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Sammanfattning 
 

Detta arbete är uppdelad i tre olika rapporter. Den första är en Sjöfartsessä som beskriver hur den 

moderna sjöfarten är uppbyggd, vad som fraktas, olika organisationer och vilka som bedriver 

verksamheten.  

Den andra delen är en fartygsprojektering av ett roro-fartyg som ska frakta 4500 bilar mellan 

Göteborgshamn och Shanghais hamn. Här görs allt från att bestämma resvägen, marschfart till mer 

ingående beräkningar av stabilitet, effektbehov och till sist en miljöanalys och jämförelse mellan olika 

transportalternativ.  

Den sista delen är en fördjupningsstudie om ett modernt pendelbåtssystem i Stockholm. Liksom den 

andra delen görs även här en ingående projektering av fartyget. Här läggs även stor vikt på 

utformningen för olika linjerna och deras hållplatser. Därefter genomförs en stabilitetsanalys samt 

motstånd- och effektberäkningar, utformning av kaj och till sist en jämförelse av energibehov och 

driftkostnad mot busstrafik. Det vill säga den sista delen (fördjupningen) ämnar till att ge ett förslag 

på en helhetslösning, med vissa undantag för terminalutformning och isbrytningsförmåga.  
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Sjöfartsessä 
Sjöfartsmarknaden är en intressant  men också en mycket konjuktursvängande och komplex marknad! 

Ett nyköpt fartyg som kostat flera miljoner dollar, kan efter något år bara vara värt dess skrotpris. 

Oljepris kan pendla med 10-tals dollar från ena månaden till den andra. År 2012 uppgick det 

sammanlagda värdet av alla länders export till 18.3 biljoner dollar, varav 90 procent sker med fartyg. 

Nästan 90 procent av det sjöburna transportarbetet består av jordbruksprodukter, råmaterial och 

energiprodukter, varav den sist nämnda, energiprodukter består av nästan 50 procent av detta. Den 

sjöburna handeln kan huvudsakligen delas in i två huvudkatergier, bulk och styckegods. Bulk och 

styckegods kan därefter delas in i mindre underkategorier. 

Med all denna varierande last som ska fraktas från producent till konsument, hålla toppkvalitet och ha 

en leveranstid på högst några dagar är något omvärlden idag tar för givet. Denna mångfald av varor 

och krav som ställs kräver en varierad arsenal av fartyg som klarar av att hantera de olika godsen. Här 

delas fartygen in i olika kategorier utifrån vilken last de hanterar. Det finns i huvudsak fem olika 

sorters fartyg: tankfartyg, container/roro/linjefartyg, bulkfartyg, färjor/kryssningsfartyg och arbets- och 

specialfartyg. 

Tankfartyg 

Tankfartygen varierar allt från mindre fartyg med en dödvikt på cirka 25000 ton till stora havs giganter 

med en dödvikt på över 350 000 ton. Dessa fartyg kan delas in i råoljetankar, gastanksfartyg och 

produkttankfartyg. Tankfartygens fraktar i huvudsak energiprodukter vars majoritet består av råolja, 

petroleumprodukter och gas. Tankfartygen är generellt mycket långsamtgående fartyg, vars hastigheter 

i storleksordningen är 12-21 knop. 

Container/roro/linjefartyg 

Containerfartyg är de största i denna klass, som kan delas in i två mindre kategorier, oceangående 

containerfartyg och s.k. ”feederfartyg”. De oceangående fartygen utgör de större containerfartygen där 

de allra största är av ”post-pama,ax-storlek”, det vill säga för stora för att gå igenom Panamakanalen. 

Dessa fartyg går oftast bara mellan så kallade bashamnar som är stora nog för att klara av dessa 

gigantiska fartyg. Nordens ända bashamnar är Göteborg med direktanlöp till linjerederier som Maersk 

och ACL.  

 ”Feederfartygen” är av mindre kaliber med en kapacitet upp till 1000 TEU (twenty-foot equvivalent 

unit), vanliga containrar, och seglar oftast kortare distanser. Denna sort av fartyg brukar distribuera ut 

lasten från bashamnarna till mindre hamnar som inte har kapacitet för de oceangående fartygen.  

Lasten består i huvudsak av containrar, men också på senare tid har även frys- och kylcontainrar för 

förvaring av livsmedel blivit mer vanligt. Med denna kapacitet (20000 TEU, de allra största) blir 

containerfartygen väldigt konkurrenskraftiga gentemot andra fartyg då fraktkostnaderna minskar 

markant för denna sort av fartyg. Ett dilemma för fartyg så stora att de inte kan gå igenom Suez- och 

Panamakanalen, är den extra tid och bränslekonsumtion som går åt för att ta sig runt Afrikas horn 

respektive Sydamerika. För att det ska bli kostnadseffektivt måste fartygen vara såpass stora att det 

lönar sig att gå den extra omvägen.   

Roro-fartygens  (roll on-roll off) främsta uppgift är att frakta fabriksnya person- och lastbilar samt 

andra sorters fordon. Finns även olika kombinationer av roro-fartyg, s.k. ropax-färjor som även 

transporterar passagerare. Roro-fartyg består oftast av flera däck med ramper inuti för att snabbt och 

effektivt ”stuva” in lasten på några timmar. Kapacitet varierar mellan 1000 bilar (minsta) och 8000 

bilar och uppåt (största). Roro-fartygen opererar både på korta (inom Europa) och längre (Asien med 
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flera) distanser. Linjefartyg är fartyg som opererar på bestämda trader efter en i förväg publicerad 

turlista och som accepterar alla typer av gods,  roro-fartyg klassas oftast som linjefartyg då de oftast 

fraktar gods mellan bestämda hamnar och tider.  

Bulkfartyg 

Bulkfartyg är indelade i flera underkategorier, oceangående bulkfartyg, ”coaster”, kylfartyg och 

skogsprodukterfartyg, som transporterar allt från stor malm eller sten laster på tiotusentals ton till att 

transportera kylvaror som livsmedel. De vanligaste lasterna för ett renodlat bulkfartyg är malm, 

spannmål, kol socker. För kylfartyg är bananer det mest fraktade livsmedlet, ca 40 procent av det 

totala transportarbetet följt av fisk och skaldjur. Kylfartygens största konkurrent är numera 

containerfartygen som också erbjuder transporter av kylvaror, men till ett mer komfortabelt fraktpris. 

Färjor och kryssningsfartyg 

Färjor är en kombination som dels fraktar passagerare och dels fordon. Färjor opererar oftast på 

kortare distanser som har en maxdistans på ett till två dygn. Färjor klassas också som linjefartyg då de 

opererar mellan bestämda hamnar och tidtabeller. Syftet med färjor är att korta ner restiden för 

passagerarna, gentemot om de istället hade färdats via land. En nödvändighet för att uppfylla detta 

syfte är att färjor måste vara förhållandevis snabba gentemot övriga fartygsklasser. 

Kryssningsfartygen däremot är ett renodlat passagerarfartyg som kan i de hittills största hysa upp till 

2000 personer. Dessa saknar oftast en bestämd destination jämfört med färjorna, här är restiden heller 

inte någon avgörande faktor då kryssningsfartygen oftast utgörs i form av en resa. 

Arbets och specialfartyg 

Generellt delas denna grupp in i två underkategorier, hamnbogserare och supplyfartyg. 

Hamnbogseraren används för att hjälpa större fartyg i hamnar och trängre farvatten. Supply-fartyg 

används för arbeten på oljefälten i Nordsjön. I Sverige och Finland används de som isbrytare inom 

offshore industrin.  

Med denna flora av fartyg finns det ungefär 100 000 fartyg som seglar av yrkesskäl runt i världshaven,  

där närmare 48 000 fartyg har som uppdrag att frakta gods och/eller passagerare över haven. För att 

bygga dessa fartyg och för att framföra dem säkert och skonsamt för miljön krävs mängder med olika 

aktörer. De viktigaste aktörerna är varv, rederier, lastägare, hamnar, IMO, EU, nationella myndigheter, 

MOU och klassificeringssällskap.  

Varven är de som bygger fartygen. Det börjar med att de får en beställning från rederiet, som antingen 

följer varvets standard koncept eller skapar helt nya modeller som tagits fram av rederiet. För att 

pressa priserna tillverkas så många delar som möjligt i serieproduktion, vilket gör att varvets standard 

koncept oftast ger konkurrenskraftiga nybyggnadspriser. Större avvikelser från standard modell brukar 

oftast bli väldigt kostsamma.  

Rederier är de som har hand om alla transporter, från producent till konsument. Ett rederi kan antingen 

bestå av några enstaka båtar till att vara en jättekoncern av 50 tals båtar mer flera hundratusen ton i 

sammanlagd dödvikt. Utifrån detta varierar antalet anställda som ett rederi har.  

Lastägare är de som hyr en plats på en av rederiets båtar. Lastägare kan vara allt från privatpersoner 

till större stålverk och livsmedelsaffärer. Lastägare är bland dem viktigaste av alla aktörer, utan dem så 

hade vi ju inte haft någon sjömarknad!  

Hamnar platser där rederiets förtöjer sina fartyg för att lasta respektive lossa last. Hamnarna varierar i 

storlek, från stora s.k. bashamnar som kan ta det största containerfartyget med längd på cirka 400 
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meter, till mindre hamnar som tar mindre båtar och från kortare distanser. En hamn kan vara utrustad 

med lastutrustning så som kranar, truckar och ”tungmasters” för körning av containrar.  

IMO (The international Maritime Organization) är det fackorgan inom FN som står för säker och 

effektiv sjöfart på rena hav. De arbetar främst med sjösäkerhet, havsmiljöskydd och andra 

sjörelaterade ärenden som skrotning och återvinning. Idag är det ungefär 170 nationer som är med i 

IMO. Organisationen styrs och finansieras av medlemsländerna, medlemsavgiften storlek styrs av de 

olika ländernas handelsflottor, störst tonnage betalar högst avgift. Under årens gång har IMO skapat 

flera konventioner och regelverk, exempel på två viktiga konventioner är MARPOL och SOLAS.  

MARPOL innehåller bland annat regler om olje- och kemikaliska föroreningar, föroreningar från 

andra substanser samt sopor och toalettavfall från fartyg. SOLAS tar bland annat upp ämnen som 

stabilitet, maskin- och elektriska installationer, brandskydd, livräddningsutrustning med mera. Mycket 

arbete inom IMO kretsar nu kring fartygs utsläpp till luft samt skrotning av äldre fartyg.  

Klassificeringssällskapet är en av de viktigaste aktörerna i sjösäkerhetsmaskineriet. Deras 

huvudsakliga uppgifter är att kontrollera att fartyg beräknas och designas, byggs underhålls och drivs i 

enlighet med de regelverk som finns. Klassificeringssällskapet är oftast auktoriserat att representera 

myndigheterna när det gäller kontroll av fartygets sjösäkerhet, sjövärdighet och miljöskydd. Fartyg 

som avviker från de regler som är uppsatta har oftast svårt att bli försäkrade av seriösa 

försäkringsbolag eller bli anlitade av seriösa lastägare och befraktare.  

EU är union som de flesta av Europas länder är med i. Unionens främsta uppgift är att öppna upp 

gränserna mellan EU:s alla medlemsländer och underlätta för handel. Förutom handel tar EU även upp 

frågor som miljö, turism och ekonomi. Mest relevanta frågor för EU när det kommer till 

sjöfartsmarknaden är miljön och hur fartygen påverkar dem. Förutom miljön är även 

sjöfartssäkerheten en viktig fråga.  

