördes 
med hjälp av referensfartyget M/V Fidelio som underlag. Studien visar att metanol och 
vågkraft bidrar med signifikant lägre utsläpp, vilket tyder på stora möjligheter att uppfylla de 
uppsatta internationella utsläppskraven. Däremot uppfyller de inte referensfartygets 
effektbehov och är kostsamma i relation till deras möjliga effektuttag. För att minska 
fartygens miljöpåverkan, lämpar det sig i dagsläget bättre att använda metanol och vågkraft 
som komplement till andra drivmedel. 
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Abstract 
Combustion of traditional ship fuels causes emissions of substances that have negative 
impacts on the environment.  Adoption of stricter international regulations regarding 
emissions from the maritime traffic requires possible substitution of the widely used 
conventional heavy fluid oil, with lower emissions. Wave power and methanol are two 
possible substitutions in the maritime traffic that could fulfill the adopted international 
regulations regarding emissions, and have in this study been compared to heavy fluid oil. 
Calculations regarding emissions, costs and the possible power generation were performed 
using the ship M/V Fidelio as a basis. The study presents that wave power and methanol have 
significant lower emissions, which increases their opportunity to fulfill the international 
emission regulations. However, these options fail to fulfill the ship’s power demand. 
Furtheremore, these alternative solutions are costly in relation to their power generation. 
Currently it is more suitable to use methanol and wave power as a supplement to other fuels, 
in order to reduce the maritime traffic’s impact on the environment. 
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1. Inledning 
Tjockolja, även kallad HFO (Heavy Fluid Oil), är i dagsläget det mest konsumerade 
motorbränslet inom sjöfarten, och har varit i bruk under en lång tid. Detta kraftigt etablerade 
motorbränsle används inom handelsflottan och innehåller rikliga mängder av svavel och kol. 
När tjockolja förbränns bildas skadliga ämnen som släpps ut i luften och det närliggande 
vattnet, vilket förorsakar betydande skador i det marina ekosystemet och miljön 
(Naturvårdsverket, 2007a). Detta är ett problem som kräver ett successivt skifte från 
traditionella marina bränslen till mer miljövänliga och energieffektiva bränslealternativ i 
sjöfarten (Transportstyrelsen, 2014). 

Årligen anlöper 2800 fartyg vid svenska hamnar inom Östersjöns så kallade Sulphur Emission 
Control Areas, SECA (Trafik analys, 2013). Östersjön är ett särskilt drabbat område när det 
gäller utsläpp av svaveloxider, som förbränning av marina bränslen medför 
(Naturvårdsverket, 2014a). Utsläppen vid förbränning av marint bränsle leder till ytterligare 
negativa miljökonsekvenser i Östersjön. Havet är redan ett känsligt område, eftersom vattnet i 
Östersjön inte byts ut i lika stor omfattning som utsläpp av olika ämnen sker, vilket ökar 
halten av olika ämnen i vattnet (Miljöministeriet, 2014). Övergödning uppstår av alltför höga 
halter av svavel och fosfor i vatten och mark. Det är ett av de mest allvarliga problemen i 
havsmiljön som orsakar bland annat igenväxning och algblomning med en följeffekt av att 
syrebrist uppstår på havsbotten. Detta har allvarliga effekter på havsmiljön, eftersom växter 
och marina organismer dör på grund av syrebrist (Naturvårdsverket, 2014a). 

Befolkningsökningen i kombination med den förväntade ökade levnadsstandarden i 
omvärlden kommer med stor sannolikhet att öka efterfrågan på godstransport, vilket gör att 
framtagning av miljövänligare bränslen och effektivare motorer blir mer aktuellt (Gröndahl & 
Svanström, 2011). Idag är transport med fartyg ett av de mest effektiva och miljövänliga 
alternativen jämfört med andra transportmedel. Däremot har inga större förändringar skett när 
det gäller miljövänligare bränsleanvändning och drivmedelssystem. Detta innebär att det finns 
outnyttjade potentialer inom området som kan bidra till en förbättrad marin miljö i Östersjön, 
effektivisera resursanvändningen, och leda sjöfarten mot en hållbar utveckling 
(Transportstyrelsen, 2014). 

1.1. Internationella regelverk gällande utsläpp från sjöfarten 
Trots att sjöburna transporter har varit ett av de miljövänligaste alternativen för transport av 
varor och människor, visar studier och analyser att en stor del av de försurande effekterna som 
drabbar Sverige är relaterade till sjöfarten. Förutom svavel- och koldioxidutsläpp, bidrar 
fartygen även med utsläpp av kväveoxider vid förbränning av de marina bränslena, som har 
visat sig bland annat orsaka övergödning i allt större omfattning på mark och vatten. 
Utsläppen leder även till dåligt fungerande ekosystemtjänster i det marina området och 
orsakar varje år flera hälsorelaterade problem i Europa (Naturvårdverket, 2014a). 

FNs internationella sjöfartsmyndighet International Maritime Organisation (IMO) skapar 
gemensamma regler och bestämmelser för sjöfarten. IMO har åtagit sig att sätta striktare 
regler för att minska svavelutsläppen och belastningen på miljön i så kallade SECA-områden. 
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De här områdena består av Östersjön, Nordsjön, Engelska kanalen och Nordamerikas öst och 
västkust. I samband med en reviderad konvention av IMO trädde Svaveldirektivet i kraft den 
1 januari 2015, och syftar till att vidta förebyggande åtgärder mot föroreningar från marint 
bränsle på fartyg (IMO, 2015a). 

1.1.1. Svaveldirektivet  
Svaveldirektivet innebär att det högst tillåtna svavelinnehållet i marina bränslen i fartyg, som 
seglar i SECA-områden, ska sjunka från 1 viktprocent till 0,1 viktprocent, från och med den 1 
januari 2015. Globalt ligger det högsta tillåtna värdet på 3,5 viktprocent, vilket är 35 gånger 
högre än det tillåtna värdet i SECA-områden. Från och med 2020 kommer svavelinnehållet i 
marint bränsle att sjunka ytterligare på globalnivå, och gränsvärdet på viktinnehållet skall inte 
överskrida 0,5 viktprocent. Däremot finns det möjlighet att använda bränslen med höga 
svavelkoncentrationer om avgaserna kan renas till motsvarande nivåer med hjälp av andra 
tekniska lösningar (MARPOL Annex VI, 2008). 

Målet med denna regel är att driva en successiv övergång från tjockolja med hög svavelhalt, 
till mer raffinerade och lågsvavliga bränslen. Avsikten med svaveldirektivet är att minska 
skadliga partikelutsläpp från handelsflottan, reducera miljöbelastningen avsevärt samt att 
värna människors hälsa (MARPOL Annex VI, 2008). Studier visar att en minskning av 
svaveldioxids-koncentrationer leder till betydande positiva hälsoeffekter (Trafik analys, 
2013). 

1.1.2.  Konsekvenserna av svaveldirektivet  
Konsekvenser av skärpta regler för marint bränsle gör att rederierna behöver en snabb 
anpassning i form av byte till andra bränslealternativ, eller ombyggnationer av 
bränslemotorerna (Trafik analys, 2013). I princip finns det några alternativ för att 
handelsflottan ska klara av de nya restriktionerna i samband med att svaveldirektivet träder i 
kraft. Dessa alternativ är installation av skrubber, dvs. svavelrenare för en fortsatt användning 
av tjockolja, eller användning av Marine Gas Oil (MGO), Liquid Natural Gas (LNG) eller 
biobränslen (Archan, 2012). 

Lågsvavlig marindiesel, som innehåller mindre än 0,1 % svavel, bedöms vara det mest 
tekniskt lämpliga och effektiva drivmedelsalternativet i dagsläget. Användningen av 
marindiesel i fartygen kommer i princip innebära att  tjockolja ersätts med marindiesel, utan 
några större förändringar av drivmedelssystemet. Detta medför även små 
investeringskostnader för anpassning av befintliga motorer till marindiesel 
(Transportstyrelsen, 2014a). Efterfrågan på lågsvavlig marindiesel förväntas öka på grund av 
de låga implementeringskostnaderna och simpliciteten i att ersätta bränslet (Trafik Analys, 
2013). 

En konsekvens av en globalt ökad efterfrågan på lågsvavlig marindiesel som bränsle i 
sjöfarten förväntas leda till en prisökning på bränslet. Priset på MGO antas öka med 5-20 
procent till 2015 jämfört med priset år 2013. Detta motsvarar en ökning av priset på tjockolja 
med 50-70 procent. I framtiden tillkommer svårigheter gällande tillgången av MGO, vilket 
gör det oklart om bränslet kommer att möta efterfrågan på lägre svavelhaltigt bränsle 
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(Trafikanalys, 2013). Dessutom är MGO ett fossilt bränsle, vilket inte är en definitiv lösning 
för att minska miljöbelastningen. Vidare bedömer Sjöfartsverket att det i områden utöver 
dagens SECA kommer att införas ytterligare begränsningar för svavelkoncentrationer i marina 
drivmedel (Sjöfartsverket, 2009). 

LNG är ett annat alternativ till HFO som redan används idag i sjöfarten. Nackdelen med att 
ersätta tjockolja med flytande naturgas är att bränslet kräver andra förbränningsmotorer och 
kan därmed endast vara relevant vid nybyggnation av fartyg. Installation av så kallade 
skrubbers är inte en lönsam investering, särskilt för fartyg som sällan befinner sig inom 
SECA. IMO:s skärpta krav inom SECA förväntas även påverka konkurrensen mellan 
sjöfartshandeln i SECA-områden och sjöfartshandeln utanför SECA-områden. Transport med 
sjöfart beräknas minska i framtiden, i samband med ökade kostnader för marina bränslen 
(Energimyndigheten, 2014). Alla dessa konsekvenser tyder på ett starkt behov av en fortsatt 
forskning kring alternativa drivmedel i sjöfarten.  

1.1.3. Det konventionella marina bränslet tjockolja 
Under de senaste åren har tjockolja varit det vanligaste bränslet som använts av fartyg som 
seglar i Östersjön och Nordsjön. Tjockolja kallas även för residualolja och är en resterande 
produkt vid oljeraffinering (Transportstyrelsen, 2014). Oljeraffinering sker genom destillation 
av råolja, vilket får lättare kolväten i råoljan att förångas och åtskiljas från tyngre kolväten. 
Namnet tjockolja kommer från oljans höga viskositet som gör den trögflytande, vilket innebär 
att den måste värmas upp innan den kan användas i fartyg (Gode et al., 2011). Priset på 
tjockolja låg den 17 april 2015 på 325,5 USD/ton, vilket motsvarar ca 2,82 SEK/dm3 (Bunker 
World, 2015). 

Tjockoljan kan delas in i olika kategorier beroende på hur hög viskositet oljan har, vilket även 
visar kvalitén på den betraktade tjockoljan. Enligt International Organization for 
Standardization (ISO) kan tjockolja delas in i olika delar, utifrån IF-standarden, där 
uppdelningen sker efter oljans viskositet vid temperaturen 50°C (Mikkelsen et al., 2010). En 
typ av tjockolja som används av fartyg är IF 380 CR (Preem, 2014). Egenskaperna hos IF 380 
CR ges i Tabell 1. 

Tabell 1: Fysikaliska och kemikaliska egenskaper hos IF 380 CR (Preem, 2014). 

Egenskap Värde 

Densitet 990 kg/m3 

Svavelhalt 0,9% 

Värmevärde 40,6 MJ/kg 
 

Förutom utsläpp av svavel bidrar tjockolja även med utsläpp av så kallade polycykliska 
aromatiska kolväten (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon - PAH). PAH är ett samlingsnamn 
för kolväten som består av 2 eller mer ihopkopplade bensenringar. Det finns över 500 olika 
PAH-föreningar, varav de som består av 4 - 7 bensenringar anses av Naturvårdsverket vara de 
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mest skadliga för hälsan. Föreningarna bildas vid ofullständig förbränning av kol eller 
kolväte-föreningar, och har de speciella egenskaperna att de är stabila, hydrofoba och 
fettlösliga, samt villiga att binda sig till organiskt material. De här egenskaperna innebär att 
det kan ansamlas i levande organismer, och orsaka skador på DNA och arvsmassa. PAH-
föreningar är inte farliga för hälsan eller för organismer i sig, utan bildar farliga ämnen i 
kroppen vid metabolismen, varav de skadliga effekterna tillkommer (Naturvårdsverket, 
2007b). Spridningen av dessa ämnen sker också relativt lätt med hjälp av sot i luft, och 
diverse organiskt material i vatten. Eftersom de inte reagerar med vatten, kan de sjunka ned 
till vattnens bottenskikt och etablera sig i sedimentet där det kan finnas kvar under en lång tid 
(Lundstedt, 2003). 

2. Syfte och Mål 
Syftet med projektet är att analysera om det är tekniskt möjligt att använda metanol och 
vågkraft som alternativa drivmedel istället för det konventionella marina bränslet tjockolja för 
framdrivning av fartyg. Vidare syftar projektet att undersöka de alternativa drivmedlens 
egenskaper utifrån hållbarhetsaspekter för att ta fram miljövänliga och långsiktiga 
energialternativ inom sjöfarten. 

Målet med projektet är att jämföra och analysera tjockolja, metanol och vågkraft utifrån 
faktorer som kostnad, energitillgång och emissioner för att bedöma om de alternativa 
drivmedlen: 

• lever upp till de kommande internationella reglerna för sjöfarten 
• minskar fartygens miljöpåverkan utan att fartygets framdrivning påverkas på ett 

märkbart sätt 
• är kostnadsmässigt lönsamma. 

Analysen och jämförelsen kommer att ske med hjälp av ett referensfartyg, M/V Fidelio, som 
antas segla mellan Europa och Nordamerika. Följande aspekter och frågor kommer att 
utvärderas i studien: 

• Identifiera och beskriva de alternativa drivmedlen och deras grundläggande 
funktionssätt. 

