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SAMMANFATTNING 
Sjöfart är en bärande pelare i världsekonomin. Tonvis med produkter och råvaror transporteras 
med fartyg varje dag. En stor del av det transporterade värdet av de som transporteras fraktas i 
containers. 
En fartygsprojektering av ett containerfartyg som ska trafikera rutten mellan Singapore och 
Rotterdam tur och retur på 40 dagar genomförs. Fartygsprojekteringen resulterar i ett fartyg som 
är 400 meter långt, 60 meter brett och 65 meter högt. Fartyget håller en medelhastighet på 19,5 
knop och har en dödvikt på 160 000 ton.  
Stockholm strävar att få allt bättre kollektivtrafik för att kunna klara av den ständigt ökande 
befolkningen i Stockholmsområdet. För att klara av denna ökning så har man börjat kolla på hur 
man skulle kunna använda Stockholms vattenvägar till kollektivtrafik. I en fördjupning så 
undersöktes möjligheterna till att utveckla och effektivisera trafiken samt göra trafiken mera 
attraktiv. 
 Nya linjer som undersökts för att förkorta transittider för trafikanter är Gåshaga brygga – Nacka 
strand samt Norra Mälarstrand – Södra Mälarstrand. Sedan undersöktes övriga 
förbättringsmöjligheter till att göra trafiken mera attraktiv. Ett av förbättringsförslagen som 
utreddes lite djupare var att effektivisera gränssnittet mellan pendelbåten och bryggan. Fyra 
konceptförslag arbetades fram som bestod av olika konfigurationer av kombinationer av 
skrovtyper och tilläggningssätt. Sedan utvärderades koncepten mot en lista med olika kriterier. 
Det slutkoncept som sedan arbetades fram av den utvärderingen blev en kombination av två 
koncept. Pendelbåten i slutkonceptet valdes till katamarantyp med möjligheter till på och 
avstigning i både för och längs med sidorna. Bryggan är sedan utformad beroende på den aktuella 
hållplatsens förutsättningar och behov. För att sedan sätta slutkonceptet i en kontext så 
undersökes det hur man skulle kunna applicera detta slutkoncept på den nya Slussen som 
kommer att byggas. Vid placeringen av en pendelbåtsbryggan beaktades tillgängligheten från 
tunnelbana och buss samt att tappningskapaciteten från Mälaren inte hindras nämnvärt. Plasten 
för en pendelbåtsbrygga vid Slussen bestämdes till stadsgårdskajen ett hundratal meter från 
skeppsbrunn i jämnhöjd med den nya ingången till bussterminalen. 
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ABSTRACT 
Shipping is a cornerstone in the world economy today. Tones of products and raw material are 
transported on the oceans each and every day. A large part of the value of the things that are 
transported are carried in containers. 
A ship projection of a container ship that will operate the route between Singapore and 
Rotterdam, roundtrip 40-days, was done. The ship projection resulted in a ship 400 meters long, 
60 meters wide and 65 meters high. The ship keeps an average speed of 19,5 knots and has a 
deadweight of 160 000 tones. 
 Stockholm city strives to get better and better at public transport. This is a requirement if 
Stockholm is going to cope with the increasing population in the Stockholm area. Because of this 
has SL (Stockholm local traffic) begun to look at how the use the waterways in Stockholm for 
shuttle boats. In this report the possibilities for developing, streamlining the traffic and making 
the traffic more attractive.          
 New routes that were studied to shorten the overall transit time for users were Gåshaga brygga – 
Nacka strand and Norra Mälarstrand – Södra Mälarstrand. Then other potential improvements to 
make the traffic more attractive were examined. One of the suggestions for improvement was 
that the interface between the boat and the dock. Four concept proposals were developed that 
consisted of different configurations of combinations of hull types and dock layouts. Then the 
concepts were examined against a list of criteria. Then the final concept resulted in a combination 
of two concepts. The shuttle boats in the final concept were elected as a catamaran with 
possibilities for passengers to embark the boat at the bow and along the sides of the boat. The 
dock is then configured depending on the condition at each individual stop on the route. Then to 
set the concept in a context the possibilities for implementing the solution at the new Slussen was 
examined. In the placement of the shuttle boat dock the distances to metro and buss connections 
were considered. The draining capacity from Mälaren was considered so the placement of the 
dock doesn’t disturb the flow. The location for the dock was determined to Stadsgårdskajen a 
few hundred meters from Skeppsbron in level with the new entrance to the underground bus 
terminal.            



- 4 - 

INNEHÅLL 
Sammanfattning ........................................................................................................................................................- 2 - 
Abstract ......................................................................................................................................................................- 3 - 
Innehåll ......................................................................................................................................................................- 4 - 
Inledning ....................................................................................................................................................................- 5 - 
Sjöfart .........................................................................................................................................................................- 6 - 
Fartygsprojektering...................................................................................................................................................- 9 - 

Inledning ...............................................................................................................................................................- 9 - 
Problemformulering ............................................................................................................................................- 9 - 
Längd .....................................................................................................................................................................- 9 - 
Hinder och begränsningar ..................................................................................................................................- 9 - 
Analys ....................................................................................................................................................................- 9 - 
Effektbehov och motstånd ............................................................................................................................. - 11 - 
Val av propeller och motor ............................................................................................................................. - 13 - 
Stabilitetsanalys.................................................................................................................................................. - 14 - 
Kursstabilitet ...................................................................................................................................................... - 15 - 
Diskussion/Slutsats .......................................................................................................................................... - 15 - 

Attraktivare pendelbåttrafik ................................................................................................................................. - 16 - 
Inledning ............................................................................................................................................................ - 16 - 
Trafiken idag ...................................................................................................................................................... - 16 - 
Linjesträckning .................................................................................................................................................. - 18 - 

Norra mälarstrand – Södra mälarstrand ................................................................................................... - 18 - 

Gåshaga brygga (Lidingö) – Nacka Strand ............................................................................................... - 19 - 

Förbättringsmöjligheter ................................................................................................................................... - 20 - 
Båt – Brygg koncept ......................................................................................................................................... - 22 - 

Koncept 1 ...................................................................................................................................................... - 22 - 

Koncept 2 ...................................................................................................................................................... - 23 - 

Koncept 3 ...................................................................................................................................................... - 23 - 

Koncept 4 ...................................................................................................................................................... - 24 - 

Utvärdering av koncept ................................................................................................................................... - 24 - 
Koncept 1 ...................................................................................................................................................... - 25 - 

Koncept 2 ...................................................................................................................................................... - 25 - 

Koncept 3 ...................................................................................................................................................... - 25 - 

Koncept 4 ...................................................................................................................................................... - 25 - 

Val av koncept .............................................................................................................................................. - 26 - 

Nya slussen ........................................................................................................................................................ - 27 - 
Resultat ............................................................................................................................................................... - 28 - 
Diskussion .......................................................................................................................................................... - 28 - 

Referenser ............................................................................................................................................................... - 29 - 
Bilaga 1: Bivillkor ................................................................................................................................................... - 30 - 
Bilaga 2: Huvuddata och generalarrangemang .................................................................................................. - 31 - 
Bilaga 3: Propeller modellering ........................................................................................................................... - 32 - 
 
 



- 5 - 

INLEDNING 
Sjöfart har hjälpt människan att bygga och utveckla det komplexa samhälle som idag är ett 
faktum. Infrastrukturen som håller upp detta samhälle skulle inte vara möjlig utan just sjöfart 
över världshaven. Majoriten av de varor som finns i sin närhet har antingen tillverkats i ett annat 
land och sedan transporterats med fartyg eller har delar som tillverkats i ett annat land för att 
sedan transporteras med fartyg. Sjöfarten har flera kontrollerande myndigheter varav den främsta 
är den FN kopplade myndigheten IMO (The International Maritime Organization). Inom 
sjöfarten så finns det olika typer av laster som tar upp hela värdet av den totala transporterade 
lasten. En undersökning genomfördes för att få en bättre överblick på sjöfarten och dess aktörer.  
 Merparten av den totala transporterade lastens värde består av förädlade produkter som 
transporteras i containrar. För att få inblick i containerfartyg och dess rutter så genomfördes en 
fartygsprojektering av ett containerfartyg som var tänkt att trafikera sträckan mellan Singapore 
och Rotterdam med en tur och retur tid på 40 dagar. 
 Sedan följer en fördjupning som undersöker hur man kan skapa en mer attraktiv pendelbåtstrafik 
för att man ska kunna avlasta den vanliga kollektivtrafiken i Stockholms län och skapa möjliga 
genvägar för trafikanter för vattenhinder.  
   



- 6 - 

SJÖFART  
 Handeln över haven har länge varit en viktig del i den globala handeln och volymmässigt har den 
bara växt och växt. Industrin har blivit en biljon industri [1] (resterande uppgifter i detta kapitel 
kan refereras till denna källa). Värdet av hela världens exportvaror uppgick till hela 18,3 biljoner 
US dollar år 2012. Den största delen av det värdet kommer från tillverkade och förädlade 
produkter, ca 75 % av det totala värdet. Den dominerande delen (ca 90%) av det faktiska arbetet 
består dock fortfarande av transporter av gods med relativt lågt värde så som jordbruks, råvaro 
och energiprodukter.  
 
 Sjöhandeln kan först och främst delas in i två olika kategorier, styckelast och bulklaster. 
Bulklaster kan delas in i ytterligare underkategorier som övergripande är följande: flytande bulk, 
stor torrbulk, mindre torrbulk och specialbulk. Styckelaster kan också delas in i olika 
underkategorier som är följande: enhetslast, pallat gods, slingrat gods, flytande gods samt 
kyl/fryst gods. 
 Den största andelen av den bulklast som fraktas är så kallade energiprodukter så som råolja, kol 
och andra oljeprodukter. Inom energiindustrin så brukar man mäta energin i antingen olja och de 
som inte är olja räknar man om till oljeekvivalenter. Världen konsumerade år 2012 4131 miljoner 
ton olja. Världens totala oljetillgångar uppgår till ca 235 000 miljoner ton varav de mesta är 
koncentrerat i Mellanöstern. De stora konsumtionsområdena är däremot USA, Västeuropa och 
en växande marknad i Asien. Dessa områden som konsumerar mest har en väldigt liten andel av 
oljereserverna. Även fast andelen av oljeproduktionen inte är lika stor som andelen av 
oljereserverna så har de flesta av de största handelsvägarna av olja sin startpunkt i Mellanöstern 
för att förse just de konsumtionsområdena.  
 En annan stor sektor inom bulklaster är järnmalm och kol transporter. De två absolut största 
exportörerna av järnmalm är Sydamerika och Australien, Sverige har också en export av järnmalm 
men inte i samma storlek. Största importörerna är Östra Asien och Europa. De stora 
oceangående transporterna består främst av fartyg som har en dödvikt på över 50 000 ton. De 
riktigt stora malmfartygen ha en dödvikt på uppemot 180 000 ton detta gör att de fartygen är så 
stora att de inte kan ta sig igenom Suezkanalen och måste ta den långa vägen runt Afrika förbi 
Godahoppsudden. På liknande sätt som järnmalm transporteras också kol varav de största 
exportörerna är USA och Australien. Stålindustrin som är beroende av just dessa två råvaror är 
också mycket konjunkturberoende vilket också gör att transporterna av malm och kol är också 
konjunkturberoende. Detta ställer stora krav på rederier som jobbar inom denna bransch att de 
ska vara mycket flexibla i sin organisation.    
 