Sveriges roll i det globala transportarbetet har de senaste 20 åren ökat markant. Ungefär 50% av 

Sveriges BNP består av exporter, främst är det varuproduktion (jordbruk, industri och energi) som står 

för den mesta exporten. Sverige exporterar även mycket kemivaror, elkomponenter, skogsprodukter 

och malm. Men historiskt sett har Sveriges handelsflotta alltid varit rekordliten, de senaste fem åren 

har den blivit ännu mindre. Sverige är dock ett stort exportland men om denna negativa trend 

fortsätter, att Sverige får allt färre svenskflaggade handelsfartyg kommer med största sannolikhet 

påverka Sveriges framtida exportmöjligheter till havs. Idag har Sverige totalt 112 fartyg som verkar i 

fjärr- och närfart vilken är en minskning med 98 fartyg jämför med 2009. Det är flera faktorer som 

bidrar till denna negativa trend, bland annat har konjunktursvängningarna för de flesta sjöfartssektorer 

inte varit så fördelaktiga. Kostnadspressen är väldigt stor. Sverige anlitar inte billig arbetskraft som de 

flesta andra rederier gör.  

Det största problemet är dock att Sverige sett utifrån inte verkar ta det här på stort allvar, vilket 

”skrämmer” iväg de som har sina båtar under svensk flagga. Ett exempel på detta är tonnageskatten! 

Sverige är ett av de få länder som inte har inför denna skatt. Konsekvenserna för de som har sina 

fartyg registrerade i Sverige är att de måste skatta enorma summor för fartyg de säljer, om de inte kan 

köpa ett fartyg under samma kalenderår. Ni som är lite insatta i detta förstår ju att det nästan är 

omöjligt att sälja ett fartyg och köpa in ett nyare till ett förmånligt pris under samma kalender år. Vad 

som ger ett oseriöst intryck är att denna fråga har behandlats 2006, men har fram tills idag bara skjutits 

upp, vilket av vissa aktörer kan anses vara oseriöst.  

Sjöfarten är, sett som idag, den mest miljövänliga marknad som finns. Ett fartyg är stort och släpper 

jämförelsevis ut mer avfall än en lastbil, men på grund av den enorma lastkapaciteten blir utsläppen 
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räknat per ton betydligt mindre för ett fartyg. Trots detta är sjöfartsindustrin fortfarande på framfart 

när det gäller utveckling av mer miljövänliga fartyg, till exempel konsumerar dagens fartyg 20 procent 

mindre bränsle än fartyg som är 25 år och äldre. Sverige har en handelsflotta som har en 

förhållandevis hög medelålder jämfört med de övriga länders, trots den höga medelåldern ligger 

Sverige i framkant när det kommer till miljöfrågor och är bland de mest miljövänligaste länderna i 

världen. 

Även om sjöfarten är det mest miljövänligaste alternativet, finns det fortfarande alvarliga 

miljöproblem inom sjöfartsbranschen. Till exempel släpper fartygen ut stora mängder kväve- och 

svaveloxid, oljeutsläpp, ballastvattenhantering och giftiga bottenfärger. Bland föroreningarna hör 

oljeutsläppen och dess konsekvenser till de mest kritiska. Trots att de flesta utsläppen är relativt små, 

mellan 5-50 liter, blir det förödande konsekvenser när en supertanker går på grund och läcker ut 

hundratusentals ton råolja. Det går tyvärr inte att förhindra denna sort av olyckor, dock kan man 

påverka saneringsarbetet genom att satsa mer pengar åt utveckling av bättre båtar, utrustning och 

effektivisering. Genom att införa avfallshantering vid varje hamn och för en smärre avgift ta emot 

fartygens avfall, kan man påverka de mindre utsläppen.  

Ett annat stort miljöhot är ballastvattenhanteringen, det vill säga de skador som uppstår när 

mikroorganismer, växter och småkryp följer mer ett fartygs ballastvatten från en del av världen till en 

annan och pumpas ut i nya marina miljöer. Risker som medförs är att de nyetablerade organismerna 

(m.m.) kan helt eller delvis utrota nyckelarter i en viss miljö, konsekvenserna av detta kan medföra att 

fiskbeståndet minskar markant om till exempel deras föda har försvunnit. För att motverka detta har 

IMO:s medlemsländer ställt samman en rad rekommendationer kring skifte av ballastvatten.  

Ett hållbart samhälle grundar sig enligt mig inte bara på att effektivisera bränslekonsumtionen med 20 

procent, utan en mer nydanande ”uppfinning” i den bemärkelsen att den förändrar större delar av 

miljöpåverkan. Ett exempel är att komma fram med ett nytt koncept som gör det möjligt för fartyg att 

drivas helt på el  från förnyelsebar el. Det är dock viktigt att tänka på konceptets kostnader och om det 

är såpass kostnadseffektivt att rederierna går med vinst genom att investera i detta projekt. Till 

exempel kan regeringen (ta Sverige som exempel) ta högre oljeskatter för fartyg med fossilt bränsle, 

och en miljöpremie för de med eldrivna fartyg.  

Detta ligger dock långt in i framtiden, om ens möjligt. Idag kan regeringen istället ge bättre premie för 

de fartyg som bidrar minst till växthuseffekten! Men fartygens största utmaning i framtiden är, vad 

som händer när all olja tar slut och klimatet. 
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Sammanfattning fartygsprojektering 
Ett eller flera fartyg skall projekteras för att lösa ett transportscenario. Uppgiften går ut på att en gång i 

månaden frakta 4500 bilar tur och retur mellan Göteborg och Shanghai. Distansen uppmättes till 

11200 NM, vilket kräver två fartyg, vardera med kapacitet för 4500 personbilar och en marschfart på 

17.5 knop. Om enbart ett fartyg skulle användas skulle det behöva åka i 35 knop för att hinna båda 

sträckorna, vilket är en oekonomisk och en icke miljövänlig lösning. 

Bilarna lastas från hamn på fartyg via två ramper för att effektivisera arbetet, en akterramp och en 

sidoramp. Fartygslängden bestämdes till 200m (Loa), fartygsbredden B till 30m, djupgåendet T till 

8.5m och med 10 däck blir fartygets höjd H 32.5m. Med dessa dimensioner har fartygen vardera en 

kapacitetet för 4700 bilar.  

Genom en rad olika analyser av fartygets stabilitet konstateras att fartyget med goda marginaler 

uppfyller de minimikrav som ställs från sjöfartsverket. Efter stabilitetsanalysen utfördes olika analyser 

på fartygens motstånd och effektbehov. Med givna skrovdimensioner och släpmotstånd bestämdes en 

propeller som klarar av att driva fartyget framåt för utan risk för kavitation. Med fartygets dimensioner 

och skrovgeometri uppskattades det totala motståndet och effektbehovet till 610KN respektive 13670 

hk, med tillägg för väderförhållanden och tillfällig överbelastning. En motor som skulle klara av detta 

effektbehov är motorn MAN B&W S60-MC6-5. Slutligen beräknades det vara 2.4 gånger mer 

bränsleeffektivt att frakta en bil till sjöss än via landsväg och motsvarande 1,7 gånger mer effektivt än 

transport med lastbil.   

Sammanfattning Pendelbåtssystem i Stockholm 

Med förhoppning att avlasta landtrafiken har trafikförvaltningen fått i uppdrag att genomföra en 

förstudie om ett modernt pendelbåtstonnage som löser dagens och framtida krav på miljö och som 

drivs med minst 90 % förnyelsebar energi.  

Utifrån trafikförvaltningens krav och förslag på linjer (se bilaga 7 och 8) har en förstudie om ett 

modernt pendelbåtssystem genomförts. Resultatet blev fartyg med samma storlek men med 

varierad interiör (för att uppfylla trafikförvaltningens krav på kapacitet) för de olika linjerna. 

Djurgårdslinjen och Riddarfjärdslinjens fartyg kommer ha en marschfart på 10 knop och linje 80 

kommer ha en marschfart på 12 knop, detta för att bibehålla en konkurrenskraftig restid gentemot 

landtrafiken.  

Med antagna fartygsdimensioner och marschfarter blir effektbehoven 226 kW för Djurgårds- och 

Riddarfjärdslinjen och 587 kW för linje 80. Med dessa effektbehov blir laddtiden 15 respektive 42 

minuter. För att klara av att leverera ett kontinuerligt flöde även vid rusningstid, kommer det finnas 

pendelbåtar som ersätter ordinarie när dessa laddar.  

Förbättringar som kan göras är att använda katamaran eller trimaranskrov istället för monoskrov, 

och därmed minska effektbehovet och laddtiden. Trots detta är fartygen mellan 1,25-4,5 gånger så 

billigare att framföra jämfört med busstrafik som drivs på biogas. Med de stora kapaciteterna krävs 

det 3-6 bussar för att ersätta en pendelbåt.  

För att öka effektiviseringen vid av- och påstigning och därmed tiden i hamn, kommer betongkajer 

som tillåter av- och påstigning från båda sidor att användas. Med avstigning från båda sidor tillåts 

även ett jämt in- och utflöde som resulterar till mindre krängningar i båten.   
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Inledning fartygsprojektering 
 

Efterfrågan av utlandstillverkade bilar är en ökande trend, varje år transporteras miljontals fordon över 

oceanen för att uppfylla kundernas behov. Bortsett från konjunktursvängningar ser marknaden för 

fordonstransport över haven ut att öka. Göteborgs hamn skeppar ca 330 000 bilar årligen. Utöver den 

stora efterfrågan på fordon ställs även krav att transportbolagen levererar varorna i tid och att 

transporttiden och transportkostnaden ligger inom ramen för en så kostnadseffektiv och miljövänlig 

marknad som möjligt. 

I en utredning om möjligheten att öppna ett rederi för transport av 4500 personbilar/månad mellan 

Göteborg och Shanghai för import och export i båda riktningar, är syftet att projektera ett fartyg som 

löser denna uppgift. Uppgiften består även i att ta fram effektbehovet och modellera en propeller som 

klarar av fartygets effektbehov.  

Metod 
Utgångspunkten är att i grova drag bestämma fartygets huvuddimensioner och med vilken marschfart 

den behöver hålla för att uppfylla målet i tid. Först bestäms rutten, hur lång distans fartyget måste 

färdas och om det finns några fysiska begränsningar gällande fartygets dimensioner. Kortaste rutten 

går genom Suezkanalen. Suezkanalens kritiska begränsning är det maximala djupgående på 22 meter, 

roro-fartyg har förhållandevis till sin vikt en lätt last vilket medför att dess djupgående är långt under 

Suezkanalens maxdjup. Göteborgs och Shanghais hamnar är tillräckliga för att klara fartygets 

dimensioner
[1]

. När rutten är bestämt kan dess distans mätas upp med ett kart program (Google-Earth), 

distansen mellan målen uppmättes till 20730 km (11200 NM), figur 1 visar karta över rutten. 

 

Figur 1, karta över rutten 

Med denna distans behöver fartyget ha en marschfart på ca 36 knop för att hinna lasta och lossa lasten 

samt åka båda rutterna med kapacitet för 4500 bilar, vilket säger sig självt inte är ekonomiskt hållbart. 

Arbetet måste därför delas upp på två identiska fartyg, vardera med kapacitet för 4500 bilar och 
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marschfart på ca 17.5 knop, med 3 dagar i marginal för lastning, lossning och väder.  Liknande fartyg 

som idag finns på marknaden opererar runt 19-20 knop
[2]

, vilket gör att en marschfart på 17.5 knop är 

ett bra antagande. Med dessa värden givna kan fartygets huvuddimensioner i grova drag bestämmas.  