• Identifiera och beskriva de nödvändiga installationerna ombord på fartyget. 
• Beskriva och beräkna energitillgången, emissionsmängden, investerings- och 

driftkostnaden för tjockolja, metanol och vågkraft. 
• Vilka fördelar och nackdelar har de alternativa drivmedlen gentemot tjockolja för att 

fullfölja de kommande regleringarna? 
• Vilka egenskaper har de alternativa drivmedlen jämfört med tjockolja ifråga om 

kostnader och tekniska egenskaper/energieffektivitet? 

3. Alternativa drivmedel 
Idag finns det flera möjliga alternativa drivmedel för användning i marint bruk för att uppnå 
de internationellt uppsatta miljömålen. De traditionella fossila bränslena har högt 
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energiinnehåll, vilket sätter krav på de alternativa drivmedlen att uppfylla fartygens 
energibehov. I denna studie valdes två möjliga alternativ - metanol och vågkraft - att studeras, 
med avseende på deras energiprestanda, miljöpåverkan, tillämpningsmöjligheter och 
kostnader. Vågkraft och metanol är två aktuella energikällor som är under utveckling och kan 
möjligen användas inom sjötransporten (Lock, 2013). 

3.1. Metanol 
Metanol är en snabbväxande bränslevariant i dagens transportindustri som har ett omfattande 
användningsområde och är en kemisk byggsten för framställning av produkter såsom färger, 
bildelar, plaster osv. Bränslet är den enklaste av alla alkoholer med den kemiska formeln 
CH3OH och kallas även för metylalkohol, träsprit eller träalkohol. Vid normal temperatur och 
tryck är ämnet en färglös vätska. Ämnet har en låg flampunkt och är därför mycket 
brandfarligt vid rumstemperatur. Det är naturligt förekommande i miljön och bryts snabbt ned 
i aeroba och anaeroba miljöer (Methanol Institute, 2011). Kemikalieinspektionen klassar 
metanol som ett giftigt, hälsoskadligt och brandfarligt ämne som kräver stor försiktighet vid 
användning. Metanol är dessutom korrosiv mot vissa material, vilket medför stora krav på 
materialval vid olika applikationer. När metanol brinner, utvecklas en nästan osynlig låga med 
knapp sotbildning, vilket medför svårigheter att märka ut en metanolbrand (Ecotraffic, 2007). 
Metanol verkar även toxiskt vid kontakt med huden, förtäring och vid inandningen 
(Kemikalieinspektionen, 2014). Metanolens grundläggande fysikaliska och kemiska 
egenskaper visas i Tabell 2. 

Tabell 2: De grundläggande fysikaliska egenskaperna hos metanol (Ecotraffic, 2007). 

Parameter Värde 

Densitet 0,79 kg/dm3 

Energiinnehåll 4,33 kWh/dm3 

Viskositet 0,52 Pa*s (vid 20° C) 

Kokpunkt +65° C 

Flampunkt +11° C 

Löslighet i vatten 36,31 g/dm3 

Oktantal 109/89 RON / MON 

Cetantal < 5 

 

3.1.1. Produktion, tillgänglighet och handel 
Metanol är en kemisk råvara med ett brett användningsområde och är en globalt distribuerad 
produkt som har diverse applikationer. Dessutom kan ämnet framställas ur en stor variation av 
kolbaserade källor, vilket möjliggör för ett bredare urval av produktionsmetod (Su et al., 
2013). En signifikant del av framställningen sker ur naturgas som råvara, då processen anses 
vara den mest lönsamma tekniken. Omvandling av naturgas till metanol sker med ungefär 
70% effektivitet (Hekkert et al., 2005). De största metanolproducenterna i världen befinner sig 
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i regioner som har stora reserver av naturgas och kol. Sedan år 2006 är Kina världens största 
tillverkare av metanol ur kol då landet omfattar stora kolreserver (Su et al., 2013). 

Tillverkningen av metanol har varit känt sedan den antika Egypten. Metanol var under denna 
tid en biprodukt vid framställning av träkol som skulle användas för att bevara mumier 
(Dolan, 2010). Det traditionella tillvägagångssättet att producera metanol är att omvandla 
råvaror såsom biomassa, trä, skogsavfall, stenkol och naturgas till så kallad syntesgas. 
Syntesgas är ett mellansteg vid produktion av olika drivmedel och består av en blandning av 
vätgas (H2) och kolmonoxid (CO). Andra slags tekniker som används, är förgasning av 
naturgas och biogas, och katalytisk hydrering av koldioxid/kolmonoxid (Su et al., 2013). Idag 
sker den största delen av produktionen med hjälp av naturgas (Dolan, 2010). I princip är det 
möjligt att tillverka syntesgas och därmed metanol genom att förgasa råvaror som innehåller 
kol (Ecotraffic, 2007). 

Den största delen av det kemiska ämnet används främst för framställning av formaldehyd, 
men också för produktion av bränslen inom transport, och ättiksyra för kemisk industri (Su et 
al., 2013). Ämnet tillämpas även i andra användningsområden, bland annat som 
lösningsmedel samt kemisk energi i bränsleceller (Ecotraffic, 2007). År 2013 hade den 
globala produktionen närmat sig 50 miljoner ton och efterfrågan förväntas öka i framtiden 
(Kågesson, 2012). Enligt Methanex, den största metanolproducenten i världen, har 
metanolpriset på den Europeiska marknaden visat en variation sedan år 2002 och ökat från 
125 Euro/ton till 339 Euro/ton i mars 2015. Priset av metanol på den Europeiska marknaden 
ligger för närvarande på ca 2,505 SEK/dm3 (Methanex, 2015). 

3.1.2. Metanol som marint bränsle 
Metanol har under lång tid använts som bränsle i landbaserade transporter med fungerande 
resultat. Ämnet används i stora kvantiteter främst vid kemiska- och industriella verksamheter, 
som medfört långa erfarenheter kring användning, transport och hantering. Metanol bedöms 
vara ett lämpligt drivmedel tack vare dess fysikaliska egenskaper och tillstånd vid normal 
temperatur, som möjliggör effektiv hantering. Införandet av striktare regler inom SECA 
ställer krav på ett bränslebyte till miljövänligare alternativ med lågt svavelinnehåll. Detta är 
anledningen till en ökad efterfrågan på metanol som alternativt bränsle inom sjöfarten. Dock 
finns det inte tillräckligt med erfarenheter kring användandet av metanol i marint bruk. 
Eftersom det internationella regelverk för metanol är under utveckling, kvarstår vissa 
utmaningar att tillämpa ämnet som marint bränsle. Följaktligen medför metanol som marint 
bränsle risker på grund av begränsade erfarenheter kring praktisk tillämpning på fartyg 
(Norden, 2014). 

Fördelen med metanol är att endast mindre modifikationer i befintliga fartygsmotorer krävs 
för användning. Flera typer av drivmotorer har möjligheten att utnyttja metanol, bland annat 
tvåtakts- och fyrtaktsdieselmotorer, otto-motorer och bränsleceller, vilket innebär hög 
flexibilitet ur ett tekniskt perspektiv (Brynolf et al., 2014). Två olika maskinkoncept har 
testats i marina tillämpningar med metanol som bränsle; dual-fuel konceptet och metanol-
diesel konceptet. 
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Dual-fuel konceptet fungerar enligt otto-motor principen, vilket endast kräver att motorn 
ersätts eller kompletteras med en metanolinjektor. En blandning av luft och metanol 
komprimeras under kompressionstakten och antänds med hjälp av ett startbränsle (Norden, 
2014). Rå metanol innehåller en del vatten, vilket kan försvåra förbränningsprocessen och 
begränsa verkningsgraden på grund av knackningar. Diesel-metanol konceptet fungerar enligt 
dieselmotorprincipen. Enligt detta koncept sprutas metanol in och antänds under högt tryckt 
med hjälp av ett startbränsle. Diesel-metanol konceptet medför inga knackningar i motorn 
vilket inte påverkar verkningsgraden (Lock, 2013). 

Beroende på vilken maskintyp som används varierar verkningsgraden och emissioner av 
farliga ämnen. NOx-emissionerna för diesel-metanol konceptet förväntas hamna inom det 
givna intervallet i IMO:s internationella emissionsstandard för marinmotorer - IMO Tier II 
och Tier III (Fagerlund och Ramne, 2013). Genom emissionsstandarden Tier II (7,7 - 14,4 g 
NOx/kWh) och Tier III (2,0 - 3,4 g NOx/kWh) regleras NOx-utsläppen som uppstår vid 
förbränning av marina bränslen. Alla fartygsmotorer som byggts, eller har gått igenom en 
större ombyggnation sedan januari 2011 måste uppfylla standarden Tier II. IMO:s nuvarande 
striktaste lagstiftning gällande NOx-utsläpp, Tier III, kommer att verkställas på alla motorer 
installerade på fartyg som färdas inom ECA-områden, från och med januari 2016 (IMO, 
2015c). 

3.1.3. Gällande regler och krav 
IMO:s internationella konvention SOLAS (International convention for the safety of life at 
sea) gällande säkerhet för människor i sjöfarten verkställer krav på bland annat brandskydd, 
livräddning, utrustning och transport av farligt gods. SOLAS ställer även krav på att bränslen 
som används ombord på fartyg skall ha en flampunkt av lägst 60 °C (IMO, 2014). 
Flampunkten för metanol ligger på 11 °C och uppfyller därmed inte kravet. Däremot följer 
metanol interimsregler i likhet med LNG, vilket möjliggör använding av drivmedlet ombord 
på fartyg (Stenhede, 2015). Kravet ligger till grund för den styrande förordningen för 
transport och hantering av metanol i sjöfarten idag (IMO, 2014). 

Vidare arbetar IMO med att färdigställa IGF-koden som är det kommande internationella 
regelverket för fartygsdrift med gas eller andra drivmedel med låg flampunkt. IGF-koden 
avser att fastställa riktlinjer gällande installation, kontroll av maskiner, utrustning och system, 
i syfte att minimera risker ifråga om fartyg, besättning och miljö. Koden införlivas i SOLAS, 
kapitel II förodning 17, och godkändes av IMO:s Maritime Safety Committe i november 2014 
(IMO, 2014). 

Enligt internationella konventioner, som utförs av utvalda klassificeringssällskap, regleras 
certifikat och besiktningar av fartyg mellan bestämda perioder av deras flaggstat. Det Norske 
Veritas (DNV) är ett av dessa klassificeringssällskap som har i uppgift att klassa bland annat 
farkoster och fartyg. Klassificeringssällskapen har även som uppgift att godkänna 
konstruktioner och utforma regler. Installation och ombyggnationer ombord på fartyg kräver 
ett godkännande av klassificeringssällskap enligt regelverken de tar fram. I samband med 
strängare regler gällande utsläpp av NOx och SOx, har metanol som ett motorbränsle i fartyg 
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ökat i intresse. Därför släppte DNV år 2013 regler och säkerhetsbarriärer för användning av 
flytande bränslen med låg flampunkt, såsom metanol och LNG (Chryssakis et al., 2014). 

Två olika projekt - Effship och sidoprojektet SPIRETH - är utförda inom ramen för 
undersökning av möjligheten att tillämpa metanol i fartygsdrift. I SPIRETH-projektet testades 
en bränsleblandning bestående av metanol, dimetyleter (DME) och vatten, medan Effship 
syftade till anpassning av en marindieselmotor för en effektiv drift med hjälp av ren metanol. 
Dessa projekt förväntades bidra med information angående kostnadseffektivitet, 
driftkostnader, emissionsmängder, energiprestanda och den funktionella driften. 
Utvärderingarna av risk- och säkerhetsanalyser som erhölls från projekten har bidragit till 
utvecklingen av allmänna regler för metanol som fartygsbränsle. Projekten har även tillämpats 
som informationsunderlag för IGF-koden (Norden, 2014). 

3.1.4. Installation ombord på fartyg 
De existerande regler och riktlinjer som täcker användningen av metanol för marint bruk är 
fortfarande under utvecklingsfasen. Nedan beskrivs de nödvändiga installationerna ombord på 
fartyget M/V Fidelio, och bygger på föreskrifter, allmänna råd och erfarenheter från Effship 
och SPIRETH projekten. Diesel-metanol konceptet valdes att tillämpas i detta projekt. 

3.1.4.1. Bunkertanksanordning 
Eftersom metanol är i flytande form vid normal temperatur och tryck, finns det inget behov av 
att byta de befintliga bränsletankarna som används idag för lagring av HFO och MGO. 
Bränslebytet kräver dock en noggrann rengöring av bunkertankarna för att förebygga 
explosions- och brandrisker. Metanolens korrosiva egenskap på metaller kräver att den inre 
delen av bunkertankarna målas med en metanolresistent skyddsfärg för att förhindra läckage. 
Eftersom metanol har ungefär hälften så mycket energiinnehåll som HFO, krävs även större 
lagringsutrymmen ombord, vilket innebär att större tankar måste införskaffas (Stenhede, 
2015).  

3.1.4.2. Inert gassystem 
Användning av metanol ombord på fartyg kräver brandförebyggande åtgärder som förhindrar 
spridning och antändning av metanol. Ämnets låga flampunkt innebär en ökad brand- och 
explosionsrisk som måste tas i beaktelse. Riktlinjerna kräver att bränsletankar som innehåller 
olje- och oljeprodukter med en flampunkt under 60 °C använder en inert gas, exempelvis 
kvävgas (IMO, 2014). Användning av kvävgas i bränsletankar har huvudsakligen tre viktiga 
syften: att rengöra tomma bränsletankar, att inertera metanolen för att förebygga problem med 
läckage från korroderade tankar, och förhindra bildningen av explosiva och brandfarliga gaser 
inuti tankarna (Stenhede, 2015). 