 Som nämndes tidigare så kommer det allra största värdet av den globala sjöhandeln från 
tillverkade produkter. Dessa produkter transporteras främst i så kallade standardiserade lastbärare 
(oftast containrar). Dessa transporteras sedan på linjefartyg som följer en utsatt rutt mellan fasta 
hamnar efter en tidtabell. Största delen av denna trafik består av renodlade containerfartyg. 
Lastkapaciteten hos dessa mäts i TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) alltså hur många 20-fots 
containrar som fartyget klarar av att lasta. Världens största containerfartyg (med anseende på 
lastkapacitet) är för tillfället MSC Oscar med en kapacitet på hela 19 224 TEU. Det mesta av 
godset som fraktas på dessa megafartyg fraktas mellan Öst Asien och Europa. De allra största 
containerhamnarna 2012 var Shanghai (Kina), Singapore och Hongkong varav Shanghai har en 
kapacitet på 32,5 miljoner TEU per år. Övrigt linjegods skeppas på så kallade roro-fartyg (roll 
on/roll off). Detta är ett skandinaviskt koncept som har spridit sig i världen och fortfarande 
innehar nordiska operatörer en betydande position på den internationella marknaden. På dessa 
fartyg så fraktas godset på exempelvis lastbilstrailers, på pallar, i säckar eller lådor. Även fast det 
mesta av linjegodset fortfarande skeppas med containrar så behåller roro-fartygen en viktig roll i 
sjöfarten, speciellt för närsjöfarten. Den svenska roro-flottan var den 1 januari 2011 den tredje 
största globalt efter nationerna Italien och Japan. 
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 Inom den globala sjöfarten så finns det ett stort fackorgan som jobbar med sjösäkerhet, 
havsmiljöskydd och övriga frågor som kan tänkas vara relevanta för sjöfarten. IMO (The 
International Maritime Organization) är verksamma inom FN och jobbar under ledorden ”säker 
och effektiv sjöfart på rena hav”. IMO jobbar med att skapa regler och riktlinjer för sina 
medlemsländer att följa för att kunna säkerhetsställa just de ledord som organisationen jobbar 
för. Idag så är det hela 170 stycken nationer som medlemmar i IMO. Exempel på konventioner 
som IMO har tagit fram är bland annat Oil Pollution Convention (OILPOL) som kom 1954 för 
att hjälpa till att begränsa utsläpp från handelsflottan.   
 En annan kategori av myndigheter som har en betydande roll inom sjöfarten är 
klassificeringssällskapen. Deras främsta uppgift är att kontinuerligt kontrollera att fartyg följer de 
regelverk som finns för fartygen med anseende på hur de designas, underhålls, drivs och byggs. 
Sällskapen klassar också fartygen efter deras allmänna skick och den tilldelningen som fartygen 
får styr i hög grad hur fartygen försäkras samt priset om fartyget skall säljas. Totalt så finns det 
idag ett 70-tal olika klassificeringssällskap runt om i världen. Trotts att när sällskapen har samma 
riktlinjer när de klassar ett fartyg så kan klassningen skilja sig från olika sällskap för att sällskapen 
prioriterar olika saker. För att försöka skapa lite mera enighet har de tretton dominerande 
sällskapen gått ihop i en samarbetsorganisation: IACS (Association of Classification Societies).  
 Förutom dessa kontrollorgan som vakar över sjöfarten så finns de ju självklart andra aktörer som 
är de drivande i denna enorma industri. 
 Först så har vi varven som förser hela industrin med fartyg. Att bygga dessa enorma fartyg som 
blir mer och mer vanliga i framför allt containerindustrin behövs mycket skickliga varv med stora 
resurser för att klara av flödet av ordar för nya fartyg. Rederierna som sedan driver fartygen är en 
stor spelare också och det är de som styr vilka handelsvägar som växer fram och försvinner. På 
den globala marknaden så är det så att det är ett fåtal rederier som står för den största delen av 
världshandel, en stor aktör är exempelvis Maersk som är mycket stora inom containerhandeln. 
Rederierna kan antingen hyra in fartyg som de brukar, äga själva eller alternativt en kombination 
av de båda. Det finns också bolag som har som affärsidé att bara äga fartyg som de sedan hyr ut 
till olika aktörer.  Världens hamnar är också i lika hård konkurrens som fartygsoperatörerna då de 
hela tiden måste utveckla sig och investera för att kunna ta emot de större och större fartygs som 
byggs, då främst inom linjesjöfarten. Ett exempel på detta är när Shanhai beslutade att bygga en 
helt ny djupvattenhamn (Yangshan) 30 km utanför staden för flera miljarder US dollars.  
  
 I dag och i framtiden så är sjöfarten ett mycket stark och hållbart alternativ som transportväg för 
den globala marknaden. Att flytta gods med fartyg har länge varit det absolut billigaste och 
effektivaste sättet att flytta gods på om man tittar på bränsleförbrukning per viktenhet av lasten. 
Den effektiviteten kommer bara bli större och större när fartygen växer ännu mer. Ett annat 
argument för att man ska satsa på sjöfarten som ett hållbart alternativ är att man endast behöver 
utveckla fartygen och möjligtvis hamnarna att bli mer effektiva och miljövänliga, man behöver 
inte tänka på att vägar eller räls och liknande infrastruktur som tar lång tid samt kostar mycket att 
bygga. Liknande argument kanske kan göras för flygtrafiken men den kommer aldrig att kunna 
konkurrera med sjöfarten om man tittar på kostnad per viktenhet flyttat gods inom en rimlig 
framtid. Men det såklart så finns det utmaningar för sjöfartens utveckling också.  
 Först så har vi ett ekonomiskt landskap som är under förändring. Sedan länge har det varit så att 
det är väst som konsumerar och öst som producerar om man tittar på tillverkade produkter. Man 
ser tendenser nu att öst börjar konsumera mer och mer, om detta fortsätter kommer detta att 
ändra om hur marknaden ser ut och det kan bli en utmaning att anpassa sig till ett sådant nytt 
marknadsklimat. Men man ska också se på möjligheterna med en ny marknad som öppnar sig 
och de man kan vinna med det. 
 Sedan ser man trender på allt hårdare och hårdare krav på priser för frakt, snabba leveranser och 
säkra leveranser. Samt att kunder och myndigheter vill ha allt mer insyn i företagen. Dessa krav 
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pressar företag till dyra investeringar som man kanske inte har råd med som sedan får företag att 
gå omkull. I vårt ständigt uppkopplade samhälle kan också stora och snabba strukturella 
förändringar leda till att rederier inte kan anpassa sig och försvinner. Men om man kan hantera 
dessa utmaningar så är möjligheterna stora till förbättringar så som att företag som presterar bra 
med ett bra miljötänk får ytterligare exponering och kan fungera som en förebild för andra 
företag. De företag som presterar dåligt utesluts då också från marknaden och det bidrar positivt 
till att göra hela sjöfarten mera effektiv.  
 Till sist har vi utmaningarna med klimatförändringar och bränslet som fartygen som fartygen ska 
gå på. Klimatfrågan har ökat trycket på att fartygen ska bli grönare och grönare. Denna vilja att 
göra fartygen mera bränsleeffektiva har fått hjälp genom ett stigande bränslepris det senaste 
decenniet om man räknar bort fallet 2008. Detta är bra för att ju effektiva fartygen är ju mindre 
föroreningar släpper de ut. Men problemet är kvar i och med att fartygen går fortfarande på olja 
eller motsvarande. Det senaste halvårets prisfall i oljan kommer förmodligen att ytterligare 
försena innovationer som skulle kunna byta ut oljan som bränsle för att så länge oljan är 
tillräckligt billig i jämförelse med andra alternativ så kommer det att vara olja man använder. Så 
utmaningen ligger i att få sjöfarten att inse att det inte är hållbart att på lång sikt använda oljan 
som huvudbränsle i fartygen. Klimatförändring kan sedan medföra mera direkta faror som 
stormar och ändrade hamnförutsättningar för fartygen. 
 
 Slutningsvis kan man sammanfattat säga att sjöfarten har en stor potential i framtiden och kan 
vara en stark spelare i att göra framtidens samhälle miljömässigt hållbart. Dock är utmaningarna 
till det målet många men med rätt förutsättningar är de utmaningarna överkomliga. Dock så länge 
företagen ekonomisk tjänar på att fortsätta som de alltid har gjort med gammal teknik så kommer 
man till stor grad att fortsätta att göra de. Visst så kanske det kommer att ske några framsteg men 
kan kommer inte se den storskaliga förändringen som snart är nödvändig. Därför tror jag att det 
är mycket viktigt att nationer, myndigheter och organisationer skapar rätt förutsättningar för att 
hållbar teknik ska kunna tas fram, exempelvis förse ny hållbar teknik med privilegier som gör att 
de kan konkurrera ut kommersiell teknik. 



- 9 - 

FARTYGSPROJEKTERING 

INLEDNING 

 Runt om i världen finns det tusentals fartyg som transporterar gods för flera miljarder kronor 
och största delen av det faktiska värdet av godset transporters ombord på containerfartyg som 
transporterar det till världens alla hörn. För att utöka transportmöjligheterna mellan Asien och 
Europa ska en ny rutt öppnas. Denna rapport skrevs för att ge en översikt i de första stegen i att 
designa ett fartyg för den rutten. 

PROBLEMFORMULERING 

 Uppgiften bestod av att lösa transportproblemet att transportera 14 000 TEU (14 000 tjugo fots 
containers) mellan två av världens största containerhamnar, dessa var Singapore hamn och 
Rotterdam i Nederländerna. Transporten fick ta maximalt 40 dygn tur och retur och utöver dessa 
villkor skulle även bivillkoren (se Bilaga 1) uppfyllas. 

LÄNGD 

 Omedelbart fastställdes det att om deadlinen på 40 dygn ska hållas måste rutten gå via Suez-
kanalen. Därefter användes programmet Google Earth för att uppskatta rutten mellan Shanghai 
och Rotterdam. Google Earths inbyggda banverktyg användes för att beräkna ruttens längd och i 
figur 1 nedan kan den valda färdvägen ses. Ruttens längd uppgick till cirka 15 600 km enkel väg. 