Först gjordes antaganden på bilarnas huvuddimensioner, LxBxH och vikt. Värden som antogs var en 

vikt på 1.5 ton och LxBxH=4.65x1.75x1.5 meter. Av praktiska skäl så som surrning och utrymme för 

föraren har ett tillägg på ytterligare 15 centimeter runt om bilen beaktas. Med detta givet antogs 

följande dimensioner för fartyget: 

Tabell 1. Huvuddimensioner 

Marschfart V 17,5 kn 

Längt över allt LOA 200 m 

Längd mellan perpendiklar LPP 190 m 

Bredd B 30 m 

Djupgående T 8,5 m 

Blockkoefficient CB 0.57 

Deplacement ∇ 27230 m
3
 

Fribord F 3,098 m 

Höjd till väderdäck D 25,5 m 

Höjd över allt H 32,5 m 

Antalet däck Däck 10 

 

Vid dimensionering av fartygets lastutrymme togs det även hänsyn till ramper mellan däcken, 

svängutrymme, maskinrum, ballasttankar, bränsletankar, dubbelbotten, tjocklek på däcksgolven/taken 

samt andra förnödenheter som färskvatten etc. När de grovt antagna måtten är bestämda, har båten en 

kapacitet på ca 4700 bilar, en marginal då fordonens dimensioner kan variera, se bilaga 1 för en 

general arrangemang för det projekterade fartyget.  

När huvuddimensioner och lastutrymmet är fastställt kan nu en omfattande analys av fartygets 

stabilitet och effektbehov ta vid. Fartyget måste uppfylla en del krav
[3]

 som ställs på bland annat dess 

intaktstabilitet och kursstabilitet för såväl lastad och olastad (eventuellt ballastad) fartyg. För att 

beräkna fartygets stabilitet måste de olika delarnas tyngdpunkter och massor uppskattas, de 

tillsammans utgör sedan fartygets totala tyngdpunkt. Vitala delar som måste uppskattas är skrov, last, 

bränslet, ballastvatten och maskineriet. Dessa delar utgör större delen av fartygets massa, vilket ger en 

god uppskattning av fartygets tyngdpunktsläge. 

Efter stabilitetsanalysen beräknas fartygets släpmotstånd och dess släpeffekt för en given marschfart.  

Från huvuddimensioner och släpmotstånd kan en propeller (eller två) väljas som klarar av de krav som 

ställs. Till sist väljs en motor som klarar av propellerns effektbehov samt extra marginaler för väder 

och tillfällig hög belastning. En sammanfattande tabell över fartygets huvuddata redovisas i bilaga 6.  
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Genomförande 
 

Stabilitetsanalys 

 

För att få en fullständig stabilitetsanalys måste analys göras för både tvär- och långskepps fartyget. 

Tvärskeppsstabiliteten är oftast den mest kritiska och då också den som är dimensionerande, varför en 

analys av långskeppsstabiliteten oftast är överflödig. I projektet kommer arbetet istället begränsas till 

att fartyget flyter utan trim, s.k. ”even keel”. För att beräkna tvärskeppsstabiliteten är det i huvudsak 

två viktiga parametrar som måste beaktas, fartygets masscentrum G och deplacementcentrum B. 

Om ingen last förflyttas i sidled vid en påtvingad krängning kommer masscentrum inte förflyttas, men 

på grund av den ändrade undervattensgeometrin vid en påtvingad krängning kommer kraftlinjen för 

deplacementcentrum inte längre sammanfalla med tyngdkraftens. För att det ska uppstå en ny 

kraftjämvikt mellan kraftparen kommer därför deplacementcentrum förflyttas i sidled och ge upphov 

till ett rätande moment som vill föra båten tillbaka till sitt ursprungliga jämviktsläge. Figur 1 visar det 

ursprungliga jämviktsläget när inga utomstående krafter är applicerade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Här G är masscentrum och B deplacementcentrum. Krafterna bildar ett kraftpar med gemensam 

kraftlinje. Figur 3 visar ett jämviktsläge när en yttre kraft (ex. vågor och vind) skapar ett krängande 

moment, vilket får fartyget att luta och deplacementcentrum att förflyttas i sidled. 

Figur 2. Jämviktsläge för fall då inga yttre krafter verkar 
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Figur 3. Yttre kraft som ger fartyget en krängningsvinkel ∅ 

GZ den rätande hävarmen som beror på krängningsvinkeln ∅ och som beräknas med ekvationen 

 

𝐺𝑍(∅) = (𝑇𝐶𝐵 ∗ cos ∅ + 𝐾𝐵 ∗ sin ∅) − (𝑇𝐶𝐺 ∗ cos∅ + 𝐾𝐺 ∗ sin ∅),  (1) 

 

här TCB, KB, TCG och KG beskriver avstånden från kölen K och centrumlinjen till masscentrum och 

deplacementcentrum. Figur 4 visar en mer detaljerad bild för de olika avstånden.  

 

Figur 4. Detaljerad bild för de olika avståndskomponenterna. 
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TCG är tyngdpunktens avstånd från centrumlinjen, om lasten är centrerad så är TCG lika med noll. 

KB och TCB beror på fartygets undervattensform och fås från ett hydrostatiskt program där 

skrovformen kan modelleras till önskad geometri. KG är avståndet från köllinjen till fartygets 

sammanlagda masscentrum och är utgångspunkten till beräkningar av GZ och GM0 och uppskattas 

med följande ekvation: 

 

𝐾𝐺 =
𝑀𝑠𝑘𝑟𝑜𝑣∗𝑍𝑠𝑘𝑟𝑜𝑣+𝑀𝑙𝑎𝑠𝑡∗𝑍𝑙𝑎𝑠𝑡+𝑀𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒∗𝑍𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒+𝑀𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛∗𝑍𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛

𝑀𝑡𝑜𝑡
  (2) 

 

De olika delarnas massa och avstånd från köl till masscentrum har antagits enligt tabell 2: 

Tabell 2 

Komponent Massa [ton] Avstånd från kölen [m] 

Skrov 17942 12,75 

Bränsle 2538 1,5 

Last 6750 13,5 

Maskin 400 4 

Ballast 5000 3 

  

Fartygets lättvikt (skrovvikt) har uppskattas med hjälp av Rapo (LR 1982)
[4]

 som baserar sig på 

statistiska data från andra roro-fartyg. Ekvation 3 ger en uppskattning av fartygets lättvikt LW: 

 

𝐿𝑊 = (0,03557 ∗ 𝐿𝑝𝑝 ∗ 𝐵 ∗ 𝐷 ∗ √
𝐿𝑝𝑝

𝐷
+ 1350 ∗ √𝑛 ∗ 𝐶𝐵) ∗ 𝐶1  (3) 

 

Här Lpp är avståndet mellan perpendiklarna, B fartygsbredden, D höjd till väderdäck, n antalet 

lastdäck, CB blockkoefficienten och C1=1,035 är en materialkonstant för ”mild Steel”. För lasten har 

det antagits att en bil väger ca 1.5 ton, med 4500 bilar blir lastens massa 6750 ton, lasten antas även 

vara jämt fördelad i fartyget, vilket ger ett Zlast strax över mitten av båten. Maskinen antas väga ca 400 

ton och är placerad långt bak och så långt ned som möjligt. Maskinen antas även ha en 

dygnsförbrukning på ca 65 m
3
 bränsle för normala driftförhållanden. Det kräver då en kapacitet på 

minst 1800 m
3
 bränsle för att klara en enkel resa.  Med en reserv på ca 900 m

3
 uppskattas den totala 

bränslekapaciteten vara 2700m
3
. Med en densitet på 0,940 ton/m

3
 blir den totala bränslemassan 2538 

ton. Bränslet antas ligga under maskinen för att ge ett så låg tyngdpunktsläge som möjligt.  

Undersökningar har även gjorts för ett fartyg utan last. För att fartyget ska förbli stabilt och med en 

propeller under vattenytan måste ballasttankar finnas ombord. Det behövs ca 5000 ton ballastvatten för 

att säkerställa ett stabilt fartyg och att propellern är under vatten. Dessa tankar är väldigt stora, och vid 

en påtvingad krängning kommer fartygets tyngdpunkt att flyttas i sidled på grund av fria vätskeytor i 

ballasttankarna. För att motverka denna negativa effekt på stabiliteten, delas tankarna in i täta skott
[5]

.  

Med dessa data givna beräknades ett nytt KG fram för ett tomt men ballast lastad fartyg. Ekvationen 

ser likadan ut men man ersätter Mlast och Zlast med Mballast respektive Zballast. Med värden från tabell 2 
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och ekvation 2 beräknades de olika värdena på KG till, KG=11.77 m för lastat fartyg och KG=9.63 m 

för ett ballastat fartyg. Resultatet blir att det ballastade fartyget blir mer stabilt då fartygets tyngdpunkt 

sänks på grund av att ballastens masscentrum ligger närmare kölen än lastens masscentrum. 

Figur 5 och 6 visar hur de olika massorna som antagits är fördelade i fartyget. 

 

 

Figur 5. Massplacering för de olika komponenterna tvärskepps fartyget. 

 

Figur 6. Massplacering för de olika komponenterna långskepps fartyget. 

Som figur 5 och 6 illustrerar är ballastvattnet fördelat i olika tankar för att kunna omfördela 

ballastvattnet vid en eventuell tyngdpunkts förflyttning både tvär- och långskepps fartyget. Ett bra 

exempel är vid på- och avlastning av fordon då tillfälliga tyngdpunksförändringar kan förekomma eller 

vid hårda väderförhållanden ute till havs. 

Efter en simulerad krängning blir GZ-kurvan för ett fullastat fartyg enligt figur 7: 
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Figur 7. GZ-kurva för fullastat fartyg 

 

GZ-kurvan beskriver hur mycket fartyget kan kränga till dess det välter över. Som figur 7 visar 

inträffar GZmax vid 35 grader. Om fartyget går över denna kritiska krängningsvinkel kommer 

hävarmen GZ att minska för ökad krängningsvinkel och det rätande momentet som vill kränga tillbaka 

båten minskar. Det som är mest intressant är dock arean under GZ-kurvan som återger hur mycket 

energi som krävs för att kränga fartyget. Genom att integrera 𝐺𝑍(∅) fås följande areor för specifika 

vinklar: 

 

∫ 𝐺𝑍(∅) = 0,7854 𝑚𝑟𝑎𝑑
∅=30

∅=0
    (4) 

 

∫ 𝐺𝑍(∅) = 1,1345 𝑚𝑟𝑎𝑑
∅=40

∅=30
    (5) 

 

∫ 𝐺𝑍(∅) = 0,3491 𝑚𝑟𝑎𝑑
∅=40

∅=30
    (6) 
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Med programmet MSY Hydrostatics som plottade GZ-kurvorna erhölls för det fullastade fartyget ett  

GM0=6.28 m.  

Initialstabiliteten GM0 är lutningen på GZ-kurvan för små krängningsvinklar (0-10°) och är i 

stabilitetssynpunkt en mycket viktig parameter. Ett för lågt värde (under IMOs krav) är fartyget 

mycket ostabilt. Ett för högt värde på GM0 är också dåligt då det kommer ge en missvisande bild av 

stabiliteten, och att den förändras väldigt mycket när krängningsvinkeln blir större. Det olastade fallet 

har en bättre stabilitet på grund av den sänkta tyngdpunkten i fartyget. Som figur 8 visar är GZ-

kurvans hävarm mycket högre och GZmax inträffar istället vid 40 grader. 