För att förhindra att metanol kommer i kontakt med luft och bildar en explosiv luftblandning, 
är det nödvändigt att bränsletankarnas topp är förslutna med hjälp av ett inertgassystem. 
Inertgassystem kan drivas med hjälp av kvävgas eller en kvävgasgenerator beroende på var 
systemet placeras i fartyg. SOLAS ställer även krav på installation av systemet, på grund av 
säkerhetsskäl. Generatorerna kan installeras i maskinrummet och i avskilda avdelningar som 
inte är i kontakt med kontrollutrymmen, arbetsplatser eller logiutrymmen, där passagerare 
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eller besättningen befinner sig. Avdelningen skall även utrustas med en oberoende 
ventilationssystem som byter ut luften (IMO, 2014). 

3.1.4.3. Motorns insprutningssystem 
Modifikationer av fartygsmotorn på M/V Fidelio för användning av metanol-diesel konceptet 
kräver endast korrigeringar i insprutningssystemet, och förväntas inte förändra motorns 
verkningsgrad. Metanol har ett lågt cetantal (flampunkt) vilket tyder på låg benägenhet för 
självantändning och kräver därmed ett startbränsle med högre flampunkt för antändning av 
bränslet, exempelvis HFO eller MGO. Vid förbränningsprocessen matas luft in i en cylinder 
och komprimeras med hjälp av en kolv. När kolven är nära TDC (Top dead center) sprutas 
metanol in och antänds med hjälp av startbränslet, under hög temperatur och högt tryck 
(Fagerlund & Ramne, 2013). Förändringar i insprutningssystemet utesluter 
korrosionsproblemet, eftersom varken inloppet eller cylinderytan kommer i kontakt med 
metanol. Metanol-diesel konceptet anses vara en kostnadseffektiv lösning med fördelen att 
ersättas eller stödjas av HFO och MGO, det vill säga byte av marint bränsle till metanol 
kräver ingen återkonvertering av motorer för tjockoljedrift (Fagerlund & Ramne, 2013). 

3.1.4.4. Pumprummet 
Vidare redogörs att användning av metanol tillåts ombord på fartyg, förutsatt att den inte 
förvaras i maskinrummet (IMO, 2014). En avskild avdelning med tillgång till bränslepump, 
krävs för trycksättning av bränslematningen till motorer. Ett sådant rum är pumprummet, som 
dessutom inte får ligga invid motorrummet (Stenhede, 2015). Eftersom området betraktas som 
ett farligt utrymme ska särskilda säkerhetskrav tillämpas, bland annat ökad ventilation, 
rökgas-detektering och andra brandskyddande metoder (IMO, 2014). 

3.1.4.5. Brandssystem 
Enligt riktlinjer i SOLAS kapitel II, ska fartyg som använder marint bränsle med flampunkt 
under 60°C ombord, förses med gasdetekteringsystem och brandskyddssystem i 
motorrummet. I och med att metanol har egenskapen att lösas snabbt i vatten, rekommenderas 
vattenbaserade släckmedel vid en eventuell brand. Vid konvertering av befintliga fartyg till 
metanoldrift krävs ökad kapacitet på brandskyddet, såsom vattendimsystemet för lokalt skydd 
i pump- och maskinrummet (Ramne, 2015). 

3.2. Vågkraft 
När det talas om förnyelsebara energikällor tas oftast endast vattenkraft, vind och solenergi 
upp. I kategorin tillfaller även vågkraft, som inte har expanderat i lika stor grad som de andra 
förnyelsebara energikällorna. Vågkraft innebär att energin i havsvågors rörelser tas tillvara för 
att till exempel generera elektricitet, och medför inga utsläpp av skadliga ämnen på grund av 
att det baseras på omvandling av mekaniskt energi. Användning av vågkraft är däremot inte 
ett nytt forskningsområde. Ideén om att utnyttja vågors energi fanns redan år 1799, då ett 
patent om en anordning som använder sig av vågor togs av fransmannen Gerard och hans son. 
Det kommande århundrandet fortsatte försöken att utnyttja vågkraft, men den ekonomiska 
krisen efter första världskriget och användningen av den praktiska råoljan, gjorde att 
vågkraften inte fick någon större utbredning (Falnes, 2007). Det var först efter oljekrisen år 
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1973 som intresset i ämnet ökade, efter att professor Stephen Hugh Salter publicerade artikeln 
”Wave power” (Aubry et al., 2013; Cruz, 2008). 

En av de äldsta ideérna om att driva fram fartyg med hjälp av vågor uppfanns år 1858. 
Innovationens uppfinnare, Daniel Vrooman, beskrev hur placering av rörliga fenor på 
fartygets för, akter och sidor kan utnyttja skeppets gungande rörelser - som grundar sig på 
vågorna - för att föra fram fartyget. Den här metoden efterliknade valars slag med sina fenor 
för att simma i vatten. Vrooman byggde däremot inte ett sådant skepp, utan tog patentet för att 
andra skulle kunna använda sig av uppfinningen (Vrooman, 1858). 

3.2.1. Uppkomsten av havsvågor 
Uppkomsten av havsvågor är en indirekt effekt av att solen värmer upp jorden. När luft värms 
upp ökar luftmolekylers rörelseförmåga och luften expanderar, det vill säga, mängden luft i ett 
område tar större plats. Effekten av expansionen är att luftens densitet sjunker och luften 
stiger upp. Det här inträffar vid jordens ekvator, där solinstrålningen är nästan vinkelrät 
gentemot jordytan vilket minskar reflektionsförluster. I norra och södra delen av jordklotet är 
luften kallare än vid ekvatorn, på grund av högre reflektionsförluster. Att den kalla luften har 
en högre densitet än luften vid ekvatorn, orsakar tryckgradienter vid jordens yta, som 
uppkommer på grund av att den kalla luften rör sig mot ekvatorn för att ”fylla” tomrummet 
hos den uppvärmda luften. Varm luft trycks därmed norr- och söderut där det sedan kyls ned 
varav en så kallad konvektionscell bildas. När de här luftströmmarna rör sig över vattenytor 
transporteras energi från luften, som har en varierande hastighet och tryck, till vattenytan som 
på grund av sin låga viskositet börjar röra på sig. Vid tillräckligt höga hastigheter, när 
luftflödet börjar bli turbulent invid vattenytan, bildas vågor (Raichlen, 2012). 

Vågor förekommer i flera olika former, varav den enklaste formen är den så kallade sinusoida 
vågen. En sinusoid våg kännetecknas av att den har en jämn period, våglängd, hastighet och 
amplitud. Den här sortens vågor är däremot inte vanliga ute till havs. Verkliga havsvågor 
består av ett spektrum av vågor med olika storlekar, riktningar, frekvenser och våglängder. 
Vidare finns det ytterligare två olika sorters vågor: vindvågor och dyning. Vindvågor är vågor 
som precis uppkommit, och rör sig i samma riktning som vinden blåser. Vågor som 
påkommits långt ifrån sitt ursprung kallas för dyningar, och består oftast av långa våglängder 
mellan 100 och 500 meter. Dyningarnas möjlighet att färdas långa sträckor beror på att de har 
försumbara energiförluster, vilket beror på att friktionen mellan vattenmolekylerna är låg 
(SMHI, 2014; Falnes 2007). 

3.2.2. Djupvattenvågor och långa vågor 
Förutom uppdelningen av havsvågor beroende på deras ursprung, kan vågorna delas upp i 
ytterligare två kategorier utifrån våglängden och avståndet till havsbotten. Dessa kategorier är 
djupvattenvågor och långa vågor. De bestäms utifrån relationen mellan havsdjupet och 
våglängden. Om havsdjupet är minst hälften så långt som våglängden, betraktas den som en 
djupvattenvåg. Vidare kommer även benämningen ”vågor i djupt vatten” att användas för att 
beteckna djupvattenvågor. Om våglängden däremot är signifikant längre än havsdjupet, ca 20 
gånger havsdjupet, definieras vågen som en lång våg. Djupvattenvågor har den speciella 
egenskapen att de inte når ned till havsbotten och vattenmolekylerna i de här vågorna rör sig i 
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en cirkulär rörelse, med en avtagande hastighet proportionell mot havsdjupet. Det innebär att 
vågornas rörelser vid havsytan inte påverkas av havsbotten, varav friktionsförlusterna blir små 
i sådana vågor. Härifrån kan sambandet dras att dyningar oftast är djupvattenvågor. Långa 
vågor har däremot mer utdragna vattenmolekylbanor, i form av ellipser (Raichlen, 2012). En 
illustration av egenskaperna hos djupvattenvågor, långa vågor och kategorin som faller 
emellan de två visas i Figur 1. 

 

Figur 1: Vattenmolekylers rörelsebanor och hastigheter för djupvattenvågor (överst), långa vågor (underst) och 
vågor som faller mellan dessa två kategorier (mitten) (Raichlen, 2012). 

3.2.3. Vågenergikonverterare 
I det här projektet undersöktes en så kallad cyklisk vågenergiomvandlare som en alternativ 
framdrivningsteknik för fartyget M/V Fidelio. Vågenergiomvandlaren är patentbelagd och har 
inte tagits i bruk, vilket ger avsaknad information av en verklig tillämpning. Den cykliska 
vågenergiomvandlaren använder sig av superpositions principen inom vågläran för att utvinna 
vågens energi. Det innebär att vågenergiomvandlaren teoretiskt sett kan utvinna all energi i en 
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havsvåg, om vågenergiomvandlarens rotation är identisk, men i motfas till havsvågen (Siegel, 
2007). 

Idén om den cykliska vågenergiomvandlaren grundas på olika sätt att utnyttja rörelsen av en 
cyklisk propeller när en fluid flödar förbi. Liknande exempel är vindkraftverk och 
vattenkvarnar, som använder sig av luft respektive vatten för att utföra arbete. På liknande sätt 
använder sig vågenergiomvandlaren havsvågornas rörelser för att utföra ett mekaniskt arbete. 
Vågenergiomvandlaren består av ett antal justerbara fenor monterade på en cirkulär skiva som 
roterar kring en axel, vilket visas i Figur 2. Hela vågenergiomvandlaren sänks under havsytan, 
för att havsvattnets rörelser ska kunna utnyttjas till fullo. Fenornas uppgift är att rotera den 
cirkulära skivan och därmed axeln, genom att ta upp energin i vågornas rörelser. Eftersom 
fenorna är justerbara, kan anfallsvinkeln gentemot havsvattnets rörelseriktning optimeras för 
ett så högt energiuttag som möjligt (Siegel, 2007). 

 

Figur 2: Det teoretiska funktionssättet för en cyklisk vågenergiomvandlare. 𝒗 är vattenflödetshastighet förbi 
vågenergiomvandlaren, som har radien 𝒓, roterar med vinkelhastigheten 𝝎 och har fyra monterade vingprofiler. 

Vidare kan vågenergiomvandlaren placeras i horisontellt eller vertikalt läge. Figur 3 illustrerar 
en horisontell respektive vertikal vågenergiomvandlare. Beroende på vågtypen spelar 
placeringen av vågenergiomvandlarna en stor roll i hur mycket energi som kan utvinnas. Den 
horisontella positionen utnyttjar främst vågor som färdas vinkelrätt mot 
vågenergiomvandlaren, och passar bäst vid djupvattenvågor där havsvatten under ytan rör sig 
i cirkulära banor. Energin i djupvattenvågor kan även utnyttjas av en vertikalt placerad 
vågenergiomvandlare, men verkningsgraden kan då endast nå maximalt 50%, eftersom 
vattenmolekylernas rörelser i vertikalled inte utför någon roterande kraft på de vertikalt 
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riktade fenorna. Den vertikala placeringen fungerar som bäst vid långa vågor. Havsvattnet rör 
sig i plattare elliptiska banor under ytan, vilket innebär att majoriteten av deras rörelser (och 
därmed även energin) ligger i det horisontella ledet. Fenorna, som ligger vinkelrätt mot dessa 
rörelser, kan därför utvinna en stor del av energin i dessa vågor. Dessutom är den vertikala 
placeringen av vågenergiomvandlaren oberoende av vågornas rörelseriktning, och kan 
omvandla energi oavsett varifrån vågorna kommer (Siegel, 2007). 

 

Figur 3: a. En horisontell vågenergiomvandlare med 6 st fenor (210) kopplad mellan två cirkulära skivor (215) 
som driver axlarna (220). b. En vertikal vågenergiomvandlare med 6 st fenor (210) kopplade till en cirkulär 
skiva som driver axeln (220). (Siegel, 2008) 

4. Metod 
Metoden syftar till att beskriva instrument och tillvägagångssätt som används för att utföra 
den här studien. Metoden går ut på att ta fram de alternativa drivmedlens inköps-, 
implementerings- och driftskostnader, energitillgång och emissionsmängder vid användning, 
för jämförelse med det traditionella marina bränslet. Beräkningar kommer att utföras med 
hjälp av insamlad data, litteraturundersökningar och information via personliga kontakter med 
experter inom respektive område. Systemgränserna i detta projekt omfattar endast användning 
av metanol och tjockolja från tank till propeller. Emissioner vid framställning och distribution 
av metanol och vågkraft tas ej hänsyn till i detta projekt. 

4.1. Referensfartyget M/V Fidelio 
I detta projekt valdes ett svenskt flaggat fartyg, M/V Fidelio, som referensfartyg för 
jämförelse till de alternativa drivmedel som skall undersökas. Fartyget byggdes år 2007 i 
Sydkorea och registrerades i den svenska handelsflottan under rederiet Wallenius Wilhelmsen 
Logistics, och används idag för transport av fordon (Fidelio, 2008; Wallenius, 2007). M/V 
Fidelio är ett så kallat ro-ro fartyg (från engelska roll on-roll off) som möjliggör enkel på- och 
avlastning (IMO, 2015b). Fartyget drivs av den 7-cylindriga motorn B&W 7S60MC-C, med 
en maximal axeleffekt på 21 490 hästkrafter, vilket är ekvivalent med ca 15 807 kW (Fidelio, 
2008). Specifika tekniska värden som är viktiga för projektet anges i Bilaga I. 