 
 

HINDER OCH BEGRÄNSNINGAR  
 Eftersom rutten går via Suez-kanalen [2] var kanalen en begränsande faktor när det kom till 
höjden (68 m) och djupgående (20,1m) på det fartyget som skulle designas. Singapores hamn har 
många olika terminaler för att lasta och lossa last men undersökningar visade på att hamnen 
klarar av fartyg med djupgåendet 15 m[3]. Rotterdams hamn klarar något mer djupgående fartyg 
på cirka 22,5 m [4].  
 

ANALYS 
 Här redovisas analysmetoder och beräkningar av de tekniska parametrarna hos det tänkta 
fartyget. Först ansattes huvuddimensioner hos fartyget för att möta kraven och klara av 

Figur 1: Rutten mellan Shanghai och Rotterdam 
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transporten. Dimensionerna uppskattades så att fartyget inte är överdimensionerat för uppgiften. 
Lasten på 14 000 TEU gav en lastvolym på cirka 540 000 m3 från dimensionerna av en standard 
tjugo fots container [5]. 
 Dödvikten bestämdes främst genom att undersöka liknande fartyg, då främst Emma Maersk [6] 
samt Tripel-E [7] fartyg från Maersk lines. Dödvikten uppskattades till 160 000 ton. 
Sedan skulle fartygets lättvikt uppskattas och detta gjordes med hjälp av Lloyd´s Registers 
Equipment Number [8] till cirka 60 000 ton. Det totala deplacementet (lastat) fås sedan genom att 
addera dödvikten och lättvikten som blir totalt cirka 220 000 ton. När sedan fartygets fribord 
skulle uppskattas så användes Sjöfartverkets författningssamling TSFS [9] som referens men 
eftersom fartygets längd överskred 365 m så anses fartyget vara ett specialfall och skall bedömas 
individuellt. En uppskattning gjordes genom att undersöka andra fartyg liknande fartyg 
exempelvis fartyget Emma Maersk. Fartyget delades också in i vattentäta sektioner enligt SOLAS 
[10]. Den uppskattade längden på fartyget gjorde att antalet vattentäta sektioner inte kunde 
bestämmas direkt utan måste anpassas individuellt, men uppskattningar gjordes med anseende på 
sektionernas längd för fartyg som passar SOLAS. Antalet sektioner approximerades till 17 
stycken. 
 Fartygets fart bestämdes främst enligt den tidtabell som linjefartyget ska gå efter och eftersom 
lasten är relativt värdefull mot sin vikt har man råd att hålla en relativt hög fart. I uppskattningen 
av farten inkluderades två dagar för lastning och lossning samt två dagar som buffert för div 
förseningar. Nedan kan uppskattade dimensioner ses i tabell 1. Ett översiktligt 
generalarrangemang kan ses i Bilaga 2. 
 

Tabell 1 - Uppskattning av huvuddimensioner 

Beteckning Värde 

LOA (Total längd) 400 m 

B (Bredd) 60 m 

H (Höjd) 65 m 

T (Djupgående) 14 m 

F (Fribord) 30 m 

CB (Blockkoefficient) 0,72 

tot (Deplacement, lastat) 220 000 ton 

DWT (Dödvikt) 160 000 ton 

LWT (Lättvikt) 60 000 ton 

V (Fart) 19,5 knop 

 
 

 Skrovets mer exakta form togs sedan fram genom att bearbeta fram skrovet i programmet 
MSY_hydrostatics [11] för att få dess parametrar att passa det givna lastfallet. Sedan när formen på 
skrovet anpassats till vårt givna lastfall togs en spantruta fram, som kan ses figur 2 nedan: 
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EFFEKTBEHOV OCH MOTSTÅND 
 Vid motståndsberäkningarna användes Guldhammer och Harvalds metod [12]. En total 
motståndskoefficient beräknades fram där vågbildnings-, friktions- och luftmotstånd ingår. 
Denna koefficient användes sedan för att beräkna det totala motståndet för fartyget. I 
motståndsberäkningarna användes farten 20 knop.  
 
 För att beräkna friktionens bidrag approximerades fartygets skrov till en plan platta och beräknas 
sedan enligt ekvation 1 nedan. För att kompensera för denna approximation måste en formfaktor 
beräknas enligt ekvation 2 nedan: 
 

𝐶𝐹 =
0,075

(𝑙𝑜𝑔10𝑅𝑒−2)
2                                   (1) 

 

𝑘 = −0.095 + 25.5 ∙
𝐶𝐵

(
𝐿

𝐵
)
2
∙√

𝐵

𝑇

                                    (2) 

 

 Där Re är baserat på fartygets fart (20 knop), Lpp och vattnets kinematiska viskositet (1,2 m2/s) 
[12]. Ett ytråhetstilllägg lades till enligt ekvation 3 nedan 

 

Δ𝐶𝐹 = (105 ⋅ (
𝑘𝑠

𝐿
)

1

3
− 0.64) ⋅ 10−3                        (3) 

 

 Där ks fås till 150 μm från ITTC (1978) [12]. 
Sedan skulle vågbildningkoefficienten (CR) beräknas. Detta gjordes med hjälp av Froudes tal, den 

prismatiska koefficienten (CP) och 
𝐿

∇
1
3

. Med hjälp av dessa värden som kan ses i tabell 2 nedan: 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Spantruta med för-vyn till vänster och akter-vyn 
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Tabell 2 - Vågmotståndsberäkningar 

 Fullastat Lättlastat (ballastat) 

Froudes tal 0,1658 0,1678 

CP 0,72 0,71 

L/1/3 6,4935 7,0549 

CR 0,00045 0,00041 

 
 

 kunde vågmotståndskoefficienten läsas av i ett diagram ur Guldhammar och Harvalds metod. 
 

Sist skulle luftmotståndets bidrag approximeras. Detta gjordes med hjälp av ekvation 4 nedan: 
 

𝐶𝐴𝐴 =
𝜌𝐴

𝜌
⋅ 𝐶𝐷 ⋅

𝐴𝑇

𝑆
                               (4) 

 

 Där AT är överbyggnadens projicerade frontarea uppskattat från fartygets huvuddimensioner. S 
är fartygets våta yta taget från programmet MYS_hydrostatic. CD = 0,85 och kvoten mellan luften 
och vattnets densitet är 1/850 enligt ITTC [13]. 
 

 Den totala motståndkoefficienten kan nu bestämmas enligt ekvation 5 nedan: 
 

𝐶𝑇 = (1 + 𝑘) ⋅ (𝐶𝐹 + ∆𝐶𝐹) + 𝐶𝑅 + 𝐶𝐴𝐴                             (5) 
 

 Sedan kunde det totala motståndet bestämmas enligt ekvation 6 nedan: 
 

𝑅𝑡𝑜𝑡 =
1

2
⋅ 𝜌 ⋅ 𝑉2 ⋅ 𝑆 ⋅ 𝐶𝑇                 (6) 

 

 Där  är vattnets densitet (1000 kg/m3), V är fartygets fart (20 knop) och S är fartygets våta yta 
(20 800 m2 för fullast och 15 100 m2 för lättlast). Förutom Guldhammer och Harvalds metod 
användes en mer avancerad metod. Denna metod, Holtrop och Mennen, användes i programmet 
Resistance [14]. Nedan i tabell 3 redovisas resultatet från två olika lastfall för de två olika 
metoderna. 
 

Tabell 3 - Motståndsberäkningar 

Motstånd 
(kN) 

Fullastat(Holtrop 
och Mennen) 

Fullastat(Guldhammer 
& Harvald) 

Lättlast(Holtrop 
& Mennen) 

Lättlast(Guldhammer 
& Harvald) 

RF(1+k) 1 758 - 1 270 - 

RW 181 - 275 - 

RAA 218 - 198 - 

Rtot 2 158 2 098 1 744 1 589 

 
 

 Sedan via det totala motståndet kan släpeffekten PE beräknas enligt ekvation 7 nedan: 
 

𝑃𝐸 = 𝑅𝑡𝑜𝑡 ⋅ 𝑉                                       (7) 
 

 Med detta kan sedan axeleffekten beräknas enligt ekvation 8 nedan: 
 

𝑃𝑆 =
𝑃𝐸

𝜂𝐷
                                  (8) 

 

 Där ηD är den totala propulsionverkningsgraden som beräknades enligt ekvation 9 nedan: 
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𝜂𝐷 = 𝜂𝐻 ⋅ 𝜂𝑂 ⋅ 𝜂𝑅                                        (9) 
 

 Där ηO är propellerverkningsgraden som vanligtvis kan approximeras till cirka 0,6. 𝜂𝑅 är den 

relativa totativa verkningsgraden vilken kan approximeras till 1. 𝜂𝐻 är skrovverkningsgraden som 
kan beräknas med ekvation 10 nedan: 

𝜂𝐻 =
1−𝑡

1−𝑤
                               (10) 

    

 Där t är sugfaktorn och w är medströmsfaktorn som beräknades enligt ekvation 11 och ekvation 
12 nedan: 
 

𝑤 = 0,5 ⋅ 𝐶𝐵 − 0,05       (11) 

𝑡 = 0,6 ⋅ 𝑤                 (12) 
 

 Där CB är 0,72. Med detta så kunde PS beräknas enligt ekvation 8 ovan. Axeleffekten blev sedan 
med insatta värden ca: 30,8 MW. Detta värde beräknades med avseende på den fart, 20 knop, 
som fartyget måste hålla för att hinna tur och retur med marginaler för väderförhållanden samt 
last och loss tid. På den beräknade axeleffekten lades det sedan på 15 % för att kompensera för 
sjögång och förhållanden som inte är helt perfekta (oändligt djup och ostört vatten). Fartyget 
beräknades driva framåt av en propeller som i sin tur drivs av en motor, denna motor skulle 
konstant kunna arbeta med en maskineffekt på ca: 35,5MW.   
 

VAL AV PROPELLER OCH MOTOR 

 Därefter valdes en lämplig propeller som klarade av att leverera den tryckkraft som behövdes för 
att driva fartyget. Tryckkraften beräknades enligt ekvation 13 nedan till ca: 2650 kN. 
 