 

Figur 8. GZ-kurva för ballastat fartyg 

Stabiliteten blir som sagt avsevärt mycket högre för det ballastade fartyget än för det fullastade 

fartyget. Energin som krävs för att kränga fartyget blir: 

 

∫ 𝐺𝑍(∅) = 1,1781 𝑚𝑟𝑎𝑑
∅=30

∅=0
     (7) 

 

∫ 𝐺𝑍(∅) = 1,6581 𝑚𝑟𝑎𝑑
∅=40

∅=0
    (8) 

 

∫ 𝐺𝑍(∅) = 0,4800 𝑚𝑟𝑎𝑑
∅=40

∅=30
    (9) 
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GM0=10,47 m 

 

Energin som krävs för att kränga det ballastade fartyget blir också mycket större jämfört med det 

fullastade fallet. I tabell 3 sammanfattas samtliga resultat från stabilitetsanalysen samt vilka krav som 

ställs från Sjöfartsverket
[3]

. 

Tabell 3. Resultat från krängningsanalys samt krav från sjöfartsverket. 

 Areaunder 0-30° 

[mrad] 

Areaunder 0-40° 

[mrad] 

Areaunder 30-40° 

[mrad] 

GZ(∅ = 30°) 

[m] 

GM0 [m] 

Lastat fartyg 0,7854 1,1345 0,3491 3,1 6,28 

Olastat fartyg 1,1781 1,6581 0,48 4,5 10,47 

Krav från 

Sjöfartsverket 

0,055 0,090 0,030 0,2 0,15 

 

Som tabell 3 redovisar ligger fartyget långt över de krav som ställs av Sjöfartsverket på fartygets 

intaktstabilitet. Fartygets fribord är bland de äldsta uttryck för att mäta stabilitet. Fribordet är den 

skillnad i höjd från vattenytan till första vattentäta däck. Fribordet uppskattades enligt 

transportstyrelsens rekommendationer för fartyg av klass B
[6]

 till 3,098 m.  

Enligt bivillkoren, bilaga 2, måste fartyget även följa SOLAS rekommendationer för indelning av 

vattentäta sektioner
[7]

. För en fartygslängd på 200 meter behöver den delas in i 10 vattentäta sektioner. 

De vattentäta sektionerna sträcker sig från fartygsbotten till fribordshöjden, för en mer överskådlig 

bild, se bilaga 1, general arrangemang.   
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Motstånd och effektbehov 

Beräkningar av motstånd och effektbehov har gjorts med systematiska serier och semiempiriska 

metoder efter Fartygs motstånd och effektbehov
[8]

, skriven av Kalle Garme. Dessa visar sig dock ge en 

liten överskattning av motståndet, varför ett färdigt matlabprogram som använder sig av Holtrop & 

Mennens metod istället används. Men här nedan beskrivs första metoden och tillhörande resultat.  

För att beräkna motståndet för metod 1, behöver följande motståndskoefficienter samt tillägg för 

bihangsmotstånd bestämmas: 

 

𝐶𝑇 = (1 + 𝑘) ∗ 𝐶𝐹 + 𝐶𝑅 + ∆𝐶𝐹 + 𝐶𝐴𝐴    (10) 

 

Här CT är summan av alla motståndskoefficienter, k formfaktorn, CF plattfriktionen, CR 

vågbildningsmotståndet, ∆𝐶𝐹 ytråhetstillägg och CAA luftmotståndskoefficienten. Fartyget går med en 

förhållandevis låg fart, varför det viskösa motståndet dominerar. Skulle fartyget ha ett planande skrov 

och gå med högre hastighet, skulle vågmotståndet istället vara det dominerade motståndet.   

Indata som behövs för att beräkna motståndskoefficienterna är 

 Längd mellan perpendiklar, Lpp 

 Bredd, B 

 Djupgående, T 

 Deplacement, ∇ 

 Farten V, [m/s] 

 Skrovets våta area, S 

Deplacementet anges i m
3
 och beräknas enligt följande 

 

∇=
𝐿𝑊+𝐷𝑊

𝜌𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛
=

(17942+9288)∗1000

1000
= 27230 𝑚3   (11) 

 

Här LW är lättvikten på fartyget och DW (dödvikten) består av last, bränsle och besättning. 

Vattendensiteten har antagits vara 1000 kg/m
3
 och vattnets kinetiska viskositet 𝜈 antas vara 1,2*10

-6
 

m
2
/s. Vidare behöver en del dimensionslösa tal bestämmas för att kunna beräkna de olika 

motståndskoefficienterna.  

Froudtalet: 

 

𝐹𝑛 =
𝑉

√𝑔∗𝐿𝑝𝑝
=

9,0

√9.81∗190
= 0.209    (12) 

 

Här g är tyngdaccelerationen och Lpp längden mellan perpendiklarna.  
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Reynoldstalet: 

𝑅𝑒𝐿 =
𝑉∗𝐿𝑝𝑝

𝜈
=

9∗190

12−6 = 1,439    (13) 

 

Blockkoefficienten: 

 

𝐶𝐵 =
∇

𝐵∗𝐿𝑝𝑝∗𝑇
=

27230

30∗190∗8,5
≈ 0,57    (14) 

 

Prismatiska koefficienten: 

 

𝐶𝑃 =
∇

𝐴𝑀𝐿𝑝𝑝

27230

255∗190
= 0,56     (15) 

 

här AM är mittspantsarean. 

Slankhetstalet: 

 

𝜆 =
𝐿𝑝𝑝

∇
1
3

=
190

272303 = 6.32     (16) 

 

Froudtalet och Reynoldstalet beskriver hur strömningen kring skrovet varierar med hastigheten och 

längden på fartyget. Blockkoefficienten och den prismatiska koefficienten beskriver fartygets 

fyllighet. För ett givet slankhetstal kan uppskattningar på vågmotståndet CR göras med hjälp av en 

restmotståndsgraf som hämtas ur Kalle Garme
[8]

, se för graf. 

Vidare uppskattas det viskösa motståndet CF enligt följande ekvation, 

 

𝐶𝐹 =
0,075

(𝑙𝑜𝑔10∗𝑅𝑒𝐿−2)2 =
0,075

(𝑙𝑜𝑔10∗1,439−2)2 = 0,0015   (17) 

 

Formfaktorn k: 
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𝑘 = −0,095 + 25,5 ∗
𝐶𝐵

(
𝐿𝑝𝑝

𝐵
)∗√

𝐵

𝑇

= −0,095 + 25,5 ∗
0,57

190

30
∗√

30

8,5

= 0,098  

  (18) 

 

 

 

Ytråhetstillägget ∆𝐶𝐹 beräknas till: 

 

∆𝐶𝐹 = (105 ∗ (
𝑘𝑠

𝐿𝑝𝑝
)

1

3
− 0.64) ∗ 10−3 = 3,30−4   (19) 

 

Här ks=150𝜇𝑚 är skrovets ytråhet, enligt rekommendationer av ITTC-78.  

Med givna värden på froudtalet, slankhetstalet och den prismatiska koefficienten kan 

vågbildningsmotståndet CR uppskattas ur diagram, se bilaga 3. Dessvärre har CR i diagrammet 

bestämts som CR=CTM-CfM varför motståndskoefficienten måste skalas om med ekvationen: 

 

𝐶𝑅 = 𝐶𝑇𝑀 − (1 + 𝑘)𝐶𝑓𝑀 = 0,0030 − (1 + 0,098) ∗ 0,0023 = 4,75−4   (20) 

 

Här CTM och CfM är motståndskoefficienter för en skalenlig fartygsmodell.  

För att uppskatta luftmotståndet måste skrovets våta yta S beräknas. S beräknas med följande 

approximativa ekvation ur Guldhammer & Harvald (1974): 

 

𝑆 = 1,025 ∗ 𝐿𝑝𝑝(𝐶𝐵 ∗ 𝐵 + 1,7 ∗ 𝑇) = 1,025 ∗ 190(0,57 ∗ 30 + 1.7 ∗ 𝑇) = 6146 m
2
  (21) 

 

Vidare rekommenderar ITTC att totalmotståndskoefficienten CAA för luftmotståndet beräknas enligt 

följande ekvation: 

 

𝐶𝐴𝐴 = 0,001
𝐴𝑇

𝑆
=

382,7

6146
= 6,23−5     (22) 

 

Här AT antas till B*1.5*T. Till sist summeras samtliga motståndskoefficienter enligt följande ekvation: 

𝐶𝑇 = (1 + 𝑘) ∗ 𝐶𝐹 + 𝐶𝑅 + ∆𝐶𝐹 + 𝐶𝐴𝐴 = 0,0025    (23) 
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Fartygets motstånd beräknas sedan med följande ekvation: 

𝑅𝑇 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑆 ∗ 𝐶𝑇 = 0,5 ∗ 1000 ∗ 92 ∗ 6146 ∗ 0,0025 = 622,3 𝑘𝑁 (24) 

Som sagt ger metod 1 en överskattning av motståndet, varför motstånd och effektbehov baserar sig 

efter Holtrop & Mennens metod. Figur 9 visar resultatet för de olika motståndskomponenterna och hur 

de varierar efter froudtalet: 

 

Figur 9. Motståndskomponenter för varierande froudtal. 

Här Rf(1+k) är viskösa motståndet, Rw vågmotståndet, Ra luftmotståndet, Rtot det totala motståndet 

och de övriga motståndskomponenterna är för roder och andra bihang, de utgör ca 1 % av det 

totalamotståndet varför de försummas och syns därför inte i figur 9. Med givet Froude tal, Fn=0,209, 

kan RT avläsas ur graf till ca 610 kN. Släpeffekten bestäms sedan med följande ekvation: 

 

𝑃𝐸 = 𝑅𝑇 ∗ 𝑉 = 610 ∗ 103 ∗ 9 = 5,49 MW   (25) 

 

Effekten som krävs för att övervinna släpmotståndet är beroende av den så kallade 

propulsionsverkningsgraden η𝐷som har med propellern att göra, men detta senare under kapitlet för 

propellervalet.  
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Propellerval 

När en propeller skall dimensioneras utgår man först från ett antal propellerkaraktäristikor för att hitta 

en lämplig propeller. Utgångspunkten för propellervalet är uppgifter från motståndsberäkningen samt 

fysiska begränsningar såsom skrovform eller liknande. Propellern skall ha så hög verkningsgrad som 

möjligt samtidigt som den ska ha en utformning som minimerar risken för kavitation. För att erhålla en 

god verkningsgrad bör propellern vara så stor som möjligt och gå med så lågt varvtal som möjligt. Det 

rekommenderas att propellerns diameter inte överstiger 2/3 av fartygets djupgående. Innan en djupare 

analys av propeller kan göras måste först följande parametrar bestämmas, Z antal propellerblad och h, 

avståndet från vattenlinjen till propelleraxeln.  

Mindre fartyg brukar vanligtvis ha 3-4 propellerblad och för större fartyg är det mer vanligt att ha 4-5 

propellerblad. Till detta fartyg har 5 blad antagits. En propeller arbetar bäst i ett ostört strömningsfält, 

varpå h behöver väljas så propellern inte påverkas av störningar nära vattenytan. Enligt häftet fartygs 

motstånd och effektbehov, Kalle Garme
[8]

, bör avståndet från propellerns översta läge och vattenytan 

grovt räknat vara en propellerradie, vilket ger slutsatsen att h bör vara ungefär en propeller diameter. 

Propellerdiametern D antas vara 65 % av djupgåendet, detta ger en propellerdiameter på 5.53 m och h 

antas då vara ca 6 m.  