Referensfartyget i studien seglar inte till fasta destinationer utan har ett varierande 
färdmönster, så kallad “World wide traffic” och drivs idag i stort sett med tjockolja 
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(Westerdal, 2015). M/V Fidelio antogs segla över Nordatlanten. Valet av färdsträcka gjordes 
för att möjliggöra beräkningar vid användning av vågkraft i en verklig situation, då 
referensfartyget kan komma att göra transkontinentella färder. 

4.1.1. Referensfartygets bränsleförbrukning 
Huvudmotorns effektbehov beräknades som underlag för att bestämma den erforderliga 
mängd av respektive drivmedel som krävs vid framdrivning av fartyget M/V Fidelio. I 
beräkningarna har hjälpmotorernas effektbehov inte tagits i beaktning, eftersom 
hjälpmotorerna endast används vid hamnar (Westerdal, 2015) och utgör en insignifikant del 
av effektbehovet vid långa färdsträckor i havet. Faktorer som variationer av effektbehovet vid 
växlande väderförhållanden, och densitetsförändringar i bränslet på grund av olika 
utomhustemperaturer, har försummats vid beräkningarna. Vidare antas fartygsmotorn arbeta 
på maximal effekt. 

Den specifika bränsleförbrukningen (Specific Fuel Oil Consumption - SFOC) markerar hur 
mycket bränsle en motor förbrukar per energienhet. SFOC används främst som ett mått på hur 
effektivt en motor kan omvandla den tillförda kemiska energin till mekanisk energi i form av 
antal rotationer i motoraxeln (TA-Driftteknik, u.å.). Enligt de specifika motoregenskaperna 
från B&W ligger SFOC på 0,17 kg/kWh (MAN engines, 2010). Den teoretiska 
bränsleförbrukningen per timme 𝑚!"#$%& beräknas med hjälp av motorns maximala effekt 
𝑃!"# och SFOC, enligt: 

𝑚!"#$%& = 𝑃!"# ∗ 𝑆𝐹𝑂𝐶   !"
!

  (1) 

Vidare antas den använda tjockoljan vara av typen IF 380 CR, med egenskaperna givna i 
Tabell 1. Den tillförda effekten vid maximal motoreffekt kan beräknas med hjälp av 
tjockoljans värmevärde 𝑒!"# och ekvation (1) enligt: 

𝑃!"##$ö!" = 𝑚!"#$%& ∗ 𝑒!"#   W   (2) 

Kostnaden av att använda HFO beror på den mängd som förbrukats under året, vilket är 
beroende av antalet timmar fartyget är i drift. Antalet timmar fartyget M/V Fidelio är i drift 
varje år uppskattas till ca 6000 timmar (Westerdal, 2015), varav den årligt förbrukade 
mängden HFO blir 

𝑚!"# = 𝑚!"#$%& ∗ 6000   !"
å"

  (3) 

och den motsvarande volymen  

𝑉!"# =
!!"#
!!"#

    !!

å"
  (4) 

Den årliga driftkostnaden vid användning av HFO som bränsle beräknas som produkten av 
den årliga förbrukade volymen och volympriset av HFO, vilket är 2,82 SEK/dm3. De 
sammanställda beräkningsmetoderna för effekt- och bränslebehov samt kostnaden vid 
användning av HFO redovisas i Bilaga II. 
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4.1.2. Emissioner från förbränning av tjockolja 
Beräkningar av fartygets emissionsmängder kräver faktaunderlag om tjockoljans 
emissionsfaktorer. Emissionsfaktorn är ett mått på mängden utsläpp per förbrukad kilogram 
bränsle i en specifik motor. De tillämpade emissionsfaktorerna i detta projekt baseras på data 
från Naturvårdverket, vilka är baserade på LIPASTO, ett kalkylsystem för 
emissionsberäkningar som används i Finland. Beräkningarna byggs på data från ett roro-
fartyg med en maskinstyrka på 15 MW och drivs med HFO (med 1 viktprocent 
svavelinnehåll), vilket ansågs vara tillämpbart i detta projekt. LIPASTO:s antagna 
emissionsfaktor för CO2 har ett värde på 3,188 kg utsläpp/ kg HFO, vilket är högre än det 
förslag som IMO har lagt fram (Naturvårdsverket, 2010). I Tabell 3 redovisas de 
emissionsfaktorer som tillämpats i beräkningarna. 

Tabell 3: Emissionsfaktorer för olika föroreningar från tjockolja som användes i beräkningar (Naturvårdsverket, 
2010). 

 SO2 NOx CO2 

Emissionsfaktor [kg 
utsläpp/kg HFO] 0,0191 0,0661 3,188 

 

Mängden utsläpp per år kan beräknas som produkten mellan (3) och respektive 
emissionsfaktor för HFO, enligt följande ekvation 

𝜑!"# = 𝑚!"# ∗   𝛾!"#   !"
å"

  (5) 

där 𝛾!"# är emissionsfaktorn för SO2, NOx eller CO2. De utförda beräkningarna för 
emissionsmängder redovisas i Bilaga II. 

4.2. Beräkningar för metanol 
I detta avsnitt behandlas de utförda beräkningarna för en eventuell konvertering av 
referensfartyget till metanoldrift. 

4.2.1. Drift- och konverteringskostnader 
Att konvertera fartyget M/V Fidelio från tjockolja- till metanoldrift medför kostnader i form 
av investeringar och inköp av bränslet. Konverteringen kan antas inte medföra ytterligare 
driftkostnader än inköp av bränslet (Stenhede, 2015). Motorns bränslebehov vid maximal 
effekt, beror på metanolens energiinnehåll 𝜖!"#$%&', som redovisas i Tabell 2, och den effekt 
motorn kräver, som beräknats med hjälp av ekvation (2). Bränslebehovet bestäms av 

𝑉!"#$%&' =   
!

!!"#$%&'
   !"!

!
  (6) 

Det årliga volym bränsle som behövs, beräknas med fartygets årliga drifttimmar 

𝑉!"#$%&' = 𝑉!"#$%&' ∗ 6000   !"!

å"
  (7) 

varav den årliga kostnaden vid metanoldrift kan beräknas med metanolpriset 
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𝐾!"#$%&' = 𝑉!"#$%&' ∗ 2,505  !"#
å"

  (8) 

Utförda beräkningar för driftkostnaden redovisas i Bilaga II. 

Metanolen medför även investeringskostnader för anpassning av befintliga fartygsmotorer, 
säkerhetsfaktorer och brandskyddssystem ombord. Investeringkostnaderna för metanol som 
drivmedel på ett ro-pax fartyg - Stena Germanica - med en motorstyrka på 25 MW uppskattas 
ligga mellan 60 och 80 miljoner kr (Trafik analys, 2013; Stenhede, 2015). Ro-pax fartyg 
bygger på ro-ro konceptet, men transporterar både last och passagerare (Stena Line, 2015). 
Stena Germanica är ett fartyg som är betydligt större än M/V Fidelio, vilket innebär att 
investeringskostnaderna inte nödvändigtvis blir lika stora. Denna studie bygger på ett 
teoretiskt bränslebyte och dess medföljande tekniska förändringar, vilket gör det lämligt att 
använda information och data från aktörer som har erfarenheter kring tillämpning av metanol 
som marint bränsle. I detta sammanhang kontaktades Bengt Ramne från ScandiNAOS, som är 
en av huvudaktörerna bakom projektet Effship där metanol använts för att driva fartyget Stena 
Germanica. Konverteringskostnaderna på befintliga fartyg bedömer Ramne (refererar till 
Stena Rederiet AB) att uppgå till 350 Euro/kW installerad motoreffekt, vilket för 
referensfartyget motsvarar ca 51,7 miljoner SEK. 

4.2.2. Emissioner och miljöeffekter vid användning av metanol 
Idag existerar det inte kompletta studier om utsläpp från fartyg drivna med metanol. Dock 
visar olika analyser att metanol är ett potentiellt bränslealternativ för att uppnå de 
internationella kraven på emissioner. Vid förbränning av metanol enligt diesel-metanol 
konceptet, förväntas utsläpp av CO2, kolväte och formaldehyd vara lägre jämfört med 
förbränning av HFO. Däremot kan utsläpp av luftburna partiklar mindre än 10 mikrometer, så 
kallade PM-emissioner, vara lite högre på grund av startbränslet (Brynolf et al., 2014). 
Däremot visar motorutvecklingen att de nya teknikerna kommer att klara av IMO Tier III 
kravet för NOx-utsläppen (Fagerlund & Ramne, 2013). 

Emissionsfaktorerna i detta projekt hämtades från en livscykelanalys utförd av Brynolf et al., 
(2014), där miljöprestandan av olika bränslealternativ för marint bruk undersökts. 
Emissionsfaktorerna är uttryckta i termen gram utsläpp/MJ energiinnehåll i bränslet. 
Utsläppsmängderna beräknades med hjälp av (Naturvårdverket, 2014). 

𝜑!"#$%&' = 𝑉!"#$%&' ∗ 𝜌!"#$%&' ∗ 𝑒!"#$%&' ∗   𝛾!"#$%&' 
!"
å"

  (9) 

där 𝜌!"#$%&' är metanolens densitet, 𝑒!"#$%&' är dess värmevärde och 𝛾!"#$%&' är respektive 
emissionsfaktor redovisade i Tabell 4.  
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Tabell 4: Emissionsfaktorerna av NOX- och CO2- utsläppen och värmevärden av metanol (Brynolf et al., 2014; 
Fagerlund & Ramne, 2013). 

 NOx CO2 - 

Emissionsfaktor 
[g/MJ] 0,28 69 - 

Värmevärde 
[MJ/kg] - - 19,7 

 

Kollisioner, grundstötningar och förlisningar i sjöfarten är andra faktorer som leder till 
läckage av bränslen i haven. Storleken av miljökonsekvenserna vid läckage av ett bränsle 
beror på mängden av spill, vilket typ av bränsle som har spillts ut och den exponerade miljöns 
känslighet. Till skillnad från bränslen som bensin och diesel är metanol inte persistent, och 
löses därmed snabbt ut till låga koncentrationer i vattnet. Koncentrationer som understiger 1% 
i vatten anses inte vara giftiga. Däremot finns det en risk att det lokala området kring ett spill 
påverkas innan utspädningen inträffat (Brynolf et al., 2014). Enligt en modellberäkning gjord 
av Jamali et al (2002) visades att ett spill av 110 m3 metanol i en mindre flod med ett flöde på 
10 m3/s, underskrider den högsta koncentrationen 200 mg/dm3 (vilket utgör ett gränsvärde för 
barn) efter mindre än ett dygn (Ecotraffic, 2007). 

4.3. Beräkningar för vågkraft 
De utförda beräkningarna för tillämpning av vågkraft ombord på referensfartyget redovisas i 
följande avsnitt. 

4.3.1. Energi i havsvågor 
Havsvågornas rörelser, som illustreras i Figur 1, visar att vågorna transporterar mekanisk 
energi i form av potentiell- och kinetisk energi. De uppåtgående rörelserna hos vågorna 
motverkar gravitationskraften, och utför ett arbete som är ekvivalent med dess potentiella 
energi, medan vattenmolekylernas horisontella rörelser transporterar den kinetiska energin. 
Det breda spektrumet av vågor ute till havs, gör det nästintill omöjligt att exakt bestämma 
energin som transporteras. Vanligtvis beräknas det totala genomsnittliga energiinnehållet 𝐸 i 
en kvadratmeter havsyta med hjälp av (Falnes, 2007) 

𝐸 =   𝜚𝑔 ∗ !!!
!

!"
           !

!!   (10) 

där 

● 𝜚 ≈ 1030 kg/m3är havsvattnets densitet (Falnes, 2007) 
● 𝑔 = 9,81 m/s2 är tyngdaccelerationen 
• 𝐻!! är den signifikanta våghöjden 

Den signifikanta våghöjden 𝐻!! är ett standard referensmått på vågspektrumet och beräknas 
som medelvärdet av den högsta tredjedelen av vågorna inom det betraktade vågspektrumet 
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(Michel, 1999). I projektet hämtades data för 𝐻!! från Environmental modelling center 
(2014). 

Energiinnehållet i en kvadratmeter havsyta kan vidare formuleras om till effekt, med hjälp av 
våghastigheten 𝑣. Det breda spektrumet av havsvågor gör det lämpligare att beteckna 
våghastighet i form av en grupphastighet, 𝑣! enligt (Cohen et al., 2011) 

𝑣! =
!
!
= !

!
∗ !"

!!  
   !

!
  (11) 

där 𝜆 är den genomsnittliga våglängden, som kan beskrivas i djupt vatten med hjälp av 
vågornas period 𝑇 (Cohen et al., 2011): 

𝜆 = !!!

!  !
      [m]  (12) 

Vidare kan effekten 𝑃!å! per meter våg i den betraktade ytan beräknas med hjälp av (10), (11) 
och (12) (Falnes, 2007): 

𝑃!å! = 𝜚𝑔! ∗   !!∗!!!
!

!"!
    !

!
  (13) 

Variablen 𝑇! är den så kallade energiperioden, vilket är den genomsnittliga perioden för 
vågspektrumet i den betraktade havsytan, och antas vara 9 sekunder (Falnes, 2007; Michel, 
1999). Tabell 5 sammanställer den månatliga signifikanta våghöjden och medeleffekten i 
Nordatlanten för varje månad, samt det årliga genomsnittet. 