𝑇 =
𝑅𝑡𝑜𝑡

1−𝑡
                                  (13) 

              

 Propellern valdes genom att först modellera den enligt metoden i Bilaga 3 men eftersom den 
modellen inte speglar en verklig propeller så valdes en annan metod. En propeller togs fram med 
hjälp av antal propellerblad, geometrisk stigning och bladareaförhållandet. Propellern som valdes 
var en standard propeller ut ur propellerkaratäristikor SSPA 5.60 [15]. Propellern som valdes hade 
följande data och levererade dem vid 92 varv per minut: 
 

 D = 9 m 

 P = 10,8 m 

 P/D = 0,6  
 

 Till sist kontrollerades kavitationskriterierna så att de är uppfyllda enligt Burills diagram [16] med 
hjälp av beräkningar enligt ekvation 14 och ekvation 15 nedan: 
 

𝜏𝑐 =
𝑇

(
1

2
𝜌(𝑣𝐴

2+(𝜋⋅0,7⋅𝐷⋅𝑛)2))𝐴𝑃
                                   (14) 

𝜎0,7𝑅 =
(𝑝𝑎𝑡𝑚+𝜌𝑔ℎ)−𝑝𝑣

1

2
𝜌(𝑣𝐴

2+(𝜋⋅0,7⋅𝐷⋅𝑛)2)
                 (15) 

 

 Ekvationerna med insatta värden ger τc = 0,085 och σ0,7R = 0,48 vilket ger att 
kavitationskriterierna är uppfyllda med god marginal då gränserna för kavitation för σ0,7R = 0,48 
går vid τc = 0,15. 
  



 

- 14 - 

 Sedan valdes en motor för att matcha den modellerade propellerns varvtalsområde samt klara av 
att leverera den beräknade axeleffekten vid det varvtalet. Detta innebar att motorn måste leverera 
en effekt på ca: 36 MW vid ett varvtal runt 92 varv per minut. 
Motorn som valdes ut var en 10-cylindrig Wärtsilä RT-flex82C från Wärtsiläs produktkatalog. 
Denna motor levererade ca: 45,2 MW [17] men gör det vid ett något högre varvtal (97/102) varv 
per minut) än det som är modellerat (92 varv per minut) vilket gör att motorn utgör ett bra ett 
bra val för det tänkta fartyget.  
 

 För att sedan beräkna bränsleförbrukningen för fartyget användes förbrukningsstatistik för 
motorn. Vid full belastning så förbrukar motorn ca: 7,8 ton/timme [17]. Bränsleåtgången för en 
resa tur och retur blir då ca: 3400 ton bränsle. Dieselolja [18] har en densitet på ca: 0,85 ton/m3. 
Detta ger en volym på ca: 4000 m3 diesel. Detta ger att totala utsläppet CO2 för en resa tur och 
retur blir ca: 10 200 ton CO2 [19]. När man sedan slår ut det på rutten blir det ca: 0,002 kg per km 
och ton. 

STABILITETSANALYS  

 En stabilitetsanalys genomfördes på fartyget för att ge en överskådlig bild om fartygets stabilitet. 
Fartygets transversella stabilitet kunde beräknas genom att ta fram en s.k GZ-kurva. GZ är den 
sträcka som agerar hävarm mellan fartygets masscentrum och flytkraftens angreppspunkt när 
fartyget lutar med en viss vinkel. Kraven som ställs på ett fartygs stabilitet bestämmer till viss 
grad hur ett fartygs GZ-kurva får se ut.  
 Hydrostatiska data beräknades med hjälp av programmet MSY_Hydrostatics. Fartygets 
huvuddimensioner samt skrovform som tidigare hade arbetats fram fördes in i programmet. KG 
uppskattades för två olika lastfall för fartyget, ett fullastat fall (28 m) och ett lättlastat fall (10 m). 
Ett viktigt värde som fås från stabilitetsprogrammet är GM0, initiala metacentrumhöjden. IMO 
har stränga krav på att detta värde inte får understiga minimikravet på 0,15 m. I detta fall så fås 
GM0 till (1,93 m) för det fullastade fallet och (23,96 m) för det lättlastade fallet. GZ-kurvorna 
som generades med programmet för de olika fallen kan ses nedan i figur 3. 
 

 
Figur 3: GZ-kurvor med det fullastade fallet till vänster och det lättlastade till höger. 

 
 

 Allmänna intaktstabilitetskriterier uppfylldes enligt IMO [20] och kan ses i tabell 4 nedan. Då det 
lättlastade fallet gav en mycket ökad stabilitet redovisas endast det fullastade fallet i tabellen. Den 
högre stabiliteten beror bland annat på att i det lättlastade fallet är tyngdpunkten lägre som i sin 
tur beror på att i det fallet så är fartygets ballast tankar fulla.  
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Tabell 4 – Stabilitetsberäkningar  

Arean under grafen m.fl. Resultat Krav från IMO 

0 till 30° 0,3628 mrad ≥ 0,055 mrad 

0 till 40° 0,6043 mrad ≥ 0,09 mrad 

30 till 40° 0,2416 mrad ≥ 0,03 mrad 

GM0 1,93 m ≥ 0,15 m 

GZmax 30° ≥ 30° 

GZ 1,464 m ≥ 0,02 m vid 30° 

KURSSTABILITET 
 Till sist analyserades fartygets kursstabilitet enligt Clarke [21]. Med hjälp av huvuddimensionerna 
på fartyget, L = 400 m B = 60 m T = 14 m, så kunde man fastställa att fartyget är kursostabilt 
genom avläsningar ur diagram. Vilket ger följderna att man kommer att få korrigera kursen på 
fartyget. Avläsningen i diagrammet kan ses nedan i figur 4. 
 

 
Figur 4: Avläsning av kursstabilitet mha Clarkes diagram 

  

DISKUSSION/SLUTSATS  
 De flesta av de framtagna storheterna i denna fas av en fartygsprojektering har uppskattats 
relativt grovt med många värden uppskattade med hjälp av data från andra fartyg. Detta 
medförde troligtvis en viss överdimensionering främst deplacementmässigt. För att optimera 
fartyget mer ekonomisk kan man försöka förminska fartyget lite så att man inte har en betydande 
överkapacitet. Exempel på detta skulle kunna vara att man minskade fartygets längd och bredd 
lite. Sammanfattningsvis kan man annars säga att fartyget löser det givna fallet väl samt alla 
nämnda bivillkor.  
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ATTRAKTIVARE PENDELBÅTTRAFIK 

INLEDNING 
 Stockholm är en stad som växer kraftigt, varje dag ökar Stockholms befolkning med en busslast 
med människor [22]. För att kunna klara en sådan stor befolkningsökning i en inte allt för 
avlägsen framtid så måste kapaciteten på stadens kollektivtrafik utökas. En välfungerande 
kollektivtrafik är också mycket bra för miljön då det är en mycket effektivare metod att förflytta 
människor än exempelvis med bil, både ur ett miljöperspektiv och ur ett infrastrukturperspektiv. 
Stockholm har inlett en satsning på vattenbaserad kollektivtrafik som man skulle kunna 
expandera med fler linjer än vad som finns idag. Stockholm stad driver för närvarande flera 
projekt för att bygga ut stadens övriga kollektivtrafik. Bland det största av dessa projekt är 
ombyggnationen och moderniseringen av nya Slussen. Detta är ett väldigt omstritt och debatterat 
projekt men ett nödvändigt projekt då Slussen idag både sjunker och håller på att vitra sönder. 
[23]. När man sedan inspekterar planen för den nya slussen så finns det inte inget tydligt förslag 
för möjligheter till en utökad kollektivtrafik på Stockholms sjövägar. Detta är en missad möjlighet 
för att kunna på ett bra och effektivt sätt att bygga ihop Stockholms ordinarie kollektiv trafik med 
den vattenbaserade så att det blir lika självklart att ta en pendelbåt som att ta tunnelbana eller 
buss när man ska någonstans.  
  
 Möjligheterna med vattenbaserad kollektivtrafik är bland annat att man kan förkorta resvägen 
kraftigt då båtarna kan fungera som en bro mellan öar och sund detta ger vinster i restider och 
miljömässigt. En annan fördel med vattenbaserad kollektivtrafik är att man inte behöver anlägga 
så mycket med infrastruktur för att man ska kunna komma igång med trafiken, man behöver inte 
bygga varken kostsamma tunnlar med spår eller bygga vägar. Dagens pendelbåtar lägger till med 
fören för att lasta på och av människor. Detta blir då en flaskhals då många människor måste ta 
sig genom en smal passage och medför att båten måste tillbringa mer tid vid varje hållplats. För 
att öka kapaciteten på trafiken och effektiviteten skulle man kunna förändra hur man lastar och 
lägger till båtarna vid linjens hållplatser detta för att kunna klara av en ökad belastning på 
pendelbåtstrafiken. Att det satsas på pendelbåtstrafik är bra dock så är det inte så många som åker 
med de båtar som finns, för att legitimera en mer effektiv lösning för lastning och lossning av 
passagerare så måste man se till att trafiken blir mera attraktiv för trafikanterna. Med mera 
attraktiv menas just kortare och mindre dötid som leder till kortare transittid, lättare att hitta till 
bryggor samt att anslutningarna med övrig kollektivtrafik är bra.  Denna rapport har som syfte att 
ge konceptförslag på hur en mer effektiv lastning skulle kunna gå till samt att kolla på nya möjliga 
linjer för pendelbåtstrafiken samt hur nya linjedragningar skulle kunna se ut. Till detta så kommer 
möjligheterna till olika förbättringar som skulle kunna göra trafiken mer attraktiv undersökas 
samt möjligheterna till att applicera de framtagna konceptförslagen vid den nya Slussen som 
kommer att byggas undersökas.  
 Först så kommer flödena i kollektivtrafiken analyseras så att man sedan kan ge förslag på nya 
linjer som kan ge ett bra/bättre alternativ till den befintliga trafiken. Sedan kommer procedurerna 
och möjliga komplikationer för att köra och lägga till med pendelbåtar undersökas så att det finns 
ett underlag när de nya lastningskoncepten tas fram. Sedan utvärderas koncepten för att hitta den 
mest lovande lösningen. När ett koncept är valt så undersöks möjligheterna att applicera denna 
lösning vid den nya Slussen.      

TRAFIKEN IDAG 
 Dagens pendelbåt trafik i Stockholmsområdet är inte speciellt utvecklad. Idag så finns det två 
linjer som man fritt kan åka med SL-kortet som man använder när man åker med den ordinarie 
kollektivtrafiken. Tyvärr så är mängden trafikanter på dessa linjer obetydlig om man jämför den 
med buss, pendeltåg och tunnelbana. Pendelbåtstrafiken kommer aldrig att kunna ersätta buss, 
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pendeltåg och tunnelbana men det är en underutnyttjad resurs som skulle kunna avlasta 
kollektivtrafiken samt förkorta den reella transittiden (totaltid från destination till destination) för 
resenärer då de kan ta geografiska genväger eller undvika att fastna i tät trafik. 
 
 Den ena av de två linjerna är den linje som Djurgårdsfärjorna trafikerar. Nedan i figur 5 kan en 
karta över linjens sträckning ses. 
 

 
Figur 5: Linjesträckningen för Djurgårdsfärjan. 