Vidare bestäms bladareaförhållandet, BAR. BAR är en kompromiss mellan hög 

propellerverkningsgrad och risk för kavitation. Större bladareaförhållande ökar profilmotståndet vilket 

minskar verkningsgraden hos propellern, samtidigt ger större bladareaförhållande mindre 

tryckfluktuationer som ger upphov till kavitation. För att uppskatta bladareaförhållandet används 

följande empiriska ekvation: 

 

𝐵𝐴𝑅 =
𝐴𝐸

𝐴0
=

3.5∗𝑇(1−
𝑑

𝐷
)

𝐷2(100+5∗ℎ)
= 0,7    (26) 

 

Här T är propellerns tryckkraft, d/D förhållandet mellan propellernavets diameter och hela propellerns 

diameter. För propellrar med fasta blad brukar d/D förhållandet uppskattas till 0.2. På grund av att 

propellern skapar ett undertryck vilket ger upphov till ett sug i akterskeppet (sugfaktor, t) måste T 

justeras upp något för att kompensera för det ökade släpmotståndet.  

 

𝑇 =
𝑅𝑇

1−𝑡
      (27) 

 

Här RT är släpmotståndet som beräknades i förgående kapitel, och t sugfaktorn. För att uppskatta 

sugfaktorn t måste först medströmsfaktorn w beräknas med hjälp av följande approximativa uttryck, 

 

𝑤 = 0.5 ∗ 𝐶𝐵 − 0.05     (28) 

Här ekvation (28) är för ett fartyg med 1 propeller. Vidare uppskattas t med följande ekvation för ett 

fartyg med en propeller, 
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𝑡 = 0.6 ∗ 𝑤      (29) 

 

Med en given medströmsfaktor och given hastighet kan medel-anströmningshastigheten VA beräknas 

enligt: 

 

𝑣𝐴 = (1 − 𝑤) ∗ 𝑉      (30) 

 

När designfart, huvuddimensioner, propeller diameter antagits, släpmotståndet beräknat och 

medströms- och sugfaktorerna är givna, kan nu propellerkaraktäristikorna användas för att få en så bra 

utgångspunkt som möjligt vid val av propeller. Med propellertryckkraften T från ekvation (26) och 

anströmningshastigheten VA från ekvation (29) är framdrivningstalet J och tryckkraftkoefficienterna 

givna så när som på varvtalet n. Med följande ekvation kan tryckkraftkoefficienten KTrequired (den kraft 

som krävs av fartyget) uttryckas som en funktion av kvadraten på framdrivningstalet J, helt oberoende 

av varvtalet n.  

 

𝐾𝑇𝑟𝑒𝑞 =
𝑇

𝜌∗𝐷2∗𝑉𝐴
2 ∗ 𝐽2     (31) 

 

KT-parabeln ritas sedan in i de propellerkaraktäristikor som är av intresse för den givna 

propellergeometrin, vilket främst syftar på bladareaförhållandet och antalet blad. Med en propeller 

med 5 blad och ett bladareaförhållande på 0.6 passar propellerkaraktäristikan SSPA 5.60, hämtad ur 

fartygs motstånd och effektbehov. Med en P/D=1.2 och med ett framdrivningstal J=0.7 erhålls en bra 

propeller med en verkningsgrad på strax över 60 %. Med detta som utgångspunkt kan en propeller tas 

fram med en egen propellerkaraktäristika som grundar sig i teori från häftet ”Propeller analysis”, 

skriven av Jakob Kuttenkeuler, se bilaga 4, propellermodellering. 

I nästa steg ska den kalkylerade tryckkraften från propellern beräknas, men först måste några viktiga 

parametrar lyftas fram, vilka visas i figur 10. 
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Figur 10. Illustrerande bild över Propeller nav samt viktiga parametrar, hämtat ur propeller analysis. 

Här V0 är friströmshastigheten in mot propellern, och V2 propellerns 

rotationshastighet*propellerradien. De olika hastighetskomponenterna kan också uttryckas som 

funktioner av den axiella inflödesfaktorn 𝛼 och den tangentiella inflödesfaktorn 𝛼′, för en mer 

ingående beskrivning hur 𝛼 och 𝛼′ beräknas, hänvisas läsaren till bilaga 4, propellermodellering. 

  

𝑣 = 𝑣𝐴(1 + 𝛼)     (32) 

 

𝑣2 = 𝜔 ∗ 𝑟(1 − 𝛼′)     (33) 

 

Hastigheten v bestäms sedan med hjälp av Pythagorassats: 

 

𝑣 = √𝑣0
2 + 𝑣2

2     (34) 

 

Från figur 10 kan propellerns lyftkraft L och propellerns motstånd D uttryckas enligt 

 

∆𝐿 = 𝑞 ∗ 𝑐 ∗ 𝐶𝐿 ∗ ∆𝑟     (35) 

 

∆𝐷 = 𝑞 ∗ 𝑐 ∗ 𝐶𝐷 ∗ ∆𝑟     (36) 
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Här c är medelkordan på propellerbladet, ∆𝑟 ett radie-segment, CL och CD dimensionslösa lyft- och 

motståndskoefficienter och q det dynamiska trycket som uttryck enligt följande, 

 

𝑞 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑣2      (37) 

 

Från figur 10 fås sambandet: 

 

∅ = 𝜃 − 𝑎      (38) 

 

Varpå tryckkraften ∆𝑇 och vridmomentet ∆𝑀 för ett bladelement kan beräknas enligt följande 

 

∆𝑇 = ∆𝐿 ∗ cos(∅) − ∆𝐷 ∗ sin (∅)    (39) 

 

∆𝑀 = (∆𝐿 ∗ sin(∅) + ∆𝐷 ∗ cos(∅)) ∗ 𝑟    (40) 

 

Kombineras ekvationerna (34)-(39) erhålls slutligen tryckkraften och vridmomentet för ett 

propellerelement med N antal blad, 

 

∆𝑇 = 𝑞 ∗ 𝑐 ∗ 𝑁[𝐶𝐿 ∗ cos(∅) − 𝐶𝐷 ∗ sin (∅)]∆𝑟   (41) 

 

∆𝑀 = 𝑞 ∗ 𝑐 ∗ 𝑁[𝐶𝐿 ∗ sin(∅) + 𝐶𝐷 ∗ cos (∅)]∆𝑟   (42) 

 

Slutligen erhålls den totala tryckkraften T och vridmomentet M genom summation av samtliga bidrag 

från bladelementen: 

 

𝑇 = ∑ ∆𝑇 = 383,64 𝑀𝑁     (43) 

𝑀 = ∑ ∆𝑀 = 345,55 𝑀𝑁𝑚     (44) 

För att beräkna propellerns verkningsgrad 𝜂0behöver ett antal dimensionslösa parametrar beräknas. 

Tryckkoefficienten KT för propellern (får inte förväxlas med fartygets tryckkoefficient) kan uttryckas 

som: 
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𝐾𝑇 =
𝑇

𝜌∗𝑛2∗𝐷4      (45) 

 

Här T är den framräknade tryckkraften, n propellerns varvtal och D propellerdiametern. 

Vridmomentskoefficienten Kq kan uttryckas som: 

 

𝐾𝑞 =
𝑀

𝜌∗𝑛2∗𝐷5      (46) 

 

Här M är det framräknade vridmomentet. En tredje viktig parameter är framdrivningstalet J som är en 

dimensionslös hastighet: 

 

𝐽 =
𝑣𝐴

𝑛∗𝐷
      (47) 

 

Med ekvationerna (45)-(47) kan propellerns verkningsgrad beräknas som funktion av 

framdrivningstalet J: 

 

𝜂0 =
𝐾𝑇

𝐾𝑞
∗

𝐽

2∗𝜋
      (48) 

 

Verkningsgraden kan ses som tillförd effekt genom nyttig effekt och beskriver hur effektiv propellern 

är för olika framdrivningstal. Genom att variera propellerns varvtal n och därigenom variera J kan en 

propellerkaraktäristika för en given propellergeometri plottas fram.  
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Figur 11. Propellerkaraktäristiska för en given propellergeometri, samt erforderlig tryckkraft Trequired.    

Från figur 11 kan verkningsgraden 𝜂0 tolkas som den verkningsgrad för vilket framdrivningstal J, KT 

och KTrequired korsar varandra. KTrequired svarar för det KT-värde för vilket propellern alltid levererar den 

tryckkraft som krävs för att driva fram fartyget i sin marschfart. För ett J≈0.72 (motsvarande 104 rpm) 

blir verkningsgraden 𝜂0=0.61. I figuren syns det tydligt att propellerns verkningsgrad kraftigt avtar för 

framdrivningstal större än 1.1. Det är därför extremt viktigt att konstruera en propeller som opererar 

med god marginal från detta arbetsområde. För en mer detaljerad beskrivning av BET-modellen, 

(blade element theory) och matlab-kod, hänvisas läsaren till bilaga 4, propellermodellering. 

När propellern är färdigdimensionerad är det också viktigt att kontrollera ifall propellern anlöper risk 

för kavitation. Höga flödeshastigheter ger ett lågt statiskt tryck (Bernoullis ekvation), om trycket blir 

tillräckligt lågt bildas bubblor fyllda med vattenånga och luft, detta fenomen kallas för kavitation. När 

trycket sedan ökar språngartat nedströms propellern, kollapsar bubblorna och skapar en s.k. jet-stråle 

av vatten, vilket kan ge upphov till en försämrad propellerverkningsgrad, buller och erosion på 

propellerbladen. Från ett Burril diagram från fartygs motstånd och effektbehov
[8]

 kan 

propellerkavitationstalet 𝜏𝑐 och det lokala kavitationstalet 𝜎0.7𝑟 beräknas och viktas mot varandra för 

att se om propellern uppfyller kavitationskraven.   

 

𝜏𝑐 =
𝑇

1

2
∗𝜌∗𝐴𝑝(𝑣𝐴

2+(𝜋∗0.7∗𝐷∗𝑛)2)
     (49) 

 

𝜎0.7𝑟 =
𝑝𝑎+𝜌𝑔ℎ−𝑝𝑣

1

2
𝜌(𝑣𝐴

2+(0.7∗𝜋∗𝐷∗𝑛)2)
     (50) 
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Här Ap är den projicerade propellerarean, A0 propellerdiskens area, pa atmosfärstrycket, 𝜌𝑔ℎ trycket 

vid propelleraxeln och pv vattnets ångbildningstryck. Figur 12 visar var den aktuella propellern har sitt 

kavitationstal i Burrill diagrammet. 

 

Figur 12. Kavitationskontroll för aktuell propeller. Diagram hämtat ur fartygs motstånd och effektbehov. 

Genom att variera olika faktorer för att propellern skall klara kavitationskraven har följande 

dimensioner valts: 

Tabell 4. Slutgiltiga dimensioner för propellern. 

Diameter, D [m] Antal blad, N Varvtal, n [rpm] Stigningsförhållande, 

P/D 

Bladareaförhållandet, 

BAR 

5,53 5 104 1,2 0,61 

 

Som tidigare nämnt i slutet av förgående kapitel, måste effekten för att övervinna släpmotståndet 

beräknas. Denna effekt är densamma som propellerns effekt PD och beräknas med följande ekvation: 

 

𝑃𝐷 =
𝑃𝐸

𝜂𝐷
=

5,49∗106

0,6737
= 8,15 MW     (51) 
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Här PE är fartygets släpeffekt och 𝜂𝐷är propellerns propulsionsverkningsgrad och beräknas enligt, 

 

𝜂𝐷 = 𝜂0 ∗ 𝜂𝑅 ∗ 𝜂𝐻      (52) 

Här 𝜂0 är den framräknade propellerverkningsgraden, 𝜂𝑅 den relativa rotativa verkningsgraden 

vanligtvis =1 och 𝜂𝐻 skrovverkningsgraden.  