Tabell 5: Den genomsnittliga signifikanta våghöjden och vågeffekten i Nordatlanten under 2014. 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År 

Signifikant 
våghöjd 
[m] 

4,16 4,12 3,63 3,22 2,81 1,85 1,55 1,50 2,59 3,15 3,14 2,99 2,89 

Vågeffekt 
[kW/m] 

76,9 75,3 58,6 46,1 35,1 15,2 10,6 10,0 29,9 44,0 43,7 39,7 40,4 

 

4.3.2. Installation 
Vågnergiomvandlarna utnyttjar vågornas rörelser under havsytan vilket gör det lämpligast att 
installera anordningarna på fartygets undersida. Formen på fartyget M/V Fidelio gör att 
placeringen av vågenergiomvandlarna uppskattas vara lämplig på ca 30% av skeppets ytarea. 
Utöver de olämpliga ytorna på fartygets undersida, antas 20% av den tillgängliga ytan tas upp 
av mellanrummet mellan vågenergiomvandlarna samt deras monteringar. Den horisontella 
upptagna ytan kan beräknas med hjälp av vågenergiomvandlarnas projicerade rektangulära 
yta på fartygets skrov, med den maximala diametern 2 𝑟 + 𝑐 , där 𝑟 är avståndet mellan 
vingprofilen och rotationsaxeln, och 𝑐 är vingprofilens korda. Antalet anordningar som får 
plats kan därmed beräknas 
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𝐴𝑛𝑜𝑟𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 =    !,!∗!,!∗!!"#∗!!"#
!!(!!!)

    (14) 

där 𝑙  är anordningens längd, 𝑙!"# och 𝑏!"# är refernsfartygets längd respektive bredd 
redovisade i Tabell 10 (se Bilaga I). 

Användning av vågenergiomvandlare medför att det lämpar sig bäst att byta fartygets 
nuvarande framdrivningsystem till ett elektriskt drivsystem, för att effektivt ta tillvara den 
genererade energin. Ett elektriskt drivsystem som används inom sjöfarten är Azimuthing 
electric podded propulsion system (Azipod) som är framställt av ABB Marine. Den här 
sortens drivsystem använder sig av bland annat dieselgeneratorer för att generera elektricitet 
som sedan används för framdrivning. Generering av elektricitet ombord innebär att fartyget 
blir utrustat med ett elkraftverk, vilket är passande vid användning av vågenergiomvandlarna, 
för de har möjlighet att generera elektricitet och kan därför ersätta dieselgeneratorerna i ett 
Azipod drivsystem (ABB, 2010). 

Azipod bygger på att motorn är inkapslad invid fartygsrotorn i vattnet utanför skrovet, vilket 
ökar det tillgängliga utrymmet ombord på fartyget (ABB, 2010). För att ta reda vad som krävs 
vid installation och hur stor kostnaden blir för att installera Azipod i ett fartyg av M/V 
Fidelios storlek, togs kontakt med Vice President Marcus Högblom från Global sales av 
Azipod drivningsystem på ABB Marine i Finland. Framdrivningsystemet kräver installation 
av generatorer för framställning av elektricitet, en elcentral för omdirigering av ström, 
frekvenskonverterare, omvandlare för framdrivning och själva kapseln innehållande elmotorer 
och rotorn. Kostnaden för installation av dessa enheter skulle ligga inom 10-12 miljoner Euro, 
vilket motsvarar ca 94-113 miljoner SEK (Högblom, 2015). I projektet kommer kostnaden 
antas vara 113 miljoner SEK, för att inte underskatta de nödvändiga installationerna. 

Eftersom varken upphovsmannen eller något av de kontaktade företagen ville ge ut 
information om kostnaderna av vågenergiomvandlaren, kunde detta inte tas hänsyn till i 
beräkningen av de totala kostnaderna. 

4.3.3. Energikonvertering 
I studien har fartyget M/V Fidelio antagits färdas över Nordatlanten, där vågorna rimligtvis 
kan antas vara djupvattenvågor, varav de horisontellt placerade vågenergiomvandlana 
beaktades. Vågenergiomvandlarna har antagits innehålla endast en vingprofil, och 
dimensionerna som använts i detta projekt sammanställs i Figur 4. 
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Figur 4: a. Vingprofilens avstånd 𝒓 = 1 m, till rotationsaxel. b. Vingprofilens längd 𝒍 = 2 m. c. Vingprofilens 
tjocklek 𝒃 = 0,15 m, och vingprofilens korda 𝒄 =  0,6 m. 

Energiutvinningen sker med hjälp av ett vridningsmoment av en fix axel, som uppkommer av 
att havsvågorna verkar på en vingprofil, som i sin tur vrider axeln i kraftens riktning. Rörelsen 
kan beskrivas med hjälp av (Apazidis, 2008) 

𝑀! = 𝐹 ∗ 𝑟    Nm   (15) 

där 𝑀!  är vridningsmomentet och 𝐹 är den verkande kraften i rörelseriktningen. Den uttagna 
effekten av vridningen kan bestämmas genom produkten av (15) och vingprofilens 
vinkelhastighet 𝜔 enligt (Apazidis, 2008) 

𝑃!"# =   𝑀! ∗   𝜔   W   (16) 

Krafterna som verkar på vingprofilen kan delas upp i lyftkraften och motståndskraften som 
definieras av ekvationerna (Cohen et al., 2011): 

𝐹! =   
!  !!

!
∗ 𝐶! ∗ 𝐴   N   (17) 

𝐹! =   
!  !!

!
∗ 𝐶! ∗ 𝐴   N   (18) 

där  

● 𝐴 är vingprofilens referensarea, ortogonalt mot strömmen 
● 𝑣 är strömmens hastighet som motsvaras av våghastigheten 𝑣! enligt (11) 
● 𝜚 är havsvattnets densitet 
● 𝐶! är lyftkoefficienten 
• 𝐶! är motståndskoefficienten 

Lyftkraften 𝐹! sätter vingprofilen i rörelse, och har en riktning som är vinkelrät mot 
strömflödet. Motståndskraften 𝐹! verkar för att minska vingprofilens rörelse och är parallell 
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med strömflödet. De verkande krafterna kan delas upp i tangentiella och radiella 
komposanter, där de tangentiella krafterna har inflytande på hur vridningsmomentet storlek 
(Apazidis, 2008). Koefficienterna 𝐶! och 𝐶! är beroende på anfallsvinkeln och Reynolds tal, 
och kan bestämmas med hjälp av Figur 5-6. 

 

Figur 5: Lyftkoefficienten beroende på Reynolds tal och vingprofilens anfallsvinkel (Newman, 1977). 
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Figur 6: Motståndskoefficienten beroende på Reynolds tal och vingprofilens anfallsvinkel (Newman, 1977). 

Reynolds tal 𝑅𝑒 är en dimensionslös konstant som bestäms av relationen (Cohen et al., 2011): 

𝑅𝑒 = !"#
!

      (19) 

där 𝜇 är havsvattnets viskositet. 

Följande antaganden har gjorts för att utföra beräkningarna av energikonvertering: 

• Strömningen är inkompressibel och stationär och antas vara tvådimensionell 
• Vingprofilens anfallsvinkel är konstant 𝛼 = 12° 
• Havsvattnets viskositet antas vara konstant 𝜇 = 1,610 kg/(m*s) (CRC Handbook, 

2015) 
• Havsvågorna är sinusoida och färdas över djupt vatten med konstant hastighet 
• Vingprofilens referensarea ortogonalt mot strömmen approximeras till en rektangel 

med arean 𝐴   =    (𝑙 ∗ 𝑐/2) 
• Endast en vingprofil används i anordningen 
• Anordningars djup påverkar ej effektuttaget 
• Vingprofilen betraktas när den nått jämviktsläge och har en konstant vinkelhastighet 

De verkande krafterna från strömmen på vingprofilen kan nu bestämmas av 

𝐹!,!"# =   𝐹! ∗ cos 90° − 𝛼 =   𝐹! ∗ sin(𝛼)  N   (20) 
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𝐹!,!"# =   𝐹! ∗ cos 180° − 𝛼 =   −𝐹! ∗ cos  (𝛼) N   (21) 

Den tangerande motståndskraften 𝐹!,!"# blir negativ i enlighet med Newtons tredje lag om 
verkan och motverkan (Apazidis, 2008), då detta är den motverkande kraften från 
vingprofilen mot strömmen. Figur 7 illustrerar krafterna som verkar på vingprofilen. 
Summering av (20) och (21) ger den totala kraften som verkar i vingprofilens rörelseriktning: 

𝐹!"#,!"# =   𝐹! ∗ sin 𝛼 −   𝐹! ∗ cos(𝛼)  N   (22) 

Antagandet om att rotationen uppnått jämviktsläge med en konstant vinkelhastighet innebär 
att vingprofilen har uppnått sin maximala hastighet. Vingprofilens maximala hastighet antas 
vara strömningens hastighetskomposant som tangerar vingprofilens rörelseriktning (Siegel et 
al., 2011). Vingprofilens hastighet kan med hjälp av anfallsvinkeln beräknas: 

𝑣!"!"#$ =   𝑣! ∗ cos  (𝛼)   !
!

  (23)  

Vidare kan vingprofilens hastighet skrivas om till vinkelhastigheten 𝜔. genom att beräkna 
vingprofilens rotationsperiod 𝑇!"#$ = 2𝜋𝑟/𝑣!"#$%&. Vinkelhastigheten 𝜔 definierar 
rotationshastigheten utifrån radianer enligt (Cohen et al., 2011) 

𝜔 = !!
!!"#$  

=    !!"#$%&
!

   !"#
!

  (24) 

Ekvation (16) kombineras med (22) och (24) till 

𝑃!"# = 𝐹! ∗ sin(𝛼 − 𝐹! ∗ cos 𝛼 ) ∗ 𝑟 ∗ !!"#$%&
!

  W   (25) 

vilket ger oss den genomsnittliga genererade effekten. Verkningsgraden hos 
vågenergiomvandlarna kan bestämmas som kvoten mellan (25) och vågornas genomsnittliga 
årliga effekt: 

𝜂!"#$%"&"' =
!!"#
!!å!

!"
!
!"

     (26) 

Effekten som utvinns av en anordning är direkt beroende av hur många vågenergiomvandlare 
en våg har passerat. Den optimala placeringen blir därför när så få vågenergiomvandlare står i 
rad gentemot vågornas riktning. I studien antas vågornas rörelseriktning vara vinkelrät mot 
fartygets för. De horisontella vågenergiomvandlarna placeras ortogonalt mot vågornas 
riktning i 10 kolumner längs med fartygets bredd och 27 stycken anordningar i varje led. Den 
utvunna effekten från ett led kan därför beskrivas som summan av effektuttaget från varje 
anordning, vilket beror på deras placering i ledet, enligt: 

𝑃!"#,!"# = 𝑃!å! ∗ 𝜂!"#$%"&"' ∗ (1 − 𝜂!"#$%"&"')!!"
!!!  W   (27) 

Där 𝑖 = 0 motsvarar effektuttaget från den första vågenergiomvandlaren. 
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Förlusterna vid transformation och ledning av elektriciteten till elmotorn antas vara 10%. 
Vidare har elmotorer, beroende på deras uppbyggnad, varierande verkningsgrader. Elmotorer 
klassas i tre verkningsgradstandarder enligt International Efficiency (IE), varav elmotorer 
måste sedan 1:a januari 2015 uppfylla den andra standarden, det vill säga IE2. En elmotors 
verkningsgrad beror på bland annat hur många poler den innehåller, vilken frekvens den 
arbetar på och hur stor effekt den producerar. Normalt ger högre effekter oftast högre 
verkningsgrader, uppemot ca 96% (ABB, 2009). I det här projektet antas verkningsgraden 
ligga på 95%, då fartyget kräver höga effekter för framdrivning. 

 
Figur 7: Krafterna 𝑭𝑳 och 𝑭𝑫 och deras korresponderade krafter projicerade längs vingprofilens rörelsebana på 
avståndet 𝒓 från rotationens mittpunkt, med den konstanta anfallsvinkeln 𝜶, konstanta vinkelhastigheten 𝝎 och 
gruppvåghastigheten 𝒗𝒈. 

5. Resultat 

5.1. Bränsletillgång och kostnader 
Baserad på referensfartygets ungefärliga drifttimmar per år och motoregenskaper, 
uppskattades den årliga bränsleförbrukningen av tjockolja till ca 16 120 ton per år. De 
tillhörande driftkostnaderna uppgår till ungefär 46 miljoner SEK per år. Dessa uppgifter utgör 
en grund för övriga jämförelser av effekt, kostnad och emissionsanalyser. Resultaten 
sammanfattas i Tabell 6. 
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Tabell 6: Jämförelser mellan tjockolja, metanol och vågkraft med avseende på drift- och investeringskostnader, 
bränsletillförsel och årlig medeleffekt. 

 HFO Metanol Vågkraft 

Timvis bränsleåtgång 
[m3/h] 

2,7 7,0 -- 

Årlig volymtillförsel 
[m3/år] 

16 300 42 000 -- 

Årlig bränsletillförsel 
[ton/år] 

16 120 33 180 -- 

Årlig medeleffekt 
[MW] 

30,3 30,3 0,691 

Inköp av bränsle 
[Mkr/år] 

45,9 105,2 -- 

Installationskostnader 
[Mkr] 

-- 51,7 113 

Totala kostnader 
[Mkr] 

45,9 156,9 113 

 

Bränslebehovet för framdrivning av fartyg med metanol, vid maximal motorstyrka uppgick 
till 33 175 ton per år. Ökningen av bränslebehovet med metanol som marint bränsle medförde 
även en ökning av bränslekostnaderna, som uppskattades till 105 miljoner SEK per år. 
Tillsammans med investeringskostnaderna för säkerhet, motor och design förväntas de totala 
kostnaderna vara ca 157 miljoner SEK. 