 

 Denna linje trafikerar sträckan mellan Räntmästartrappan – Allmänna gränd vid Gröna lund 
samt Skeppsholmen som färjan går in vid om en ljussignal är aktiverad. Färjan går normalt 15 
minuter intervall som trappas ned mot tabellens inledning och slut. 
 
 Den lite nyare linje 80 (Sjövägen) är den andra linjen som man kan åka med om man har ett SL-
kort. Linjen trafikerar sträckningen mellan Nybroplan och Frihamnen. Detta är en satsning som 
visar att Stockholms län har börjat se över möjligheterna med att utnyttja Stockholms vattenvägar 
men mycket mer kan göras för att utveckla och förbättra trafiken. Nedan i figur 6 ses en karta 
som visar sträckningen med tillhörande hållplatser. 
 

 
Figur 6: Linjesträckningen för linje 80 (sjövägen). 
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 Från starten 2010 har trafiken utvecklas med tätare trafik men övrigt så har linjen inte utvecklas 
mer. Linjen har en stamfunktion och är en allternativ väg för Nacka bor som pendelar in till 
innerstaden och den östra delen fungerar lite som en vattenbro mellan Nacka och Lidingö. Dock 
är det inte en renodlad lösning och väntetiderna kan bli lite långa i jämförelse med en renodlad 
brolinje. 

LINJESTRÄCKNING 

 Dagens linjer idag är inte en heltäckande lösning och måste utvecklas om de ska kunna vara ett 
alternativ till den ordinarie kollektivtrafiken eller som genväg över vattenytor. För att kunna göra 
båttrafiken mera attraktiv måste man då lägga upp fler linjer som på ett bättre sätt binder ihop 
Stockholms många öar och centrala kollektivtrafiks hubbar. Som grund för de nya linjer som 
kommer att föreslås nedan är SLs Trafikantrapport [24]. Den rapporten används för att se var de 
stört belastade kollektivtrafik hubbarna är och med hjälp av den informationen ska de nya 
förslagen på linjer utformas. 
 Fokus kommer att ligga på två olika typer av linjefunktioner. Den ena är att linjen ska fungera 
som en stamlinje och sammanbinda flera hållplatser under ett lite större geografiskt område. Den 
andra linjefunktioen som kommer att tas i akt är att linjen skall ha en brofunktion. Alltså att linjen 
endast skall ha ett par hållplatser som den trafikerar och det är relativt tätt mellan avgångarna. 
Linjen är också begränsad geografiskt till exempelvis ett sund eller ett vattendrag.  
 

Norra mälarstrand – Södra mälarstrand   

 En förbindelse mellan norra och södra delen av riddarfjärden skulle innebära en bra genväg 
geografiskt för trafikanter som ska sig mellan södra Kungsholmen och nordvästra Södermalm. 
Här är det mest lämpligt att applicera en linje med brofunktion. 
 Exempel på transittider med SLs reseplanerare mellan norra och södra riddarfjärden ink 
uppskattad gångtid: 
 

 Norr Mälarstrand 56 – Söder mälarstrand 25, 29 min 

 Timmermansgatan 8 – Smedsuddsvägen 2, 20 min 
 

 Det som ska vara i åtanke när dessa siffror beaktas är att det andra exemplet använde busslinje 4 
som är en hårt belastad busslinje på en hårt trafikerad väg. Dessa siffor stämmer alltså om 
trafiken inte försenar bussarna. Om det nu skulle läggas till en pendelbåts linje som ett allternativ 
till dessa resor så skulle både bussar avlastas och den totala transittiden minskas för en del 
passagerare. Nedan kan ett förslag på en sådan linje ses. 
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Figur 7: Tänkt linjesträckning mellan Norr och Söder Mälarstrand via Rålambshovsparken.  

 

 Linjen sträcker sig mellan Rålambshovsparken, Södra Mälarstrand 25 och Norr Mälarstrand 31. 
Rålambshovparken lades till på linjen för att öka täckningen på Kungsholmen samt för att 
Rålambshovsparken är en stor aktiv park med närhet till grön tunnelbanelinje vilket ökar antal 
möjliga resvägar. Denna linje kommer sedan trafikeras med färjor som färdas i cirka 8 knop. 
Sträckan Rålambshovparken – Söder Mälarstrand uppskattas till cirka 1,6 km med programmet 
Google Earth och sträckan Norr mälarstrand-Söder Mälarstrand uppskattas på samma sätt till 
cirka 800 m. Tiderna mellan hållplatserna med farten 8 knop blir då cirka 7 min samt 4 min. De 
nya tiderna för exemplen blir då följande (inklusive uppskattad gångtid):  
 

 Norr Mälarstrand 56 – Söder mälarstrand 25, 10 min  

 Timmermansgatan 8 – Smedsuddsvägen 2, 15 min 
 

 Pendelbåtslinjen minska transittider för resenärer som ska ta sig mellan Kungsholmen och 
Södermalm samt att risken att bli försenad för att linjen inte använder sig av bussar som är 
känsliga för trafik och därmed kan vara opålitliga i rusningstrafik minskar.  
 

Gåshaga brygga (Lidingö) – Nacka Strand  

 Nacka och Lidingö är två stora förorter till Stockholm där många arbetar och bor. Dock så finns 
det ändå inte direkta kollektivtrafik förbindelser mellan orterna som man kan ta med båt. En 
pendelbåtslinje där SL-kortet kan användas skulle förkorta transittiden för många resenärer i och 
med att man då inte behöver ta omvägen via Stockholms innerstad. Linjen skulle inte bara tjäna 
som genväg för de som ska till Nacka från Lidingö men även de som ska till södra delen av 
stockholm då de inte behöver belasta T-centralen. Exempel på transittider med SL-reseplanerare 
utan pendelbåtslinjen inklusive uppskattad gångtid. 
 

 Jupitervägen (Lidingö) – Nacka forum 1 tim 2 min 

 Slipvägen 5 (Lidingö) - Sickla köpcentrum 1 tim 14 min 
 

 För den relativt geografiskt korta sträckan fågelvägen, cirka 6 km mellan Gåshaga brygga och 
Nacka strand, så leder SLs reseplanerare en via T-centralen som är en lång omväg. Omvägen har 
också fler byten som ökar risken med att det uppkommer eventuella förseningar vid bytena. En 
pendelbåtslinje mellan Lidingö och Nacka strand som går mer i skytteltrafik än dagens linje 80 
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(sjövägen) samt täcker de områden av östra Lidingö som inte linje 80 gör. Nedan i figur 8 kan ett 
förslag på en sådan linje ses. 
 

 
Figur 8: Tänkt linjesträckning mellan Gåshaga brygga och Nacka strand via Klippudden brygga. 

 

 Linjen sträcker sig mellan Gåshaga brygga, Klippudden brygga och Nacka strand. Denna linje 
kommer sedan trafikeras med färjor som färdas i cirka 15 knop. Hela linjesträckningen från 
Gåshaga brygga till Nacka strand är cirka 6,4 km och sträckan mellan klippudden brygga och 
Nacka strand är cirka 4,7 km, dessa sträckor uppskattades med hjälp av Google Earth. Tiderna 
mellan hållplatserna med farten 15 knop blir då cirka 15 minuter samt 11 min. De nya tiderna för 
exemplen blir då följande inklusive uppskattad gångtid. 
 

 Jupitervägen (Lidingö) – Nacka forum 30 min 

 Slipvägen 5 (Lidingö) – Sickla köpcentrum 40 min 
 

 Med hjälp av pendelbåtslinjen så har den totala transittiden minskat dramatiskt. Man undviker att 
belasta Stockholms innerstad och högtrafikerade kollektivtrafikshubbar så som T-centralen och 
Slussen. Detta bidrar till att pendelbåtslinjen inte bara har direkta positiva effekter på transittider 
utan också indirekta positiva effekter så den minskar en del av den trafik som går via T-centralen 
och Slussen.    
 

FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER  

 Det räcker inte att bara dra fler linjer för pendelbåtar, sättet trafiken drivs på måste också 
förbättras. De linjer som finns idag utnyttjas inte till sin fulla kapacitet idag och det har bland 
annat att göra med att man inte känner till att man exempelvis kan ta sjövägen om man ska från 
Nacka till innerstan.  
 
 Det är inte alltid bara det är själva linjen som behöver förbättras. En båtlinje kan vara väldigt 
effektiv men ännu viktigare är kopplingen med resten av kollektivtrafiken. Om inte 
pendelbåtstrafiken är en del av det större systemet så kommer inte många att åka med 
pendelbåtarna. Då kommer inte pendelbåtarna bli ett alternativ som väljs till vardags utan ett 
alternativ som väljs när man känner att det finns tid för att det är krångligt och komplicerat att ta 
sig till bryggorna.  
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 När lämpliga linjesträckningar tagits fram så måste man se till så att linjens hållplatser är lagde på 
tillgängliga ställen med bra koppling till övrig kollektivtrafik. En trafikant ska inte behöva gå en 
längre sträcka från den närmsta kollektivtrafiken för att komma till en eventuell brygga.  
 Det är också viktigt att se till att skyltningen för hållplatser och speciellt vägen till dessa 
hållplatser är väl utmärkta så att trafikanter lätt hittar till hållplatserna. Detta är mycket viktigt då 
resenärer kommer att välja det alternativet där de hittar samt är bekväma med, speciellt när de är 
på väg till exempelvis jobbet på morgonen och inte kan riskera att bli sena. 
 Gjorda fältstudier vid sjövägens hållplatser samt slussen för djurgårdsfärjan visar på att det finns 
brister i just skyltningen och markeringen till linjen och för själva hållplatserna. När man går av 
tunnelbana eller buss vid Slussen så finns det inga tydliga skyltar eller tavlor som talar om att man 
kan ta djurgårdsfärjan samt hur man tar sig dit. Hållplatserna för sjövägen har inte heller tillräcklig 
skyltning dock har hållplatserna allmänt en bra närhet till anlöpande busslinjer. Men det finns 
undantag dock. Den ena av ändhållplatserna på sjövägen, Frihamnen, har en mycket tydlig 
vägledning till sin brygga bestående av en kontinuerligt målad linje i trottoaren som man kan följa 
från den närmaste busshållplatsen, se figur 9 nedan. 
 

 
Figur 9: Vägvisande linje till Sjövägen vid Frihamnen.  

 

 En likande lösning skulle kunna appliceras på övriga hållplatser också. Den behöver inte vara lika 
stark med en kontinuerlig linje då det kanske kan uppfattas som fult. Man kan istället sätta upp 
skyltar eller måla pilar i marken som brödsmulor som man kan följa. På så sätt får man ett 
kontinuerligt spår man kan följa som också är lite mer diskret. Ett exempel så en sådan lösning 
kan ses i figur 10 nedan. 
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Figur 10: Exempel på en mer informativ och diskret vägledning till Sjövägen  

 

 Texten förtydligar också för trafikanter som inte riktigt vad de ska leta efter när de letar efter 
sjövägen. Information om hur långt det är kvar till hållplatsen är också bra, det kan ge 
indikationer till en trafikant som går fel, trafikanten känner att denna har gått för långt och kanske 
missat en pil samt att det är bra för trafikanten om denna måste skynda sig för att hinna med en 
pendelbåt. 
 