Skrovverkningsgranden beräknas enligt följande: 

 

𝜂𝐻 =
1−𝑡

1−𝑤
=

1−0,1410

1−0,2350
= 1,123    (53) 

 

På grund av att friktion kring fartyget kommer anströmningshastigheten blir lägre hos propellern 

jämfört med fartygets hastighet V. Detta medför att skrovverkningsgraden normalt är större än 1. Med 

𝜂𝐷 och 𝑃𝐸givna beräknas propellerns effekt PD till 8,15 MW. Effekten gäller dock endast vid ideala 

förhållanden. Effektbehovet räknas därför upp med ett ”sjötillägg” för att kompensera för vind, vågor, 

beväxning etc. Schablonvärde för sjötillägg är 15 %. Dessutom görs även ett tillägg på ytterligare 10 

% för tillfällig överbelastning, hämtat ur fartygs motstånd och effektbehov. Effektbehovet beräknas då 

till 10.2 MW eller motsvarande 13670 hästkrafter. En motor som skulle kunna klara av att driva 

fartyget framåt är motorn MAN B&W S60-MC6-5.
[9]

 Den levererar en effekt på 13678 hk vid 

varvtalet 105 rpm vilket är det projekterade fartygets arbetsvarvtal. Samtlig huvuddata för fartyget 

sammanfattas i bilaga 6, fartygets huvuddata. 
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Miljöaspekter 
Transportarbetet värderas genom uppskattning av energiåtgången per fraktad bil. Energiåtgången är en 

uppskattning på hur mycket olja och koldioxidutsläpp fartyget konsumerar/släpper ut per lastad bil. 

För att ge ett perspektiv av energiåtgången sätts den i relation till alternativa transporter, till exempel 

att köra bilen själv eller via lastbilstransport. Som tidigare nämnt antas fartyget ha en 

bränsleförbrukning på ca 65 m
3
/dygn. En enkel resa tar 27 dygn, fartyget konsumerar då ca 1700 ton 

brännolja. Fartyget fraktar 4500 bilar, oljekonsumtion per bil blir då: 

 

1700

4500
= 0.38 

𝑡𝑜𝑛 𝑏𝑟ä𝑛𝑛𝑜𝑙𝑗𝑎

𝑏𝑖𝑙
      (54) 

 

Ett ton brännolja har en energi på 42 GJ
[10]

, energiåtgången per fraktad bil blir då: 

 

0,38 ∗ 42 ∗ 109 = 15,96 
𝐺𝐽

𝑏𝑖𝑙
     (55)

  

 

Ponera att det är möjligt att köra med bil från Göteborg till Shanghai, sträckan bilen behöver färdas 

antas vara samma som för fartyget. En genomsnittlig bil har en bränsleförbrukning på ca 0,7 liter/mil. 

Bränslet antas ha en densitet på ca 0,75 ton/m3, vilket ger för en enkel resa en bränslekonsumtion: 

 

0,7∗0,75∗11200∗1,852

10
= 1,088 

𝑡𝑜𝑛 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒

𝑏𝑖𝑙
    (56) 

 

Motsvarande energiinnehåll för ett ton bränsle (diesel Mk 1.) är 35,280 (9800 kWh)
[11]

, energiåtgången 

per fraktad bil blir då: 

 

1,088 ∗ 35,280 ∗ 109 = 38,42 
𝐺𝐽

𝑏𝑖𝑙
    (57) 

 

Om en lastbil ska frakta bilarna, antas den med trailer kunna bära 8 bilar. Lastbilen antas ha en 

bränslekonsumtion på ca 4 liter/mil
[12]

 och bränsle antas ha samma densitet som för bilarna. Detta ger 

för en enkelresa en bränslekonsumtion per bil: 

 

4∗0,75∗11200∗1,852

8∗10
= 0,778 

𝑡𝑜𝑛 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒

𝑏𝑖𝑙
    (58)
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Energiåtgången per fraktad bil blir då: 

 

0,778 ∗ 35,280 ∗ 109 = 27,44
𝐺𝐽

𝑏𝑖𝑙
    (59)

  

 

Koldioxidutsläpp för brännolja ligger mellan 500-1000 
𝑔𝐶02

𝑘𝑊ℎ
 
[13]

. Översatt till 
𝑔𝐶𝑂2

𝑏𝑖𝑙
 för en enkel resa blir 

detta:  

 

𝐷𝑒𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡∗15∗11200∗1,852

4500
= 1,91 ∗

𝑀𝑔𝐶𝑂2

𝑏𝑖𝑙
   (60) 

 

Motsvarande koldioxidutsläpp för diesel (Mk1.) är 2540 
𝑔𝐶𝑂2

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
 
[11]

. För en bil som åker från Göteborg 

till Shanghai blir det sammanlagda koldioxidutsläppet: 

0,7∗11200∗1,852∗2540

10
= 3,69

𝑀𝑔𝐶𝑂2

𝑏𝑖𝑙
    (61) 

Motsvarande koldioxidutsläpp för en lastbil blir: 

 

4∗11200∗1,852∗2540

8∗10
= 2,63 

𝑀𝑔𝐶𝑂2

𝑏𝑖𝑙
    (62) 

 

Tabell 5 sammanfattar resultaten av energiåtgången och koldioxidutsläppet samt en procentuell 

jämförelse av utsläppen och energiåtgången för de olika transportfallen: 

Tabell 5. Sammanställd data över miljöpåverkan. 

Transport Energiåtgång/bil 

[GJ/bil] 

Koldioxidutsläpp/bil 

[MgCO2/bil] 

Procentuell skillnad, 

energiåtgågn 

Procentuell skillnad, 

koldioxidutsläpp 

Fartyg 15,96 1,91 1 1 

Enskild bil 38,42 3,69 2,41 1,93 

Lastbil 27,44 2,63 1,72 1,38 

 

Som tabellen visar är transport med fartyg i särklass den mest effektivaste och miljövänligaste 

lösningen att frakta bilarna med!  
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Slutsats och diskussion 
För att lösa uppgiften på ett kostnadseffektivt sätt krävs att minst två fartyg arbetar parallellt. Vartdera 

fartyget lastas med 4500 bilar och går från varsin hamn en gång per månad. Bilarna lastas och lossas 

av hamnpersonal på plats, arbetet beräknas ta ca 8 timmar med marginal för övertid. Fartyget är 

utrustat med en akterramp och en sidoramp för att effektivisera av- och pålastning av fordon. Med den 

givna marschfarten på 17.5 knop beräknas resa enkel väg ta ca 27.5 dygn, med hänsyn till väder och 

hastighetsbegränsningar. Det finns en marginal på 2-3 dygn för eventuell hårt väder eller stop på 

vägen.  

Fartyget klarar med goda marginaler de stabilitets krav som ställs av sjöfartsverket. Vid eventuellt 

tomlastat fartyg finns extra stora ballasttankar för att omfördela fartygets tyngdpunkt så varken 

propellern bryter vattenytan eller fartyget går med trim. Som tidigare sagt är ballasttankarna 

utplacerade runt om fartyget. Detta för att motverka ett eventuellt snedlastat fartyg samt för extra hårt 

väder ute till havs. Varefter bränsle förbrukas i aktern kommer skeppets tyngdpunkt att förflyttas 

föröver, varför kompensering av akterballastankar kan vara att föredra.  

Propelleranalysen har gjorts under antagandet att bladen är fyrkantiga, vilket är en grov uppskattning 

av hur den slutgiltiga propellern konstrueras. Vid jämförelse med SSPA:s standardpropellrar och 

propellerkaraktäristikor med likvärdiga dimensioner, visar det sig att resultatet blir slående likt det 

resultat som fås med den förenklade modelleringen. Om läsaren vill ha mer ingående information 

angående propelleranalysen hänvisar hen till bilaga 4, propellermodellering.  

För att driva fartyget framåt krävs ett maskineri som kan leverera 13670 hk. En motor som lever upp 

till detta effektbehov är motorn MAN B&W S60-MC6-5
[9]

 som levererar 13678 hk vid varvtalet 105 

rpm.  

Värt att nämna är fartygets bränslekonsumtion per lastad bil, det vill säga ett mått på huruvida fartyget 

är energieffektivt jämfört med andra transporter är i särklass det mest effektivaste sättet att frakta 

godset på. I dagens samhälle skulle frakt med lastbil ses som ett väldigt dåligt alternativ, varpå fartyg 

med dels billigare bränsle och dels mindre bränslekonsumtion är det mest miljövänliga och 

ekonomiska alternativet.  

Slutligen vill bara tilläggas att fartyget skulle med ändrade dimensioner kunna bli mer effektivt (4-

10% högre verkningsgrad). Det vil säga ett större djupgående hade resulterat till en större propeller 

som går med lägre hastighet, vilket i sin tur ger en bättre propellerverkningsgrad. Dock ökar 

motståndet när den våta ytan blir större, varför större propeller med lägre varvtal inte garanterar ett 

lägre effektbehov.    
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Modernt pendelbåtssystem i Stockholm 

Inledning Modernt pendelbåtssystem i Stockholm 
I Stockholm pendlar majoriteten av människor till och från arbeten i någon form av fordon. En stor del 

sker via kollektivtrafiken så som tunnelbana, pendeltåg och bussar. Men trots att majoriteten av 

pendlar med kollektivtrafik finns fortfarande en stor del som färdas med bil eller andra sorters fordon 

som i miljösynpunkt är förhållandevis dåliga alternativ. Den nuvarande kollektivtrafiken i Stockholm 

blir ständigt överbelastat vilket leder till underpresterande resultat och vars konsekvenser leder till 

trängsel, förseningar och onödigt högt slitaget på kollektivfordonen. Dessa konsekvenser kan vara 

argument till varför många resenärer istället väljer att resa med bil.  

Med förhoppning att kunna avlasta kollektivtrafiken har trafikförvaltningen utifrån krav från 

landstinget fått i uppgift att genomföra en förstudie om ett modernt pendelbåts- och strategiskt 

skärgårdstonnage i Stockholmsskärgård, som ska uppfylla dagens och framtida krav på miljö och 

tillgänglighet. Trafikförvaltningen har som krav att pendelbåtarna skall ha en hög miljöprofil och 

drivas med minst 90 % förnyelsebar energi.  

Utifrån ovanstående krav önskar trafikförvaltningen ta del av erfarenheter, synpunkter och förslag vad 

gäller t.ex. följande frågor: 

 Trafikupplägg  

 Systemutformning  

 Tekniska lösningar  

 Fartyg  

 Bryggplatser för pendelbåtstrafik  

 Ägande av infrastruktur och fartyg  

 Regelverk  

 Isproblematiken  

 

Syfte och problemformulering 

Fördjupningsarbetet kommer grunda sig utifrån några av ovanstående punkter som efterfrågas. Syftet 

med rapporten är också att ge ett förslag på ett pendelbåts- och strategiskt skärgårdstonnage som 

uppfyller hög miljöprofil och som drivs med minst 90 % förnyelsebar energi.   