Havsvågorna i Nordatlanten beräknades under år 2014 innehålla mellan 10-76 kW per meter 
våg, och genomsnittet på hela året låg på ca 40,4 kW per meter. Vågenergiomvandlarens 
längd bestämdes vara 2 meter, varav den genomsnittliga effekten en vågenergiomvandlare 
utsätts för blev 80,8 kW/år. Vidare beräknades vågenergiomvandlarnas verkningsgrad till ca 
38,4%. Antalet vågenergiomvandlare som kan monteras på fartyget uppskattades vara 270 
stycken, monterade i 27 rader utmed skeppets längd. Den totala verkningsgraden för 
omvandling av den genererade mekaniska energin till elektricitet bestämdes till 85,5%, vilket 
resulterar i den månatliga utvunna effekten under året enligt Figur 8. Detta motsvarar en 
genomsnittligt genererad effekt på 0,6914 MW. 
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Figur 8: Producerade effekten under året med hjälp av de installerade vågenergisomvandlarna. 

Kostnaden av att installera Azipod på ett fartyg i M/V Fidelio storlek låg på ca 113 miljoner 
SEK. Vågenergiomvandlarna drivs ej av något bränsle, vilket resulterar i att inköpskostnaden 
av bränsle blir 0 SEK varje år. 

Tjockolja och vågkraft jämförs utifrån den årliga genererade effekten. Beräkningarna på 
tjockolja bygger på det årliga effektbehovet för fartygsmotorn, medan vågkraften bygger på 
den genomsnittligt genererade effekten ur Nordatlantens vågor under året. 

Fartygets tankkapacitet används för att jämföra bränslena tjockolja och metanol. 
Utgångspunkten är att fartygets motor arbetar på maximal effekt med en full tank av metanol 
respektive tjockolja. Fartyget kan segla med tjockolja och metanol på en full tank och 
maximal motoreffekt, i 86 respektive 34 dagar, vilket illustreras i Figur 9. 
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Figur 9: Antalet dagar fartyget kan segla med en full tank på 5623 m3, och maximal effekt för tjockolja och 
metanol. 

5.2. Emissionshalter 
Mängden av utsläpp som uppstår i samband med förbränning av metanol och tjockolja i 
fartygsmotorn jämfördes med avseende på emissioner av CO2 , SO2 och NOx. Användning av 
metanol som alternativt bränsle bildar inga utsläpp av SO2 vilket beror på att metanol inte 
innehåller något svavel. Halter av kväveoxid-utsläppen visar en signifikant minskning med 
bränslebytet från tjockolja till metanol. Utsläppsmängden minskade från 1066 ton till 183 ton 
baserad på en årlig bränsleförbrukning. Ett liknande mönster gäller även koldioxid-utsläppen, 
där emissionerna avtar med ca 12% vid ett byte till metanol. Vågenergiomvandlarna 
producerar inga utsläpp i och med att ingen förbränning är närvarande vid 
energiomvandlingen. Resultatet av de beräknade emissionshalterna sammanställs i Tabell 7. 

Tabell 7: Jämförelser mellan de undersökta drivmedlen med avseende på emissionsmängder av CO2 , SO2 och 
NOx. 

 NOx SO2 CO2 

HFO [ton/år] 1 066 307 51 401 

Metanol [ton/år] 183 - 45 095 

 

5.3. Känslighetsanalys 
De kvantitativa analysmetoderna i beräkningarna är belagda med en viss osäkerhet vilket 
kräver en djupare utvärdering av resultaten med hjälp av känslighetanalyser. En av de mest 
märkbara felmarginalerna i denna studie är det beräknade bränslebehovet till referensfartyget. 
Den givna informationen angående fartygets årliga bränsleförbrukning, angavs vara 12 000 
ton per år, vilket är ca 4 100 ton lägre än det beräknade värdet. Några aspekter som förbisetts 
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och kan ha påverkat resultatet är; en varierande bränsleförbrukning beroende på 
väderförhållanden, fartygets vikt, och ändringar av effektbehovet i fartygsmotorer. Tabell 8 
visar resultaten med den verkliga bränsleanvändningen. 

Tabell 8: Jämförelser mellan tjockolja och metanol med avseende på drift- och investeringskostnader, 
bränsletillgång och årlig medeleffekt. 

 HFO Metanol 

Timvis bränsleåtgång [m3/h] 2,02 5,21 

Årlig volymtillförsel [m3/år] 12 120 31 260 

Årlig bränsletillgång [ton/år] 12 000 24 690 

Årlig medeleffekt [MW] 22,6 22,6 

Inköp av bränsle [Mkr/år] 34,2 78,3 
Installationskostnader [Mkr] -- 51,7 

Totala kostnader [Mkr] 34,2 130 

 

Tabell 8 visar att de totala kostnaderna vid ett bränslebyte till metanoldrift i M/V Fidelio ändå 
är relativt dyrt. Trots att kostnaderna för bränsleinköp minskar med ca 27 Mkr per år, utgör 
bränsleanpassning ombord på fartyget en kostsam investering. I detta avseende är användning 
av framförallt MGO, eller installation av skrubber i kombination med HFO en mer lönsam 
investering (Stenhede, 2015). På längre sikt betraktas andra drivmedelsalternativ, bland annat 
LNG, att ha bättre förutsättningar än metanol, om de tillkommande kostnaderna kan skrivas 
av över längre perioder för nya fartyg (Kågeson, 2012). 

Baserad på datan om det årliga bränslebehovet ändras även emissionsmängderna. Halter av 
koldioxidutsläppen visar en signifikant minskning vid drift med tjockolja, som är 26 % 
mindre än den tidigare beräknade mängden. En reduktion av kväveoxid- och 
svaveloxidutsläpp vid metanoldrift bekräftar även bilden av att metanol är ett mer hållbart och 
miljövänligt drivmedelsalternativ jämfört med tjockolja. Beräkningarna för känslighetsanalys 
över emissionsmängder redovisas i Bilaga II. De sammanställda resultaten för 
utsläppsmängder visas i Tabell 9. 

Tabell 9: Jämförelser mellan tjockolja och metanol med avseende på emissionsmängder av CO2, SO2 och NOx 
med hjälp av den verkliga mängden bränsletillförseln till M/V Fidelio. 

 NOx SO2 CO2 

HFO [ton/år] 793, 2 229,2 38 260 

Metanol [ton/år] 136,2 - 33 660 
 

I projektet har den genomsnittliga perioden Te för havsvågorna antagits vara konstant för varje 
månad. Detta antagande har medfört att vågornas hastighet inte varierat under året, vilket i sin 
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tur påverkar trovärdigheten i det möjliga effektuttaget. För att jämföra hur resultatet vid 
användning av konstant period avviker från ett mer verklighetstroget värde, beräknades den 
genomsnittliga månatliga vågperioden i Nordatlanten med hjälp av data hämtad från 
Environmental modelling center (2014). Den genomsnittliga perioden beräknades ligga 
mellan 7,1-11,2 sekunder över året, vilket gav den möjliga effekt referensfartyget skulle 
kunna utnyttja enligt Figur 10. 

 

Figur 10: Referensfartygets möjliga effektuttag från havsvågor , med en varierande havsvågsperiod för varje 
månad. 

Med en varierande vågperiod över året påverkas resultatet i form av att den möjliga effekt 
uttaget blir högre under vintermånaderna, men lägre under sommaren. Den genomsnittliga 
effektuttaget för hela året med en varierande vågperiod är 0,7655 MW, det vill säga ca 74 kW 
högre än med en konstant vågperiod. Detta visar att det finns en skillnad i att använda olika 
vågperioder, men inte i sådan omfattning att vågkraft kan uppfylla fartygets effektbehov. 

6. Diskussion 
Jordens resurser är knappa, och en hållbar utveckling förutsätter att dagens samhälle använder 
resurserna på ett ansvarsfullt sätt så att även framtida generationer får tillgång till dem. Som 
framgår i definitionen av hållbar utveckling i Brundtlandsrapporten, definieras den aktuella 
termen som att tillgodose dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjlighet att 
tillgodose sina behov. Detta innebär bland annat en effektivare resursutnyttjande med 
minskade klimateffekter, samt ett skifte mot minskad användning av ändliga resurser såsom 
tjockolja och andra fossila bränslen (Gröndahl & Svanström, 2011). Ett större ansvarstagande 
och utvecklingen av sjötrafiken, i mån om dess miljöpåverkan har en betydande roll i 
riktningen mot att integrera miljövänliga och energieffektiva drivmedel (Lock, 2013). Detta 
projekt har visat att tillämpning av vågkraft och metanol i fartyg, är möjliga sätt att uppnå en 
hållbar utveckling. 
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De låga emissionsmängderna från metanol och vågkraft jämfört med tjockolja, visar att dessa 
typer av drivmedel har potential att tillämpas i framtida fartyg. Ytterligare fördelar är att både 
metanol och vågkraft kan klassas som förnyelsebara källor, förutsatt att metanol framställs av 
biogas och avfall (Lock, 2013; Stenhede, 2015). Vågor har en hög energidensitet samt en 
högre pålitlighet än solkraft och vindkraft, som ännu inte har börjat användas i större skala 
(Siegel, 2011). De här energikällorna kan vara brytningspunkten för att minska beroendet av 
fossila bränslen och begränsa människans klimatpåverkan. Trots att metanol i dagsläget 
tillverkas i huvudsak av naturgas (vilket är ett fossilt bränsle), finns det goda tekniska 
möjligheter att framställa metanol av andra förnyelsebara energikällor, såsom biobränslen 
(Trafik analys, 2013). 

Konvertering av fartygsdrift från tjockolja till metanol löser svårigheten med svavelutsläpp 
från förbränning av fossila bränslen, och uppfyller därmed utsläppskraven som beskrivs i 
svaveldirektivet angående sjöfart i SECA-områden. När det gäller utsläpp av kväveoxider ger 
metanol upphov till betydligt lägre emissioner jämfört med tjockolja. Detta motsvarar en 
emissionsnivå på 1,93 g/kWh vilket ligger under kravet för Tier III och fullföljer de framtida 
uppsatta kraven. Ännu finns det relativt begränsade kunskaper kring utsläpp av kväveoxider 
från specifika fartygsmotorer, och beräkningarna bygger på ett antal antagande (Brynolf, 
2014). Av denna anledning kan emissionsvärden från metanol inte spegla de riktiga 
utsläppsmängderna vid en eventuell metanoldrift, vilket gör jämförelser med traditionella 
drivmedel svåra att uppskatta. Dock visar utförda projekten såsom Effship och SPIRETH att 
metanol som marint bränsle släpper ut kväveoxidsmängder som ligger på en nivå mellan Tier 
II och Tier III (Fagerlund & Ramne, 2013), vilket gör att emissionerna kan bedömas med 
någorlunda säkerhet. 

Bränslekostnader i fartyg med metanoldrift innebär en kostnadshöjning på ca 60 miljoner 
SEK per år med dagens pris. Sätts detta ihop med de tillkommande kostnaderna för de 
nödvändiga modifikationerna ombord, kan detta vara en olönsam investering för ett rederi. En 
möjlig lösning för fartyg kan vara att bunkra metanol i kombination med skrubber eller MGO 
som kan användas när fartyget trafikerar utanför SECA (Stenhede, 2015). Eftersom 
användning av MGO och skrubber inte kräver en återkonvertering i motorer med metanoldrift 
skulle detta vara en tänkbar lösning för att öka avkastningen på investeringarna (Stenhede, 
2015). Däremot måste det hållas i baktanke att kostnadshöjningen är beräknad på flera 
antaganden och innehåller felmarginaler. Att fartygets motor skulle drivas konstant på 
maximala effekt är en grov uppskattning som har en betydande effekt på driftkostnaderna för 
metanol. 

Metanolens lägre energiinnehåll jämfört med tjockolja kräver att mer bränsle används för att 
färdas samma sträcka som vid användning av tjockolja. Metanoldrift visar en signifikant 
ökning av den erforderliga tankkapaciteten, än vid tjockoljedrift. Denna skillnad illustreras i 
Figur 9, som visar att fartyget kan segla i 86 dagar med tjockolja som bränsle på en full tank. 
Med metanol som bränsle kan fartyget endast segla i ca 34 dagar, vilket är mindre än hälften 
så lång tid jämfört med tjockoljedrift. Trots denna stora nackdel är användning av metanol ett 
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relativt bra drivmedelsalternativ till tjockolja, med tanke på att det i dagsläget ännu inte finns 
andra befintliga bränslen som kan konkurrera med tjockoljans energiinnehåll (Lock, 2013). 

Eftersom den största delen av metanol i världen produceras av naturgas, påverkas bränslet av 
naturgaspriset. De höga omvandlingsförlusterna i produktionsprocessen är en annan faktor 
som influerar metanolpriset. Med tanke på att priset på metanol i dagsläget ligger på samma 
nivå som tjockolja, har metanolen svåra konkurrensmöjligheter om etablering som ett marint 
bränsle. Ett framtidsscenario är däremot att metanolpriserna sjunker i takt med att 
naturgaspriset avtar, på grund av dagens politiska utvecklingar i världen. Detta skulle skapa 
en möjlighet för en mer utbredd tillämpning av metanol inom sjöfarten (Stenhede, 2015). 