 Gångtiden mellan slussen och djurgårdsfärjan undersöktes också och uppmättes till cirka 5 
minuter, dock finns det trafikljus som man måste passera och den uppmätta tiden gäller när man 
inte behöver vänta vid trafikljusen. 5 minuter är inte en speciellt bra gångtid för ett byte av 
färdmedel i kollektivtrafiken. En lösning skulle kunna vara att man tar och flyttar djurgårdsfärjans 
brygga till andra sidan skeppsbron från Gamla Stan sidan till Slussen sidan. Denna lösning 
behandlas mer senare i rapporten i avsnittet Nya slussen. 
 
 Om sedan dessa förbättringar kommer att göra så att belastningen på pendelbåtstrafiken ökar så 
kommer ett annat problem att uppstå. Det problemet är gränssnittet mellan brygga och båt. 
Dagens lösning med att trafikanter tar sig av och på båten i fören skulle bilda en flaskhals som 
gör att tiden som pendelbåten spenderar vid en hållplats blir onödigt lång och förlänger den 
totala transittiden för trafikanter. För att lösa detta problem så ska ett antal båt-brygg koncept tas 
fram för att sedan utvärderas mot varandra och mot dagens lösning. Sedan ska en lösning 
presenteras som är bättre än dagen lösning. Denna process bearbetas i nästkommande kapitel.   
 

BÅT – BRYGG KONCEPT 
 

 Koncepten är framtagna med hänsyn till möjliga samtida på och avstigningar, stabilitet samt 
nytänkande. Vissa av koncepten är starkare i vissa områden men är svagare i andra. Här nedan så 
presenteras koncepten. 
 

Koncept 1 

 Konceptet bygger på att pendelbåten kör in i en klyka som är utformad ur bryggan. På så sätt 
kan man bygga fören på båtarna så att man stiga på och stiga av på var sin sida om fören. Detta 
gör att man kommer att kunna kliva av och kliva på samtidigt vilket minskar tiden som fartyget 
behöver ligga stilla, detta märks mer ju mer belastad en hållplats är. 
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Detta koncept har inte så många förändringar jämt mot den nominella lösningen idag men 
förändringar förbättrar dock på och avstigningskapaciteten kraftigt. Konceptet kan ses nedan i 
figur 11. 
 

 
Figur 11: Schematisk bild över koncept 1 

Koncept 2 

 Detta koncept tar tankesättet vi har idag och försöker applicera samma tänk som används idag 
(lägger till med fören) fast istället för ett fartyg med enkelskrov så används en katamaran istället. 
Fördelarna med detta är att man har möjlighet att ha en mycket bredare på och 
avstigningsområde i fören. Med detta så kan man dela området så att på och avstigande är 
avskilda från varandra. Katamaran strukturen gör så att fartyget har en stabilare gång och har ett 
mindre motstånd i vattnet. Konceptet kan ses nedan i figur 12. 

 
Figur 12: Schematisk bild över koncept 2 

Koncept 3 

 Här lägger man inte längre med fören utan med sidan. Fördelarna med detta är att man kan ha 
på och avstigningar längs med hela båtens längd och inte bara i fören. Detta gör ju förstås att 
tiden som fartyget ligger vid hållplatsen minskar kraftigt. Trafikanter behöver inte heller rör sig 
lika mycket på båten för att på och avstigningszonerna är utsprida på hela båtens längd. 
Konceptet har dock svagheten att det inte är lika lätt att lägga till med sidan som med fören dock 
så behöver man inte vända som man behöver kör in med fören. Anledningen till att det är lite 
svårare att lägga till med sidan är för att man behöver lite mer utrymme när man lägger till. 
Stabiliteten under själva dockningen kan också vara ett problem då trafikanter ofta reser sig innan 
man helt har lagt till och bidrar till att tyngdpunkten flyttas åt sidan. Konceptet kan ses nedan i 
figur 13.  
 



 

- 24 - 

 
Figur 13: Schematisk bild över koncept 3 

Koncept 4 

 Detta koncept bygger på iden från koncept 4 men adderar en till brygga så att trafikanter enkelt 
kan utnyttja alla dörrar på en sida för påstigning och alla dörrar på andra sidan för avstigning. 
Flödet blir då enkelriktat och man behöver inte riskera att krocka med mötande trafikanter eller 
på annat vis skapa flaskhalsar. Denna lösning har dock nackdelen att man måste investera i 
mycket med infrastruktur (mer komplicerade bryggor), det är också svårare att lägga till då man 
måste lägga till mellan ett par bryggor. Det kan också utstå stora krafter på bryggorna om de 
skulle blåsa och ett fartyg pressas mot bryggans sida vilket kan vara negativt för bryggas 
hållfasthet i blåsiga förhållanden. Denna lösning medför också att lasten alltid är relativt jämt 
fördelad över fartygets bredd. Konceptet kan ses nedan i figur 14. 
 

 
Figur 14: Schematisk bild över koncept 4 

UTVÄRDERING AV KONCEPT 
 Koncepten utvärdesas sedan och jämförs med varandra för att bestämma den mest lämpade 
lösningen. 
Koncepten kommer att utvärderas på ett antal specifika punkter, dessa är följande 
 

1. Kapacitet (antal trafikanter av/på per minut)? 
2. Hur svårt är det att lägga till med en eventuell lösning? 
3. Har lösningen några fördelar miljömässigt? 
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4. Har lösningen några fördelar stabilitetsmässigt? 
 

Koncept 1 

 Kapaciteten för konceptet uppskattas med att en vanlig passagerare tar upp ungefär 70 
centimeter till en meter i bredd när man går ombord. Detta koncept har två stycken öppningar i 
fören, en på vardera sida om fören. Ena ska användas för påstigande och den andra ska användas 
för avstigande. Med en person i bredd och med tätheten 1 person varannan sekund så blir 
kapaciteten för konceptet cirka 60 personer per minut. Konceptet ger dock inga fördelar för 
cyklister som ska ta sig på båten med sina cyklar då på och avstigningszonerna inte är breddare än 
de som finns på nuvarande lösning. 
 Eftersom att konceptet är utformat efter att pendelbåten måste lägga till i en klyka som är 
utformad på bryggan gör detta att det är inte lika lätt att lägga till som dagens lösning när man 
bara lägger till mot en rak brygga. Speciellt kan det vara svårt i blåsiga förhållanden.  
Konceptets övriga utformande ger inga direkta fördelar miljömässigt eller stabilitetsmässigt jämt 
mot nuvarande lösning. 
 

Koncept 2    

 Den bredare fören möjliggör en mycket bredare av och påstigningsramp än vad som finns på 
dagens lösning. Med räcket som delar upp flödet av trafikanter så att man kan gå på och av båten 
samtidigt. Den extra bredden gör att cyklister lättare kan ta med sina cyklar ombord men om inte 
öppningen är väldigt bred så kan inte flera gå i bredd i sina respektive led. Alltså med samma 
beräkning som koncept ett har koncept två en liknande kapacitet på cirka 60 personer per minut. 
Detta koncept är utformat så att man kan lägga till fritt mot en rak brygga vilket gör att man kan 
lägga till lika lätt som med dagens lösning. 
Eftersom båten är en katamaran och har då har ett mindre motstånd i vattnet så förbrukar båten 
mindre bränsle vilket är bra miljömässigt. Katamaranens utformning gör också så att själva båten 
är stabilare mot viktförflyttningar (passagerare som gör sig) samt att ett sådant skrov producerar 
mindre svalvågor. 
 

Koncept 3 

 Att lägga till med sidan vid bryggan möjliggör helt andra möjligheter att gå på och av båten. Man 
kan i princip utnyttja hela båtens längd för att placera öppningar på och avstigningszoner. Rent 
praktiskt kan man inte ha dörrar hela vägen längs med båtens längd utan i detta koncept så har 
man två lite större på och avstigningszoner. Varje dörr har en bredd så att man ska kunna passera 
två och två i bredd. Med samma täthet som tidigare koncept så får man då en kapacitet på 120 
personer per minut. Sedan finns det möjlighet att lägga till fler dörrar om de skulle behövas. 
Att lägga till med sidan mot en brygga är inte speciellt svårt i säg med dagens hjälpmedel som 
bogmotorer med mera men det som kan vara jobbigt är att man behöver då ett större område för 
att lägga till och det kan vara så att man då inte för plats helt enkelt. 
Eftersom själva skrovdesginen är i princip samma som koncept 1 samt nuvarande lösning så har 
detta koncept inga direkta fördelar miljö eller stabilitetsmässigt. Designen är dock lite mindre 
stabil mot viktförflyttningar i sidled än koncept 2 då koncept 3 bygger på ett enkelskrov och inte 
ett katamaranskov. 
 

Koncept 4  

 På samma sätt som koncept 3 så lägger man till med sidan i koncept 4. Det som är skillnaden är 
att man lägger till mellan två stycken bryggor för att man ska kunna gå av på ena sidan och gå av 
på andra sidan. Detta gör att man får ett naturligt bra flöde genom båten vid hållplatser. Om man 
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sedan har samma antal dörrar på sidan som koncept 3 och samma täthet har så får man en 
dubblad kapacitet på cirka 240 personer per minut. 
Att lägga till mellan två stycken bryggor kräver en helt annan nivå av precision än när man lägger 
till i fören eller bara mot ena sidan av båten. Svårighetsgraden ökar ännu mer när 
väderförhållanden är blåsiga. 
Själva skrovdesginen är i princip samma som koncept och 3 samt nuvarande lösning så har detta 
koncept inga fördelar miljö eller stabilitetsmässigt. Dock så kan bryggans hållfastighet belastas 
hårt horisontellt om båten skulle pressas av vinden mot ena bryggan när båten är halvvägs inne 
mellan bryggorna. 
                                                 

Val av koncept 

 Alla framtaga koncept har både för och nackdelar så valet av koncept inte lätt. Det som är blev 
de viktigare faktorerna är att man ska kunna klara av ett stort antal trafikanter utan att man 
behöver ligga för länge vid en hållplats. Samtidigt så måste lösningen vara tillräckligt smidig för 
att man ska kunna ha hållplatser på ställen som kanske inte har utrymme för en brygga som man 
kan lägga till med sidan vid. Stabilitet och miljöaspekter är också viktigt för att trafikanter ska 
kunna känna sig bekväma med att åka pendelbåt samt att det ska vara ett hållbart tänkt i 
lösningen.  
 Detta resulterade i att den valda lösningen blev en kombination av koncept 2, 3 och 4. Detta 
medför att lösning som kan anpassas till antalet trafikanter och rådande förhållanden på varje 
hållplats för att hela tiden kunna optimera kapaciteten på gränssnittet mellan båt och brygga. 
Lösningen kan ses i figur 15 nedan: 
 

 
Figur 15: Bild på en möjlig utformning av det valda konceptet. 