Utgångspunkten är först att undersöka de hållplatser som trafikförvaltningen har föreslagit, integrerar 

hållplatserna bra till övrig kollektivtrafik eller behöver rutterna kompletteras med fler hållplatser, för 

mer information om de olika förslagen se bilaga 7, förslag på trafiklinjer. För att lösa denna uppgift 

kommer information tas fram för övrig kollektivtrafik och med hjälp av en iterativ metod få fram 

optimala hållplatser som fungerar både för båttrafik och för övrig kollektivtrafik. De flesta resenärer 

idag reser till s.k. centrala hållplatser som agerar som bytesstationer till andra linjer och 

kollektivfordon. Målet är att integrera båttrafiken så gott som möjligt till dessa ”hubb-stationer” och 

därmed minska antalet byten, omvägar och restiden. Förhoppningar är att med dessa förbättringar göra 

det mer attraktivt för resenärer att välja sjöburen trafik.  
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När hållplatserna är bestämda kan sedan rutternas sträckor uppskattas för att ge en övergripande bild 

av hur långt och hur snabbt båtarna måste färdas för att ge en konkurrenskraftig restid gentemot övriga 

transportförslag. Med konkurrenskraftig restid menas att det ska vara en märkbar restidsvinst gentemot 

kollektivtrafiken på land. 

I nästa skede kommer fartygens dimensioner att bestämmas för att uppfylla trafikförvaltningens krav 

på kapacitet, se bilaga 8, krav från trafikförvaltningen. Undersökningar kommer även göras om 

möjligheten finns att ha samma dimensioner på fartygen, men med varierande interiörer för att 

uppfylla kraven på kapacitet. Genom att ha samma dimensioner finns möjlighet till serieproduktion av 

fartyg, resultatet blir minskad produktionskostnad och större avans. 

Samhällets ökade krav på miljövänliga framdrivningsalternativ ökar pressen hos tillverkarna att 

komma med nya, energieffektiva och miljövänliga fordon. I det korta tidsperspektivet är det dieselolja 

mk1 som är det realistiska alternativet
[14]

, men ur teknisk synvinkel finns dock flertalet alternativa 

bränslen, varpå biogas som framdrivningsmedel inom busstrafik är en ökande marknad. När 

fartygskoncepten är klara kommer farkosternas effekt- och energibehov uppskattas, vilket i senare 

skede kommer ligga till grund till valet av framdrivningsmedel. Alternativa framdrivningsmedel 

(biogas, bränsleceller, hybrid och el) kommer att undersökas och jämföras med dagens dieseldrivna 

fartyg för såväl ekonomiskhållbarhet, koldioxidutsläpp och energikonsumtion.    

Till sist kommer olika utformningar av kajer och bryggor att undersökas, vad det finns för fördelar och 

nackdelar med de olika alternativen. 

Avgränsning 

Arbetet är avgränsat till 3 linjer, ingen av linjerna har krav på isbrytningsförmåga varför denna del 

utesluts från rapporten. För att klara viss isbrytning kommer fartygen istället antas ha ett tjockare 

skrov. Det kommer inte göras någon djupgående undersökning på propellermodelleringen. Istället 

kommer en uppskattning göras utifrån hur mycket effekt (i procent) det projekterade rorofartygets 

propeller behövde för drivning och sedan ansättas till pendelbåtarna. Terminalernas interiör, 

utformning samt miljöpåverkan kommer inte undersökas i denna fördjupning, enbart kajernas 

utformning och position.  
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Trafikupplägg.  
Trafikförvaltningen har bearbetat fram ett flertal rutter runtom i Stockholm, både närtrafik och trafik i 

utkanten av staden. Fördjupningsarbetet kommer avgränsa sig till att bara behandla tre linjer, 

Djurgårdslinjen, Riddarfjärdslinjen och Linje 80, se bilaga 7.  

Djurgårdslinjen 

Djurgårdslinjen har en linjesträckning mellan: Slussen-Skeppsholmen-Allmänna Gränd. Linjen är 1 

nautisk mil lång och det färdas ungefär 2.3 miljoner resenärer varje år. Linjen knyter inte samman 

några centrala stationer, varför det idag inte skulle ge någon restidsvinst för resenärer att färdas från 

Nybroplan till slussen. Enligt SL:s reseplanerare tar det 12 minuter att färdas med landtrafik mellan 

Nybroplan och Slussen och motsvarande 48 minuter med sjötrafiken en vardag klockan 08.00.  

Idag går det sjöburen trafik mellan Nybroplan och Allmänna gränd, för att göra Djurgårdslinjen mer 

effektiv samt möjlighet att konkurrera med landtrafiken kommer linjen utökas till att även gå till 

Nybroplan. På så vis skulle trafiken mellan Djurgården och Skeppsholmen minska, samtidigt som den 

nya linjen plockar upp resenärer som reser mellan Nybrokajen och Djurgården. Figur 1 visar hur en 

utökad Djurgårdslinje ser ut.  

 

Figur 1, Utäkad Djurgårdslinje 

För övriga resenärer vars ändamål inte är att resa till Djurgården, skulle numera en resa ta ca 15 

minuter mellan Nybroplan och Slussen med båttrafik, vilket fortfarande är sämre än landtrafik. Men då 

trafiken mellan Djurgården och Skeppsholmen troligen kommer minska, kan pendelbåtarna ha en 

högre marschfart. Den nya sträckan skulle bli 1.35 nautiska mil, och för att uppnå konkurrenskraftig 

restid mot kollektivtrafiken på land behöver båtarna ha en marschfart på ca 10 knop. I tabellen nedan 

redovisas restider för både sjötrafiken och för kollektivtrafiken på land, i detta har även hänsyn till 

anläggning vid bryggor tagits med. Tiderna är hämtade från SL:s reseplanerares för en resa klockan 

08.00 en vardag. 
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Tabell 1, restidsjämförelse mellan olika transportförslag 

Sträcka och restid Djurgårdslinjen  

(vanliga linjen) 

Djurgårdslinjen  

(utökad linje) 

Kollektivtrafik på 

land 

Nybroplan-Slussen 48 min 15 min 12 min 

Nybroplan-

Skeppsholmen 

27 min 5 min 23 min 

Nybroplan- Allmänna 

gränd 

25 min 9 min  18 min 

Skeppsholmen-

Allmänna gränd 

8 min 4 min 37 min 

Skeppsholmen-Slussen 36 min 8 min 29 min 

Allmänna gränd-

Slussen 

8 min 6 min 26 min 

 

Varför den ”vanliga” Djurgårdslinjen ibland får markant sämre restider än landtrafiken beror främst på 

att det sker flera byten mellan olika båtlinjer, där främst väntetider mellan linjer och enorma omvägar 

är de bidragande orsakerna. Den utökade linjens restider (uträknat från hastighet och sträcka) blir 

däremot markant bättre, detta beror dels på högre marschfart och delsbehöver inga byten och omvägar 

göras.  

Riddarfjärdslinjen 

Riddarfjärdslinjen är idag en linje som ej är trafikerad, linjesträckning är mellan Kungsholmstorg, 

Söder Mälarstrand och Klara Mälarstrand och sträckan är ca 1 nautisk mil. Det beräknas vara flest 

resenärer under rusningstid vardagar. De flesta resenärer som pendlar från och till arbeten åker oftast 

till större stationer för att byta till en annan linje som tar dem till slutdestinationen. Riddarfjärdslinjen 

har hållplats nära centralstationen vilket ger linjen en stor potential att bli en framgångsrik linje samt 

möjligheten att locka många resenärer. Om nuvarande bussförbindelser skulle utökas till att även gå 

mellan Riddarfjärdslinjens hållplatser och till närmaste tunnelbana skulle det koppla ihop den blåa och 

den röda linjens tunnelbana med Riddarfjärdslinjen, figur 2 visar Riddarfjärdslinjen och en 

sammankoppling mellan Rådhuset och Slussens tunnelbana.  

 

Figur 2, Riddarfjärdslinjen 

Avståndet mellan tunnelbanans hållplatser är ca 1,4 nautiska mil och avståndet mellan pendelbåtens 

hållplatser är ca 0,65 nautiska mil. Om pendelbåtarna antas ha samma marschfart som förgåendes 
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linjes båtar (10 knop) blir restiden mellan hållplatserna ca 5 minuter, med hänsyn till anläggning vid 

bryggor. Antas även eventuella väntetider mellan byten och den tid det tar för bussarna att färdas 

mellan hållplatserna, tar det ungefär 15 minuter mellan rådhuset och slussen.  

Med SL:s reseplanerare tar det ca 10 minuter att åka mellan rådhuset och slussen med tunnelbana, i 

detta fall lönar det sig att färdas med tunnelbanan. För resenärer som bara ska färdas tvärs över eller 

som bor i närheten av Riddarfjärdslinjens hållplatser lönar det sig istället att åka med båten, 

anledningarna är bland annat att avståndet mellan målen är mycket kortare och inte byten behöver 

genomföras.I tabellen nedan redovisas restider för både sjötrafiken och för kollektivtrafiken på land. 

Tiderna för båttrafiken är baserade på marschfart och sträcka, och landtrafikens restider är hämtade 

från SL:s reseplanerare, klockan 08.00 en vardag. 

Tabell 2, restidsjämförelse mellan olika transportförslag 

Sträcka och restid Riddarfjärdslinjen Kollektivtrafik på land 

Rådhuset-Slussen 15 min 10 min 

Kungsholmstorg-Söder 

Mälarstrand 

5 min 24 min 

Kungsholmstorg-Klara 

Mälarstrand 

9 min 17 min 

Söder Mälarstrand-Klara 

Mälarstrand 

4 min 25 min 

 

Som tabellen redovisar kan enorma restidsvinster göras för resenärer som färdas tvärs över vattnet, 

men för längre sträckor är det mer lönsamt att ta landtrafiken. Men som anno dazumal nämnt kan en 

stokastisk fluktuation av kollektivtrafikens kvalitet vid rusningstid bidra till ökad trängsel och 

förseningar, vilket i slutänden kan medföra att resenärer istället tjänar på att inkludera sjötrafiken för 

längre resor.  

Linje 80 

Linje 80 är en pendelbåts linje som börjar vid Nybroplan och som slutar vid frihamnen. Linjen knyter 

samman flera viktiga stationer och länkar samman Lidingö, Nacka och Stockholms innerstad. Det 

färdas ungefär 300 000 passagerare årligen, i tabellen nedan redovisas avstånd mellan bryggor till 

övrig kollektivtrafik, antal boende inom ett visst avstånd samt annan nödvändig information. 

Tabell 3, övergripande information om hållplatserna.  

Brygga Avstånd övrig 

kollektivtrafik 

Boende inom 5-

700 meter 

Cykel Övrigt 

Nybroviken 1-500 m 5600 hyrcyklar både 

vid början av 

Birger Jarlsgatan 

och vid 

Norrmalmstorg 

Tunnelbana och 

övrig stomtrafik 

Finnboda 300 m 1200 Ingen hyrcykel Stora 

höjdskillnader 

Nacka Strand 300 m, stora 

höjdskillnader 

1500  Pendelbåten 

anpassas till 

busstrafiken 

Larsberg 4-500 m 500 Ingen hyrcykel Busstrafiken dras 

ned till Larsberg 

Frihamnen 1-400 m Arbetsplatser  Stomtrafik 
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Tabell 3 är hämtad från rapporten ”strategisk utveckling & Planering, Förslag på försök med nya 

pendelbåtlinjer på Stockholms inre vatten
[15]

” 

Linje 80 är idag vid bruk och är en stor framgång när det kommer till restidsvinst och minimera byten. 

Resenärer kan förkorta sin restid med 10 tals minuter genom att istället välja den sjöburna trafiken. 

Linjen har stor potential att bli mer framgångsrik samt möjlighet att attrahera fler resenärer till att resa 

med linjen. Genom att leda om linjen så att den istället går från Strömkajen än från Nybroplan finns 

möjligheten att knyta samman linjen med slussen utan att förlänga resträckan, figur 3 visar den nya 

linje 80.  