Systemsgränserna i denna studie omfattade endast emissionsberäkningar från bränsletanken 
till rotation/drivning av propeller. Betraktas de totala emissionerna från produktion till 
konsumtion av bränslet, visar det sig att metanolen i själva verket inte är mindre skadlig mot 
miljön än tjockolja. Naturgas består bland annat av metan som har en 34 gånger högre 
klimatpåverkan än koldioxid (Naturvårdsverket, 2015). Likväl kan metanol tillverkas av ett 
brett spektrum av organiskt material, inklusive förnybara resurser och avfall, och är därmed 
miljövänliga alternativ till marint bränsle. I takt med att produktion av metanol från 
biobaserade källor ökar, kan biobaserad metanol blandas med fossilbaserad metanol i olika 
andelar för en stegvis minskning av växthusgaser och uppnå ett fossilfritt organiskt bränsle 
(Lock, 2013; Stenhede, 2015). 

Användning av metanol och vågkraft för marint bruk är nya och relativt oprövade metoder 
vilket medför att resultaten i denna studie är baserade på en rad osäkra antaganden och data. 
Detta visas speciellt på emissionsmängder från metanol och energiberäkningarna för vågkraft. 
En annan aspekt som måste tas hänsyn till i studien, är antagandet att fartyget M/V Fidelio 
drivs med maximal motorstyrka. Antagandet har påverkat det nödvändiga bränslebehovet och 
dess emissionsmängder, med högre värden som inte överenstämmer med verkliga data som 
erhölls från Wallenius Logistics (Westerdal, 2015). Andra aspekter som kan ha påverkat 
bränsletillgången i fartygsmotorn är fart, last, väderförhållanden och specifik 
bränsleförbrukning, vilket inte togs hänsyn till i beräkningarna (Johansson, 2011). 

Beräkningarna av vågornas energiinnehåll och vågenergiomvandlarnas energikonvertering har 
utförts med grova antaganden som påverkar den möjliga genererade effekten. Vågornas 
period, riktning och våglängd har antagits vara konstanta i projektet. Eftersom vågorna i 
verkligheten har olika ursprung, skulle perioden, riktningen och våglängden variera utifrån de 
väderleksförhållanden som gäller (Raichlen, 2012). Däremot är det svårt att ta med alla dessa 
variationer i beräkningarna, på grund av det breda vågspektrumet som existerar ute till havs. 
Havsvågornas riktning antogs vara ortogonal mot vågenergiomvandlarna för ett maximalt 
energiuttag. Värdet som detta resulterar i tar inte hänsyn till att havsvågor kan röra sig åt olika 
håll och bromsa upp vågenergiomvandlarna, vilket skulle resultera i ett lägre effektuttag. 

Datan som behandlar vågornas signifikanta våghöjd varierar från dag till dag varje år, på 
grund av de olika väderförhållandena. I projektet har ett medelvärde för den signifikanta 
våghöjden antagits för varje månad, vilket ger upphov till felaktigt beskrivna förhållanden. 
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Medelvärdet innefattar data även från dagar och tidspunkter när havet står stilla 
(Environmental modelling center, 2014). I verkligheten skulle därför ett fartyg som använder 
sig av vågkraft för framdrivning riskera att fastna ute till havs vid tillfällen när inga vågor 
finns. 

Kostnaden av att använda sig av vågkraft innefattar endast värdet av att konvertera fartygets 
driftsystem . I och med att kostnaden för vågenergiomvandlarna inte var befintliga,måste den 
kostnadsmässiga jämförelsen granskas kritiskt. Den totala kostnaden för vågkraften skulle 
förmodligen bli högre än det som redovisats i projektet. Vågkraften är däremot den 
miljövänligaste av de studerade drivmedlena ifråga om utsläpp (Cruz, 2008). I och med att 
den cykliska vågenergiomvandlaren endast innefattar rörliga delar som tar tillvara vågornas 
rörelser, bidrar inte vågkraften till någon negativ miljöpåverkan vid drift. 

Ekonomiska och samhälleliga aspekter utgör två av de tre grundläggande pelarna i den 
hållbara utvecklingen (Gröndahl & Svanström, 2011). Därför är det avgörande att betona 
vikten av relationen mellan minskade emissionhalter och de samhällsekonomiska aspekterna. 
Att minska utsläpphalterna av svaveloxider som bildas när tjockolja förbränns i 
fartygsmotorer medför även viktiga samhällsekonomiska nyttor. Ett eventuellt bränslebyte i 
referensfartyget medförde en minskning av svaveldioxidhalterna på 307 ton per år. Som en 
bieffekt medför detta bland annat minskade åtgärder mot försurning, på grund av minskade 
effekter på miljön, vilka är viktiga för att uppnå miljömålen internationellt och inom landet. 
Fördelarna kan även förknippas med minskade risker för sjukdomar och dödlighet kopplade 
till utsläppen, vilket anses vara ovärderligt (Trafik analys, 2013). Dessa aspekter gör både 
vågkraft och metanol till två betydelsefulla energikällor med stora potentialer för en fortsatt 
hållbar utveckling. 

7. Slutsatser 
Utifrån de redovisade antagandena, beräkningarna och resultaten är det möjligt att påstå att 
det fortfarande finns mycket kvar att forska kring metanol och vågkraft för tillämpning i 
marint bruk. Metanol verkar vara ett konkurrenskraftigt alternativ utifrån aspekter som låg 
miljöpåverkan, tillgänglighet och hantering ombord, förutsatt att metanolen produceras från 
förnyelsebara källor. De kommande regleringarna kring utsläpp av svaveloxider och 
kväveoxider gör att metanol bör bli en starkare konkurrent inom sjöfartsbränslen. Däremot 
kvarstår problemet att metanol i dagsläget framställs till största delen ur naturgas. Den här 
faktorn gör det också osäkert att investera i bränslet på grund av de känsliga priserna på 
naturgas, trots metanolens relativt låga installationskostnader. För tillfället krävs det 
förbättrade tekniker för metanolproduktion från förnybara källor för att betrakta metanol som 
ett hållbart alternativ till tjockolja. 

Tillämpning av de cykliska vågenergiomvandlarna har visat sig vara ett ineffektivt sätt att 
driva fartyg. Trots att det teoretiskt sett är möjligt att uppnå en effekt på 1 MW med 
vågenergiomvandlarna, är det ännu inte tillräckligt för att bemöta fartygets effektbehov. 
Dessutom beror det möjliga effekuttaget på väderleksförhållandet, vilket gör det omöjligt att 
kontrollera när och hur mycket energi som kan produceras. Däremot skulle det finnas en 
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möjlighet att använda vågenergiomvandlarna när det förekommer vågor för att lagra energin i 
exempelvis batterier, för senare användning. 

Denna studie visar bland annat det inte finns enkla lösningar för framtida drivmedel vilket 
tyder på att mer flexibla lösningsmetoder bör eftersträvas. Detta innebär att metanol och 
vågkraft skulle kunna användas i kombination med befintliga eller andra slags drivmedel för 
att effektivisera resursutnyttjandet inom sjöfarten. 

8. Fortsatt forskning 
Produktionsmetoden av metanol är i dagsläget inte miljövänligt och kräver ytterligare 
forskning i effektivare framställningsmetoder från förnybara källor, för att minimera dess 
utsläppsbidrag och göra den oberoende av priset på fossila bränslen. Eftersom vågkraft inte 
har möjlighet att driva fartyg, är det mer lämpligt att använda energikällan för att indirekt 
påverka framdrivningen av sjöfarten. Energin som tas tillvara med vågkraft kan exempelvis 
användas för att generera elektricitet eller andra bränslen, som fartyg sedan kan utnyttja. 
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Bilaga I De tekniska egenskaperna av M/V Fidelio 

 
Figur 11: M/V Fidelio (Wallenius, 2008). 

De tekniska egenskaperna för M/V Fidelio presenteras i Tabell 10.  

Tabell 10: De tekniska egenskaperna av referensfartyget M/V Fidelio (Wallenius, 2008; Westerdal, 2015). 

Egenskaper Värde och specifikationer 

Huvudmotor B&W 7S60MC-C 

Maximum axeleffekt  15 807 kW vid 105 RPM 

Hjälpmotorer (2) STX-MAN-B&W 9SL21/31 

Effekt av varje hjälpmotor 1 700 kW 

Dödvikt vid maximum djupgående 30 137 t 

Djupgående (design/max)  9,5 m/11,3 m 

Längd 227,8 m 

Bredd 32,26 m 

Tankvolym (HFO) 5 222 m3 

Tankvolym (MGO) 401 m3 

Hastighet (fullastad) 19 knop 
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Bilaga II Matlab-kod för beräkningar av emissioner, effekt och 
kostnader för metanol och tjockolja 
 

Tjockolja 
 
%% Effektberäkningar till fartygsmotor med HFO 
 clc, clear all, close all 
 
Pmax= 15807;             % Den maximala axeleffekten i motor [kW] 
SFOC= 0.17;                % Den specifika br‰nsle fˆrbrukningen [kg/kWh] 
dens= 990;                % Densitetn av HFO [kg/m^3] 
T= 6000;                      % De Ârliga driftimmarna [h/Âr] 
Pris=2.82*1000;                  % Priset av HFO [SEK/m^3] 
eHFO=40.6*10^6;                  % EnergiinnehÂllet i tjockoljan [J/kg] 
  
mprickfart = Pmax * SFOC;     % Br‰nslefˆrbrukningen i fartygsmotor [kg/h] 
v= mprickfart/ dens;           % Br‰nslefˆrbrukningen i fartygsmotor i volym [m^3/h] 
  
mprick = mprickfart/3600;       % [kg/s] 
P=eHFO*mprick;           % Den tillfˆrda effekten vid maximal motoreffekt [W] 
  
mHFO= mprickfart * T;        % Den Ârliga br‰nslefˆrbrukningen [kg/Âr] 
vHFO= mHFO / dens;            % Br‰nslefˆrbrukningen i liter per timme [m3/Âr] 
  
%% Driftkostnader fˆr HFO 
  
KostnadHFO= vHFO*Pris;         % Den Ârliga driftkostnaden [SEK/Âr] 
  
  
%% Emissionsm‰ngder av HFO 
  
Enox= 0.0661;        % Emissionsfaktor av NOx frÂn HFO [kg utsl‰pp/kg fˆrbrukad br‰nsle] 
Eso2= 0.0191;        % Emissionsfaktor av SO2 frÂn HFO [kg utsl‰pp/kg fˆrbrukad br‰nsle] 
Eco2= 3.188;          % Emissionsfaktor av CO2 frÂn HFO [kg utsl‰pp/kg fˆrbrukad br‰nsle] 
  
Utnox= Enox * mHFO;        % NOx-utsl‰pp frÂn HFO [kg utsl‰pp/Âr] 
Utso2= Eso2 * mHFO;         % SO2-utsl‰pp frÂn HFO [kg utsl‰pp/Âr]  
Utco2= Eco2* mHFO;          % CO2-utsl‰pp frÂn HFO [kg utsl‰pp/Âr] 
  
 
 
%% K‰nslighetsanalys  
  
mverkligHFO=12000000       % Br‰nslefˆrbrukningen i fartygsmotor enligt den givna informationen [kg/Âr] 
vverkligHFO= mverkligHFO / dens 
KverkligHFO= vverkligHFO*Pris      % Den Ârliga driftkostnaderna idagsl‰ge [SEK/Âr] 
  
Ut2nox= Enox *mverkligHFO;         % NOx-utsl‰pp frÂn HFO [kg utsl‰pp/Âr] 
Ut2so2= Eso2 *mverkligHFO;         % SO2-utsl‰pp frÂn HFO [kg utsl‰pp/Âr]  
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Metanol 
 
%% Effektberäkningar till fartygsmotor (Metanol)  
clc, clear all, close all 
  
P= 30305.5;                % Tillfˆrd effekt till fartygsmotorn [kW] 
T= 6000;                  % De Ârliga driftimmarna i M/V Fidelio [h/Âr] 
Emet = 4.33*1000;         % EnergiinnehÂll i metanol [kWh/m^3] 
q = 790;                  % Densiteten av metanol [kg/m^3] 
Mpris=2.505*1000;         % Pris pÂ metanol i dem europeiska marknaden [SEK/m^3] 
  
  
Vprickmet= P / Emet;      % Den erforderliga br‰nslefˆrbrukningen [m^3/h] 
Vmetanol= Vprickmet * T;          % Det Ârliga br‰nslebehovet [m^3/Âr] 
Mfm = Vmetanol * q;       % Det Ârliga br‰nsle fˆrbrukningen [kg/Âr] 
  
%% Driftkostnader fˆr metanol 
  
KostnadM = Vmetanol* Mpris;      % Br‰nslekostnaden [SEK/Âr] 
  
%% Ber‰kningar fˆr emissionsm‰ngder 
  
Emnox = 0.28;               %emissionsfaktor [g/MJ] 
Emco2= 69;                  %emissionsfaktor [g/MJ] 
Vv= 19.7;                   %V‰rmev‰rdet [MJ/kg] 
  
Utslappnox = Mfm * Vv* Emnox        %Emissionsm‰ngden av Nox [g/Âr] 
Utslappco2 = Mfm * Vv* Emco2        %Emissionsm‰ngden av CO2 [g/Âr] 
  
  
%% K‰nslighetsanalys  
  
Pverklig = 22555.6;        % Tillfˆrd effekt till fartygsmotorn i verkligheten [kW] 
  
Vprickmet = Pverklig/ Emet;           % Den erforderliga br‰nslefˆrbrukningen [m^3/h] 
Vverkligmet = Vprickmet*T;            % Det Ârliga br‰nslebehovet [m^3/Âr] 
Mverkligmet= Vverkligmet * q         % Det Ârliga br‰nsle fˆrbrukningen [kg/Âr] 
  
  
Kostnadverklig = Vverkligmet * Mpris;  % Br‰nslekostnaden i verkligheten [SEK/Âr] 
  