 

 Konceptet är av katamarandesign för att ha ett lägre motstånd i vattnet och därmed en lägre 
bränsleförbrukning. Med en katamarandesign så kan man också ha en lite bredare design med 
god stabilitet utan att man ökar på motståndet allt för mycket.  
Fram i fören så finns det en på av avstigningszon för att man ska ha möjlighet till att lägga till i 
fören. Detta behövs så man enkelt kan komma åt och stanna på de hållplatser som har lite brist 
på utrymme samt de som inte har så många på och avstigande. På vardera sida så finns två 
stycken dörrar som kan konfigurerats på olika vis med digitala skyltar (antingen på eller 
avstigande) för att alltid ha bästa flödet av trafikkanter. Då kan man hela tiden anpassa hur man 
lägger till beroende på hur själva hållplatsen ser ut. Antingen lägger man till med fören, med sidan 
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eller så kanske man lägger sig mellan två bryggor för att kunna ha maximal kapacitet när det 
behövs, exempelvis vid Slussen. För att på ett smidigt sätt ta hand om de eventuella cyklar som 
tas ombord så dediceras ett område i fören till trafikanter med cyklar så att de trafikanter behöver 
röra sig så lite på båten som möjligt och vara i närheten av öppningar på sidan och fören.        

NYA SLUSSEN 
 Slussen har mycket viktig trafikhubb för Stockholm både för vanlig trafik men inte mist för 
kollektivtrafik. Vid slussen så sammanstrålar många busslinjer, tunnelbanelinjer och saltsjöbanan. 
Slussen har varit i behov av renovering länge [23] på grund av en bristande grund. 
Ombyggnationen av slussen kommer att ta många år och har tagit många år av projektering. 
Kollektivtrafiken har spelat mycket stor roll i hur man har utformat den nya slussen dock så finns 
det ingen tydlig plan på hur man ska kunna integrera pendelbåtstrafik med den ordinarie 
kollektivtrafiken utan det ända som man har planlagt är att man ska kunna lägga till vid kajen. 
Någon utformning av exempelvis bryggor finns inte. 
 Man skulle då kunna applicera försöka applicera den framtagna koncept lösningen på den nya 
slussen för att kunna skapa förutsättningarna för att på ett bra sätt kunna integrera 
pendelbåtstrafiken med den ordinarie kollektivtrafiken. 
Själva placeringen av pendelbåtsbryggan finns inte det så många allternativ till. Längs med 
stadsgårdskajen måste bryggan placeras men vid placeringen så måste man ta hänsyn till man inte 
har allt för långt till övrig kollektivtrafik men inte tillräckligt nära så att tappningskapaciteten 
genom den nya Slussen från Mälaren påverkas. 
Nedan i figur 16 kan ett förslag på en pendelbåtsbrygga vid stadsgårdskajen ses. 
 

 
Figur 16: Bild över pendelbåtsbrygga lösning vid nya Slussen [25].   

      

 Själva utformningen av bryggan styrs av att pendelbåtarna ska ha många olika möjligheter att 
lägga till så att bryggan kan användas av så många pendelbåtar som möjligt och att minska de 
negativa effekterna på tappningskapaciteten. Bryggan består huvudsakligen av tre stycken olika 
delar. Den första är en bit utökad kaj så att man ska kunna bygga väderskydd för att skydda 
trafikanter under dagar med dåligt väder. Den andra delen är en del med utåtgående bryggor som 
ger pendelbåtar möjligheten att lägga till med två sidor samtidigt för att kunna lasta av och på 
människor så fort som möjligt. Den tredje delen är mer formad som en vanlig bygga som ger 
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möjligheten till båtar att lägga till med enbart fören eller en sida. Skärgårdsbåtar som inte behöver 
samma kapacitet som pendelbåtarna skull exempelvis kunna använda denna del. 
 Bryggans olika delar är också vinklade samt lite strömlinjeformade för störa flödet från Mälaren 
så lite som möjligt.  

RESULTAT 
 Syftet med denna rapport var att sammanställa och belysa möjliga förbättringar för att skapa en 
mer attraktiv pendelbåtstrafik. Fokus har legat på tre frågeställningar. Vilka möjliga nya linjer 
skulle man kunna dra, Vilka förbättringar kan göras på integrationen mellan pendelbåtstrafiken 
och den övriga trafiken och hur skulle man förbättra gränssnittet mellan pendelbåt och brygga?  
 Dessa frågor har alla syftet att göra pendelbåtstrafiken mera attraktiv och tillgänglig för en 
ökande befolkning. Nya möjliga linjer som är framtagna är en linje mellan Norr Mälarstrand och 
Söder Mälarstrand och samt Gåshaga brygg och Nacka strand. Båda dessa linjer ger möjligheter 
till att avlasta övrig kollektivtrafik samt förkorta transittidet för trafikanter, linjerna kan ses i figur 
7 och 8 ovan. 
 För att förbättra integrationen så måste man se till att det är lätt att ta sig till bryggor som är 
hållplatser samt att man ser till att göra reklam så att trafikanter har möjlighet att lätt byta till 
pendelbåt och vet att pendelbåten är ett seriöst allternativ till tunnelbana och buss. Detta gör man 
med tydliga markeringar vid anknytande kollektivtrafik så som pilar och linjer som tar trafikanter 
till den eventuella bryggan om den är utom synhåll. Man gör det också med bra strategiskt 
placerade hållplatser så att antalet byten för varje resenär minimeras. En förbättrad lösning på 
gränsnitet, se figur (15), mellan pendelbåt och brygga togs fram för att öka på och 
avstigningskapaciteten vid belastade hållplatser och samtidigt hålla nere tiden som man behöver 
ligga vid hållplatsen och därav minimera transittiden för trafikanter. Lösningen har både på och 
avstignings möjligheter i för och på sidorna för att pendelbåtarna alltid ska kunna anpassa sig till 
rådande förhållanden vid varje hållplats. Alla dessa förbättringar och lösningar leder fram till att 
tillsammans så skapar de en attraktivare pendelbåtstrafik vilken var målet med denna fördjupning.       

DISKUSSION 

 En del av de förbättringar som man skulle kunna göra har tagits upp i denna rapport men det 
finns alltid mer förbättringar som man skulle kunna undersöka om de skulle vara lönsamma att 
genomföra. Något som man skulle kunna göra men som inte behandlas i denna rapport är 
exempelvis hur interiören i pendelbåtarna skulle kunna optimeras för att skapa en trevlig men 
ändå platseffektiv miljö.  
 Det är värt att nämna att vid undersökningen av de nya linjesträckningarna så var referens 
transittiderna (de med den ordinäre kollektivtrafiken) baserade på att trafiken inte orsakade 
förseningar som annars lätt kan uppkomma vid rusningstid. Där har båtlinjerna en stark fördel att 
de hålls upp av trafik. Fler intressanta linjesträckningar som inte hanns med att undersökas skulle 
kunna vara Ekerö – Slussen eller Solna strand – Hornstull. 
 Angående båt-brygg konceptet skulle man kunna experimentera mera med hur själva interiören 
skulle kunna vara uppbyggd för att de skulle passa trafikanterna bäst. Skulle man kunna göra 
någon balanserad lösning som skulle kunna passa fler linjer så man kan använda samma båtar för 
olika linjer eller är det bäst att ha specifika båtar för varje linje. Det framtagna båt – brygg 
konceptet var en katamaran. I Trafikförvaltningens RFI så är en av deras krav att man ska kunna 
operera trafiken året runt och under isiga förhållanden så man skulle kunna undersöka mer hur 
ett katamaranskrov skulle klara sådana förhållanden då ett sådant skrov inte kan fösa undan isen 
på samma sätt som ett enkelskrov, det var svårt att hitta tidigare studier gjorda på det ämnet. 
Man skulle sedan också kunna undersöka möjligheterna till att applicera mera snabbgående skrov 
i den yttre skärgårdstrafiken. En sådan lösning skulle kunna skapa ett tätare band med skärgården 
och ta den närmare innerstan då restiderna skulle minska.     
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BILAGA 1: BIVILLKOR 
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BILAGA 2: HUVUDDATA OCH GENERALARRANGEMANG  
 

Projektering av containerfartyg 
Ett containerfartyg skall designas som skall kunna transportera 14 000 TEU mellan Singapore och 

Rotterdam. Resan skall ta max 40 dygn tur och retur inklusive lastning och lossning. Nedan kan ett 

generalarrangemang för fartyget ses i figur 1 och nedanför den i tabell 1 så kan fartygets huvud data 

ses. 

 

 

 
 
 

Tabell 1 – Huvuddata för fartyget 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Längd över allt 400 m Deplacement 220 000 ton 

Längd mellan perpendiklar 392 m Dödvikt 160 000 ton 

Bredd 60 m Lättvikt 60 000 ton 

Djupgående 14 m Tyngdpunkt, vertikalt 28 m 

Fribord 30 m Tyngdpunkt, långskeppsled 200 m 

Höjd över allt 65 m Begynnelsemetacentrum 1,93 m 

Blockkoefficient 0,72 Maskineffekt 45,2 MW 

Marschfart 19,5 knop   

Propellerdata    

Diameter 9 m Varvtal vid marschfart 92 rpm 

Antal blad 5 Stigningsförhållande 0,6 

Bladareaförhållande 0,6   

Figur 2: GA som visar fartygets form och dimensioner, lastutrymmen, motorrum samt överbyggnader ut markerade. 
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BILAGA 3: PROPELLER MODELLERING 
 

Propelleranalys 

 
En propeller fungerar så att den accelererar fluiden som den roterar i, och med den skapar den en 

resulterande kraft vars storlek är bestämd av förändringen av fluidens rörelsemängd. När man ska 

modellera en propeller används främst två olika metoder, momentteorin och bladelementteorin. Var 

för sig har dessa ekvationer sina styrkor och svagheter men om man kombinerar dessa teorier i ett 

ekvationssystem och numeriskt löser ut ett svar får man relativt bra modell över propellerns prestanda. 