  
Ut2slappnox = Mverkligmet * Vv* Emnox        %Emissionsm‰ngden av Nox [g/Âr] 
Uts2lappco2 = Mverkligmet * Vv* Emco2        %Emissionsm‰ngden av CO2 [g/Âr] 
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Bilaga III Matlab-kod för beräkningar av vågeffekt 
 
addpath C:\Users\...\Documents\MATLAB\nctoolbox-1.1.0 
addpath C:\USers\...\Documents\DeGrib 
  
setup_nctoolbox 
%% 
clc, clear all, close all 
  
% Tillsätter variabler för var och en av GRIB-datan för va månaderna under 
2014 
a = 
'c:\Users\...\Documents\DeGrib\SignificantWaveheight\multi_1.glo_30m.hs.201
401.grb2'; 
b = 
'c:\Users\...\Documents\DeGrib\SignificantWaveheight\multi_1.glo_30m.hs.201
402.grb2'; 
c = 
'c:\Users\...\Documents\DeGrib\SignificantWaveheight\multi_1.glo_30m.hs.201
403.grb2'; 
d = 
'c:\Users\...\Documents\DeGrib\SignificantWaveheight\multi_1.glo_30m.hs.201
404.grb2'; 
e = 
'c:\Users\...\Documents\DeGrib\SignificantWaveheight\multi_1.glo_30m.hs.201
405.grb2'; 
f = 
'c:\Users\...\Documents\DeGrib\SignificantWaveheight\multi_1.glo_30m.hs.201
406.grb2'; 
g = 
'c:\Users\...\Documents\DeGrib\SignificantWaveheight\multi_1.glo_30m.hs.201
407.grb2'; 
h = 
'c:\Users\...\Documents\DeGrib\SignificantWaveheight\multi_1.glo_30m.hs.201
408.grb2'; 
i = 
'c:\Users\...\Documents\DeGrib\SignificantWaveheight\multi_1.glo_30m.hs.201
409.grb2'; 
j = 
'c:\Users\...\Documents\DeGrib\SignificantWaveheight\multi_1.glo_30m.hs.201
410.grb2'; 
k = 
'c:\Users\...\Documents\DeGrib\SignificantWaveheight\multi_1.glo_30m.hs.201
411.grb2'; 
l = 
'c:\Users\...\Documents\DeGrib\SignificantWaveheight\multi_1.glo_30m.hs.201
412.grb2'; 
  
% Tar fram tillgännlig data i filerna 
nc1 = ncgeodataset(a); 
nc2 = ncgeodataset(b); 
nc3 = ncgeodataset(c); 
nc4 = ncgeodataset(d); 
nc5 = ncgeodataset(e); 
nc6 = ncgeodataset(f); 
nc7 = ncgeodataset(g); 
nc8 = ncgeodataset(h); 
nc9 = ncgeodataset(i); 
nc10 = ncgeodataset(j); 
nc11 = ncgeodataset(k); 
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nc12 = ncgeodataset(l); 
  
% Tillgänglia variabler i datan (Signifikanta våghöjden, latitud, longitud 
% och tid) 
Variables = nc1.variables 
  
% Tillsätter Hm0 variabeln Signifikanta våghöjden 
Hm0a = 
nc1.geovariable('Significant_height_of_combined_wind_waves_and_swell_surfac
e'); 
Hm0b = 
nc2.geovariable('Significant_height_of_combined_wind_waves_and_swell_surfac
e'); 
Hm0c = 
nc3.geovariable('Significant_height_of_combined_wind_waves_and_swell_surfac
e'); 
Hm0d = 
nc4.geovariable('Significant_height_of_combined_wind_waves_and_swell_surfac
e'); 
Hm0e = 
nc5.geovariable('Significant_height_of_combined_wind_waves_and_swell_surfac
e'); 
Hm0f = 
nc6.geovariable('Significant_height_of_combined_wind_waves_and_swell_surfac
e'); 
Hm0g = 
nc7.geovariable('Significant_height_of_combined_wind_waves_and_swell_surfac
e'); 
Hm0h = 
nc8.geovariable('Significant_height_of_combined_wind_waves_and_swell_surfac
e'); 
Hm0i = 
nc9.geovariable('Significant_height_of_combined_wind_waves_and_swell_surfac
e'); 
Hm0j = 
nc10.geovariable('Significant_height_of_combined_wind_waves_and_swell_surfa
ce'); 
Hm0k = 
nc11.geovariable('Significant_height_of_combined_wind_waves_and_swell_surfa
ce'); 
Hm0l = 
nc12.geovariable('Significant_height_of_combined_wind_waves_and_swell_surfa
ce'); 
  
% Den månatliga signifikanta våghöjden i Nordatlanten 
Data1 = Hm0a.data(1, 10:100 , 550:720); 
Data2 = Hm0b.data(1, 10:100 , 550:720); 
Data3 = Hm0c.data(1, 10:100 , 550:720); 
Data4 = Hm0d.data(1, 10:100 , 550:720); 
Data5 = Hm0e.data(1, 10:100 , 550:720); 
Data6 = Hm0f.data(1, 10:100 , 550:720); 
Data7 = Hm0g.data(1, 10:100 , 550:720); 
Data8 = Hm0h.data(1, 10:100 , 550:720); 
Data9 = Hm0i.data(1, 10:100 , 550:720); 
Data10 = Hm0j.data(1, 10:100 , 550:720); 
Data11 = Hm0k.data(1, 10:100 , 550:720); 
Data12 = Hm0l.data(1, 10:100 , 550:720); 
  
% Identifiera landmassorna och sålla bort ("Not a Number") 
D1 = Data1; D1(isnan(D1)) = []; 
D2 = Data2; D2(isnan(D2)) = []; 
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D3 = Data3; D3(isnan(D3)) = []; 
D4 = Data4; D4(isnan(D4)) = []; 
D5 = Data5; D5(isnan(D5)) = []; 
D6 = Data6; D6(isnan(D6)) = []; 
D7 = Data7; D7(isnan(D7)) = []; 
D8 = Data8; D8(isnan(D8)) = []; 
D9 = Data9; D9(isnan(D9)) = []; 
D10 = Data10; D10(isnan(D10)) = []; 
D11 = Data11; D11(isnan(D11)) = []; 
D12 = Data12; D12(isnan(D12)) = []; 
  
% Medelvärdet av den signifikanta våghöjden för varje månad [m] 
M1 = mean(D1); 
M2 = mean(D2); 
M3 = mean(D3); 
M4 = mean(D4); 
M5 = mean(D5); 
M6 = mean(D6); 
M7 = mean(D7); 
M8 = mean(D8); 
M9 = mean(D9); 
M10 = mean(D10); 
M11 = mean(D11); 
M12 = mean(D12); 
  
% Den genomsnittliga vågperioden i havet antas vara det typiska värdet 9s 
Te = 9; %[s] 
  
% Havsvatttets densitet & tyngdaccelerationen 
ro = 1030; % [kg/m3] 
g = 9.81; % [m/s2] 
  
% Medeleffekten per meter våg för varje månad [W] 
P1 = ro * g^2 * Te * M1^2/(64*pi); 
P2 = ro * g^2 * Te * M2^2/(64*pi); 
P3 = ro * g^2 * Te * M3^2/(64*pi); 
P4 = ro * g^2 * Te * M4^2/(64*pi); 
P5 = ro * g^2 * Te * M5^2/(64*pi); 
P6 = ro * g^2 * Te * M6^2/(64*pi); 
P7 = ro * g^2 * Te * M7^2/(64*pi); 
P8 = ro * g^2 * Te * M8^2/(64*pi); 
P9 = ro * g^2 * Te * M9^2/(64*pi); 
P10 = ro * g^2 * Te * M10^2/(64*pi); 
P11 = ro * g^2 * Te * M11^2/(64*pi); 
P12 = ro * g^2 * Te * M12^2/(64*pi); 
  
Year = [P1 
        P2 
        P3 
        P4 
        P5 
        P6 
        P7 
        P8 
        P9 
        P10 
        P11 
        P12] 
  
Yearmedel = sum(Year)/12 % Medelvågeffekten per år 
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Bilaga IV Matlab-kod för vågenergiomvandlarnas 
energiberäkningar 
 
% Energikonvertering 
  
clc, clear all, close all 
% Konstanter 
ro = 1030; % Havsvatten densitet [kg/m^3] 
alpha = 12; % Anfallsvinkeln [°] 
l = 2; % Profilens längd [m] 
c = 0.6; % Profilens korda [m] 
b = 0.15; % Profilens maximala tjocklek [m] 
my = 1.61*10^-3; % Antagen viskositet [kg/(m*s)] 
Te = 9; % Genomsnittliga perioden (Energi perioden) [s] 
g = 9.81; % Tyngd acceleration [m/s^2] 
A = l*c/2; % Referensarea ortogonalt mot strömmen [m^2] 
r = 1; % Avståndet mellan vingprofilen och cirkulationens mittpunkt  
% (radien i den betraktade cirkeln med axeln i mitten och vingprofilen 
% längs cirkelns rand [m] 
  
  
% Beräkningar 
lambda = (g*Te^2)/(2*pi); % Genomsnittliga våglängden i djupt vatten [m] 
vg = 0.5*(sqrt((g*lambda)/(2*pi))); % Grupp hastigheten i vågspektrumet 
[m/s] 
Re = (vg*ro*l)/my; % Reynolds tal med avseende på grupphastigheten, havets  
% densitet, viskositet och längden på vingprofilen 
w = (vg * cosd(alpha))/r; % Vridningsmomentets vinkelhastighet [rad/s] 
  
Cd = 0.016; % Motståndskoefficienten vid vinkel alpha och värdet på Reynold 
Cl = 1.5; % Lyftkoefficienten vid vinkel alpha och värdet på Reynold 
  
FL = (Cl*A*ro*(vg^2))/2 % Lyftkraften som verkar mot vingprofilen [N] 
FD = (Cd*A*ro*(vg^2))/2 % Motståndskraften som verkar mot vingprofilen [N] 
  
FLtangerande = FL * sind(alpha) % Den tangerande lyftkraften mot profilen 
[N] 
FDtangerande = (-1)*FD * cosd(alpha) % Den tangerande lyftkraften mot 
profilen [N] 
  
FtangerandeTOT = FLtangerande+FDtangerande % Den totala kraften som verkar 
rörelseriktningen [N] 
  
Kraftmoment = FtangerandeTOT * r; % Kraftmomenten vingprofilen utför mot 
axeln 
  
Vrideffekt = Kraftmoment * w; % Den genererade effekten av att vingprofilen 
vrider 
% axeln [Nm] 
  
% Verkningsgraden beräkans som kvoten mellan det den genererade effekten 
per anordning, 
% och den genomsnittliga årliga vågeffekten Yearmedel. Variablerna 
Yearmedel och Year har beräknats i 
% Bilaga III.  
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Year = 1.0e+04 .* [7.6926 % Vågornas genomsnittliga effektinnehåll per 
meter våg för varje månad 
    7.5322 
    5.8609 
    4.6066 
    3.5144 
    1.5192 
    1.0609 
    1.0006 
    2.9876 
    4.4022 
    4.3680 
    3.9722] 
  
Year = l .* Year; % Effekten från 2 meter vågor 
  
Yearmedel = sum(Year)/12 % Vågornas genomsnittseffekt per år 
  
Verkningsgrad = Vrideffekt/Yearmedel % Anordningarnas verkningsgrad 
  
% Möjlig effektuttag varje månad per anordning 
Monthlypower = (l * Verkningsgrad) .* Year % [W/(månad*anordning) 
  
  
% En anordning tar upp den rektangulära ytan: 
Anordningyta = l*2*(r+c); % [m^2/anordning] 
  
% Den totala ytan under fartyget M/V Fidelio uppskattas vara 30 % av dess 
% totala rektangulära ytan, det vill säga dess längd * bredd 
Fideliolength = 227.8; % M/V Fidelios längd [m] 
Fideliowidth = 32.26; % M/V Fidelios bredd [m] 
  
Fidelioarea = 0.8 * 0.3 * Fideliolength * Fideliowidth % Den tillgängliga 
ytan som kan användas av anordningarna. 
  
Totanordningar = Fidelioarea/Anordningyta % Totala antalet anordningar som 
får plats under M/V Fidelio 
Anordningar = 270; % Vi bortser från de ca 5,58 st anordningar som också 
kan få plats, och placerar anordningarna 
% i 10 kolumner riktade mot fartygets för. 27 anordningar i varje kolumn 
  
% Beräknar av effektuttaget från en kolumn vågenergiomvandlare för varje 
månad  
Pomtot = []; 
Loop  =0; 
for abcd = 1 : 1 : 12; 
    Pomvandlad = 0; 
     
    for abc = 1 : 1 : (Anordningar/10); 
        Y = Year(abcd) - sum(Pomvandlad); 
        Loop = Y * Verkningsgrad; 
         
        Pomvandlad = [Pomvandlad ; Loop]; 
         
    end 
     
    Pomvandlad1 = sum(Pomvandlad); 
    Pomtot = [Pomtot;Pomvandlad1]; % Den möjliga effektuttaget från en 
kolumn 
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end 
  
Ptot = 10 .* Pomtot./10^6 % Den totala möjliga effektuttaget från alla 10 
kolumner [MW] 
  
UsedPtot = (0.9*0.95).*Ptot % Effekten efter de antagna förlusterna vid 
konvertering till elektricitet, och elmotorernas verkningsgrad 
  
% Plotning av Effektuttag varje månad 
Start = datenum('01-01-2014'); 
Slut = datenum('12-01-2014'); 
xData = linspace(Start, Slut, 12); 
ax = gca; 
ax.XTick = xData; 
figure(1) 
plot(xData, UsedPtot, 'b-*') 
  
ylabel('Effektuttag [MW]') 
datetick('x', 'mmm', 'keeplimits') 
  
  
UsedPtotar = sum(UsedPtot)/length(UsedPtot) % Genomsnittliga årliga 
användbara effekten 
 