 

Momentteorin 

Denna teori är baserad på fundamentala fysiska egenskaper men tar bara liten eller ingen hänsyn till 

eventuell geometri hos propellern. I teorin antas att propellern är oändligt tunn med den egenskapen att 

den släpper igenom fluiden samtidigt som den orsakar en momentan tryckökning i flödet. Därefter tas 

det hänsyn till konsekvenserna av denna tryckökning men inte till hur de orsakas. Dessa antaganden 

görs med metoden: 

 

 Trycket ökar momentant när fluiden passerar propeller-skivan 

 Fluidens acceleration är konstant över skivan och trycket som genereras är jämt utspritt över 

skivan 

 Fluiden är friktionsfri 

 Inflödet till propellern är oändligt 

 Fluiden är inkompressibel 

 Fluiden har till en början ingen hastighetskomponent i propeller-skivans plan (flödet är 

vinkelrätt mot propellern) 

 Fluiden som passerar genom propellern är separerat från den omgivande fluiden 

 

Dessa antaganden leder till att strömtuben vars diameter är kopplad till propellerns diameter måste 

minska i diameter när dess strömlinjer har passerat propellern. Med hjälp av dessa antaganden kan 

ekvationer härledas för kraften som fås från ett radiellt segment av propellern samt det överförda 

momentet till det radiella segmentet. När beräkningarna gjorts för ett segment upprepas processen tills 

hela propeller-skivan täckts. De slutliga ekvationerna lyder som följer: 

  

Δ𝑇 = 4𝜋𝑟𝜌𝑣𝐴
2(1 + 𝑎)𝑎∆𝑟 

för kraften, samt 

 

Δ𝑀 = 4𝜋𝑟3𝜌𝑣𝐴(1 + 𝑎)𝑎′𝜔∆𝑟 
för momentet. 

 

Bladelementteorin 
Denna teori baseras på att propellerbladet delas in i radiella element. Varje enskilt element kan sedan 

anses vara en lyftkraftgenererande kraft oberoende av övriga segment. Genom att titta på det radiella 

segmentet från sidan i 2D går det med hjälp propellers GP-värde (geometrisk pitch) att räkna fram de 

tangentiella hastigheter och vinklar som man behöver för att bestämma varje segments bidrag av lyft-, 

och motståndskrafter på samma sätt som vid beräkningar på vingprofiler. Beräkningarna upprepas 

radiellt längs med hela propellerbladet. 

 

 

 

 

Efter beräkningar kan följande ekvationer presenteras: 

 

Δ𝑇 = 𝑞𝑐𝑁[𝐶𝐿𝑐𝑜𝑠(𝜙) − 𝐶𝐷sin(𝜙)]∆𝑟 
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för kraften, samt 

 

Δ𝑀 = 𝑞𝑐𝑁[𝐶𝐿𝑠𝑖𝑛(𝜙) + 𝐶𝐷cos(𝜙)]𝑟∆𝑟 
För momentet. 

 

För att sedan få ett mer exakt resultat jämförs dessa metoder numeriskt och varierar inflödesfaktorerna 

a och a´ tills de båda metoderna konvergerar mot en gemensam lösning. 

Om de experimentella resultaten sedan jämförs med resultaten från de olika beräkningsmetoderna går 

det att se att drivkraften brukar vara överskattat och momentet underskattat vilket leder till att 

propellereffektiviteten överskattas till ungefär 5 – 10 %. Om detta uppmärksammas är denna metod 

mycket användbar i ett tidigt designstadium. 

 Med hjälp av dessa data kan KT, KM och η0 beräknas för olika J-värden. När dessa gjorts kan 

värdena användas för att plotta i en propellergraf. För att utföra dessa ovan nämnda 

beräkningsmetoder kan förslagsvis programmet MATLAB användas. Bifogar nedan kod som beräknar 

och plottar ett propellerdiagram. 

 

 

MATLAB-kod: Huvudprogram 

 
clear all 

close all 

clc 

  

  

vA    = 4.6;           % [m/s] Friströmshastighet 

rpm   = 46;            % [varv/minut] varvtal  

r     = 2.288;         % [m] Radie ut till elementet  

dr    = 0.325;         % [m] Radiellt steg 

c     = 1.40;          % [m] Lokal korda 

gp    = 9.750;         % [m] Geometrisk pitch 

N     = 5;             % [-] Antal propellerblad 

e     = 0.9;           % [-] Span efficiency factor 

rho   = 1000;          % [kg/m3] Fluidens densitet 

a     = 0.1;           % [-] (axial inflödes faktor) 

a_    = 0.01;          % [-] (tangentiell inflödes faktor) 

  

D     = 7.5;           % [m] Diameter på propeller  

omega = (2*pi*rpm)/60; % [rad/s] vinkelhastighet 

rpms  = rpm/60;        % [varv/sekund] varvtal 

ry    = (D/2);         % [m] Ytter radie 

ri    = 0.5;           % [m] Inner radie 

AR    = (ry^2)/(ry*c); % [-] Geom. blade aspect ratio  

  

T_sum_v = 0; 

M_sum_v = 0; 

  

Ae = c*(ry)*N;        

A0 = ry^2*pi; 

  

BAR = Ae/A0;           % Blade apect ratio 

  

w    = 0.38;           % Nedströmsfaktor 

vS   = 14*1852/3600;   % [knop] Båtens hastighet 

Treq = 941000;         % [N] Behövd drivkraft 

gpD  = 1.3;            % GP/D 

  

J       = 0.1; 

T_sum_v = []; 
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M_sum_v = []; 

rpms_v  = []; 

J_v     = []; 

omega_v = []; 

  

  

while J<=1.30 

     

    rpms  = vA/(J*D); 

     

    omega = rpms*2*pi; 

    r     = ri+dr/2; 

    r_v   = [r]; 

  

    dT_v   = []; 

    dM_v   = []; 

    eta_v  = []; 

    a_v    = []; 

    a__v   = []; 

    alfa_v = []; 

    x=1; 

     

     

  

        while x<=10 

        [dT_1, dM_1, eta, a, a_, alfa] = bladelem(omega, vA, gp, N, c, r, 

dr, rho, a, a_, AR, e); 

  

  

        dT_v   = [dT_v dT_1]; 

        dM_v   = [dM_v dM_1]; 

        eta_v  = [eta_v eta]; 

        a_v    = [a_v a]; 

        a__v   = [a__v a_]; 

        alfa_v = [alfa_v alfa]; 

  

        x = x+1; 

  

        r   = r+dr; 

        r_v = [r_v r]; 

  

  

        end 

  

    T    = sum(dT_v); 

    M    = sum(dM_v); 

    eta1 = sum(eta_v); 

  

  

    T_sum_v = [T_sum_v T]; 

    M_sum_v = [M_sum_v M]; 

    rpms_v  = [rpms_v rpms]; 

    J_v     = [J_v J]; 

    omega_v = [omega_v omega]; 

    

  

    J = J+0.01; 

     

end 
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vA    = (1-w)*vS;   

  

KTreq = Treq/(rho*D^2*vA^2)*J_v.^2;     % Behövd drivkraftskoefficient 

  

KM = 10*(M_sum_v./(rho*rpms_v.^2*D^5)); % Momentkoefficient 

KT = T_sum_v./(rho.*rpms_v.^2*D^4);     % Drivkraftskoefficient 

  

P_in = M_sum_v.*omega_v; 

P_ut = T_sum_v*vA; 

  

eta0 = P_ut./P_in;                       % Propellereffektiviteten 

  

plot(J_v, KTreq,'g') 

hold on 

plot(J_v, KM,'bl') 

plot(J_v, eta0,'r') 

plot (J_v, KT, 'k') 

grid on 

xlabel('J') 

ylabel('Kt, 10Kq and eta') 

legend('KTreq', 'KM', 'eta0', 'KT', 2) 

title('GP/D = 1.3 BAR = 0.59') 

 

MATLAB-kod: Underfunktion 

 
function [dT,dM,eta,a,a_,alfa] = 

bladelem(omega,vA,gp,N,c,r,dr,rho,a,a_,AR,e) 

  

% Moment teori 

  

dTm = 4*pi*r*rho*(vA^2)*(1+a)*a*dr;               % dT från moment teori 

dMm = 4*pi*(r^3)*rho*vA*(1+a)*a_*omega*dr;        % dM från moment teori 

  

% Blad teori 

  

v0 = vA*(1+a); 

v2 = omega*r*(1-a_); 

v  = sqrt(v0^2+v2^2); 

q  = 0.5*rho*v^2; 

  

theta = atan(gp/(2*pi*r)); 

alfa  = theta - atan(v0/v2); 

phi   = theta - alfa; 

  

clalfa = 2*pi; 

cl     = clalfa*alfa; 

cd     = 0.008-(0.003*cl)+(0.01*cl^2); 

  

CL  = cl/(1+(2/(e*AR))); 

CDi = (CL^2)/(pi*e*AR); 

CD  = cd + CDi; 

  

dTb = q*c*N*(CL*cos(phi)-CD*sin(phi))*dr; 

dMb = q*c*N*(CL*sin(phi)+CD*cos(phi))*r*dr; 

  

  

  

a  = 0.1; 
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a_ = 0.01; 

dT_diff = 1; 

i = 0; 

  

  

while dT_diff > 1*10^(-5) 

  

    i=i+1; 

     

    v0 = vA*(1+a); 

    v2 = omega*r*(1-a_); 

    v  = sqrt(v0^2+v2^2); 

    q  = 0.5*rho*v^2; 

     

    theta = atan(gp/(2*pi*r)); 

    alfa  = theta - atan(v0/v2); 

    phi   = theta - alfa; 

     

    clalfa = 2*pi; 

    cl     = clalfa*alfa; 

    cd     = 0.008-(0.003*cl)+(0.01*cl^2); 

     

    CL  = cl/(1+(2/(e*AR))); 

    CDi = (CL^2)/(pi*e*AR); 

    CD  = cd + CDi; 

     

    dTb = q*c*N*(CL*cos(phi)-CD*sin(phi))*dr;         % dT från blad teori 

    dMb = q*c*N*(CL*sin(phi)+CD*cos(phi))*r*dr;       % dM från blad teori 

     

    dTm = 4*pi*r*rho*(vA^2)*(1+a)*a*dr;              % dT från moment teori 

    dMm = 4*pi*(r^3)*rho*vA*(1+a)*a_*omega*dr;       % dM från moment teori 

     

    dT_diff = abs(dTb-dTm); 

     

    % beräknar fram kandidat ac och a_c 

    ac  = -0.5+sqrt(0.25+(dTb/(4*pi*r*rho*(vA^2)*dr))); 

    a_c = dMb/(4*pi*rho*(r^3)*vA*(1+ac)*omega*dr); 

     

     

    % beräknar fram nya anew och a_new 

    anew  = 0.9*a + 0.1*ac; 

    a_new = 0.9*a_ + 0.1*a_c; 

     

    % uppdaterar a och a_ 

    a  = anew; 

    a_ = a_new; 

     

end 

  

dT = dTm; 

dM = dMm;  

  

eta = ((dT*vA)/(dM*omega)); 

  

  

  

  

end 

 