 

Figur 3, nya linje 80 

Den nya linjen är cirka 5,4 nautiska mil lång vilket är något kortare än den gamla linjen. Att utöka 

linjen till att även åka till slussen har två stora fördelar, dels kan resenärer som ska till Lidingö byta 

direkt vid slussen istället för att behöva ta omvägar till Nybroplan eller genomföra två byten med buss 

för att komma till Saltsjökvarn och Nacka strand för i senare skede byta till färjan, och dels 

kompletterar linje 80 och Djurgårdslinjen varandra och erbjuder resenären integrerade och 

samarbetande båtlinjer. En ytterligare god konsekvens är att tunnelbanans blåa linje knyts samman 

med den röda och gröna linjens tunnelbana. I tabellen nedan jämförs restider för linje 80 med 

motsvarande restider för kollektivtrafiken på land. 

Tabell 4, restidsjämförelse mellan olika transportförslag 

Sträcka och restid Linje 80 Kollektivtrafik på land 

Strömkajen-Frihamnen 33 min 18 min 

Strömkajen-Saltsjökvarn 10 min 22 min (2 byten) 

Strömkajen-Nacka Strand 21 min 28 min (2 byten) 

Strömkajen-Larsberg 30 min 33 min (2 byten) 

Larsberg-Frihamnen  3 min 30 min (2 byten) 

Larsberg-Nacka Strand 9 min 57 min (3 byten) 

Slussen-Larsberg 27 min 29 min (2 byten) 

Slussen-Nacka Strand 18 min 12 min 
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Som tabellen redovisar finns det sträckor som sjötrafiken är det självklara alternativet och andra 

sträckor som den har liknande restider som landtrafiken. De framräknade restiderna är beräknade för 

en antagen marschfart på 12 knop och att dockning vid kajer tar ca 1 minut. Det finns marginal att 

ansätta en högre marschfart på grund av att linjen opererar i mer öppet vatten än vad de andra linjerna 

gör. Beroende på hur mycket mer energi som krävs samt hur miljön och driftkostnaderna påverkas, 

skall det i en senare process undersökas.  

Fartygsdimensionering 
I detta steg skall dimensionerna för de olika linjernas fartyg bestämmas så att de uppfyller 

trafikförvaltningens krav på kapacitet. 

En sittplats antas ta upp 80x50 cm
2
, vilket ger bra benutrymme och svängrum för att erbjuda 

passagerarna en komfortabel resa. En stå plats antas ta upp hälften av en sittplats. En barnvagn 

(Bugaboo) antas vara 60 cm bred och 80 lång, och cykel 50 cm bred över styret och 150 cm lång. Med 

måtten fastslagna kan passagerarutrymmen för respektive fartyg bestämmas och en inledande 

fartygsdimensionering ta vid. 

Djurgårdslinjen 

Djurgårdslinjen skall ha en kapacitet för 200-300, 5-10 cyklar och 5-10 barnvagnar. Djurgårdslinjen är 

förhållandevis en snabb linje där längsta resan är 12 minuter. För att göra fartyget både ekonomisk 

hållbar och miljövänlig kommer därför en lösning på 100 sittplatser och 200 ståplatser antas. Fartyget 

kommer till skillnad från fartyg med 300 sittplatser bli mycket mindre, vilket leder till mindre 

tillverkningskostnader samt minskad energiåtgång för att tillverka fartygen.  

Med detta angivet behöver fartyget ha en längd på 27 meter och en bredd på 8 meter för att ge plats åt 

300 resenärer, 10 barnvagnar, 10 cyklar, maskinrum, bränsletankar samt förarkabin. Figurerna 4-6 

visar fartygets general arrangemang och interiör.  

 

Figur 4, fartyg ovanifrån 
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Figur 5, fartyg från sidan 

 

Figur 6, fartg bakifrån 

Med en given marschfart kan Froude talet bestämmas med följande ekvation 

 

𝐹𝑛 =
𝑉

√𝑔∗𝐿𝑂𝐴
=

10∗1,852/3,6

√9.81∗27
= 0.32    (1) 

 

Med ett givet Froude tal kan blockkoefficienten CB avläsas ur graf, där CB beror på Froude talet, se 

kompendiet ”kort introduktion i marina system”, författare Anders Rosén, intuitionen för Naval 

Archtecture. När blockkoefficienten är bestämd kan båtens deplacement uppskattas enligt följande 

ekvation: 
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𝛻𝑡𝑜𝑚 = 𝐿𝑂𝐴 ∗ 𝐵 ∗ 𝑇𝑡𝑜𝑚 ∗ 𝐶𝐵 = 27 ∗ 8 ∗ 2,4 ∗ 0,58 = 300,7 𝑚3   (2) 

 

Här båtens djupgående T antas vara 2,4 m. Med en vattendensitet på 1000 kg/m
3
 tränger fartyget 

undan 300,7 ton vatten, vilket motsvarar fartygets egenvikt. Detta deplacement gäller enbart för ett 

tomt fartyg. I ett verkligt scenario måste därför även vikten på passagerare, motor och bränsle tas med 

i beräkningarna. Fartyget antas ha 15 m
3
 bränsle med densiteten 0,7, vilket motsvarar 10,5 ton. 

Passagerare antas väga 70 kilo, med 300 resenärer blir passagerarviken 21 ton. Motorn antas väga 12 

ton. Det nya deplacementet blir då: 

 

𝛻𝑓𝑢𝑙𝑙 = 300,7 + 10,5 + 21 + 12 = 344,2 𝑡𝑜𝑛    (3) 

 

Det nya djupgåendet blir då 

 

𝑇𝑓𝑢𝑙𝑙 =
𝛻𝑓𝑢𝑙𝑙

𝐿𝑂𝐴∗𝐵∗𝐶𝐵
=

344,2

8∗27∗0,58
= 2,74 𝑚     (4) 

 

I nedanstående tabell redovisas fartygets huvuddimensioner. 

Tabell 5, huvuddimensioner för Djurgård- och riddarfjärdslinjens fartyg. 

Marschfart V 10 kn  

Längd över allt LOA 27 m 

Bredd B 8 m 

Höjd över allt H 8 m 

Djupgående (tom) Ttom 2.4 m 

Djupgående (full) Tfull 2,74 m 

Höjd passagerarkabin  hpkabin 2,1 m 

Höjd förarkabin  hfkabin 2,1 m 

Blockkoefficient CB 0,58 

Deplacement (tom) 𝛻𝑡𝑜𝑚 300,7 ton
 

Deplacement (full) 𝛻𝑓𝑢𝑙𝑙 344,2 ton
 

 

Riddarfjärdslinjen 

Riddarfjärdslinjen ska ha en kapacitet för 95-150 passagerare, 25-40 cyklar och 5 barnvagnar. Linjens 

båtar kommer ha likadana dimensioner som Djurgårdslinjen, men med en annan interiör som uppfyller 

kravet på kapacitet. Riddarfjärdslinjen längsta sträcka tar ca 10 minuter varför det inte är ett så stort 

behov av sittplatser. Det kommer av den anledningen bara inredas för 50 sittplatser vars stolar är fast 

monterade efter väggarna och fälls ner vid användning. Det kommer på så vis ge mer utrymme för 

cyklar och barnvagnar. Figur 7 visar fartygets interiör sett ovanifrån. 
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Figur 7, arrangemang och interiör ovanifrån 

De vikbara stolarna kräver ett utrymme som är 50x40 cm
2
 vilket leder till att 25 sittplatser på vardera 

sidan kräver 12,5 m av båtens längd. Resterande ger plats till ca 15 cyklar i aktern och 25 cyklar och 5 

barnvagnar i fören. För att ge en enklare av- och påstigning har även hänsyn tagits till gång- och 

utrymningsväg för passagerarna. Viktskillnaden mellan Djurgårdslinjen och Riddarfjärdslinjen är 10,5 

ton (150 passagerare), motsvarande 3 procents skillnad i deplacement. Den lilla viktskillnaden medför 

inga märkbara effekter på stabiliteten och kan därför försummas. För huvuddimensioner se tabell 10.  

Linje 80 

Linje 80 ska ha en kapacitet för 95-150 passagerare, 5 barnvagnar och 25 cyklar. Då restiderna mellan 

hållplatserna är mycket längre och det kan förekomma kraftigare sjö i farleden kommer linjens båtar 

inredas med 150 sittplatser. Med de antagna måtten för en vanlig sittplats, barnvagn och cykel behöver 

fartyget minst vara 7 meter bred och 22 meter lång. Med de angivna dimensionerna har fartyget plats 

för 150 resenärer, 12 cyklar i aktern, 13 cyklar och 5 barnvagnar i fören, samt gång- och 

utrymningsvägar längs raderna.  

Linje 80:s fartygsdimensioner är något mindre än motsvarande fartyg för Djurgård- och 

Riddarfjärdslinjen. Minskade fartygsdimensioner resulterar till mindre totalmotstånd och material, 

vilket medför mindre tillverkning- och driftkostnader. Men å andra sidan minskar 

tillverkningskostnaden vid serietillverkning av fartyg, varför det vid en eventuell optimering mot 

lönsamhet och miljöpåverkan rekommenderas att en mer ingående undersökning genomförs. I 

fördjupningen kommer beräkningar utföras på det mindre fartyget för att sedan jämföras med de 

större. Figur 8 visar en principskiss av linje 80s interiör. 



Sida 46 av 86 
 

 

Figur 8, arrangemang och interiör ovanifrån 

 

Vidare beräknas Froude talet med ekvation (1) och blir 0,35 för en marschfart på 12 kn och en 

totallängd på 22 m. På samma sätt som innan kan blockkoefficienten CB för ett givet Froude tal 

avläsas från graf till 0,55. Djupgåendet T antas vara 2,5 m. Med detta givet ger ekvation (2) 

deplacementet för det tomma fartyget, 𝛻𝑡𝑜𝑚 = 211,8 𝑚3, motsvarande 211,8 ton. På samma sätt som 

innan beräknas hela deplacementet som summan av båtens egenvikt, passagerare, bränsle och motor. 

Fartyget antas ha samma bränslekapacitet och motor som innan. 150 passagerare väger 10,5 ton, 

deplacementet blir då 𝛻𝑓𝑢𝑙𝑙 = 211,8 + 10,5 + 20 + 10,5 = 244,8 ton. Det nya djupgående beräknas 

med ekvation (4) till 2,9 m. I tabell 6 redovisas fartygets huvuddimensioner. 

Tabell 6, huvuddimensioner för linje 80s fartyg 

Marschfart V 10-12 kn  

Längd över allt LOA 22 m 

Bredd B 7 m 

Höjd över allt H 8,5 m 

Djupgående (tom) Ttom 2,5 m 

Djupgående (full) Tfull 2,9 m 

Höjd passagerarkabin  hpkabin 2,1 m 

Höjd förarkabin  hfkabin 2,1 m 

Blockkoefficient CB 0,55 

Deplacement (tom) 𝛻𝑡𝑜𝑚 211,8 ton
 

Deplacement (full)  𝛻𝑓𝑢𝑙𝑙 244,8 ton 
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Principskiss på fartyg. 

 

Figur 9, principskiss på fartyg för samtliga linjer. 

Figur 9 visar en principskiss på fartyget som kommer användas för samtliga linjer, men med 

varierande dimensioner och interiörer. Övervåningen är lite missvisande då tak (golv till förare) är 

genomskinligt. Förens skrov (som är under vatten) ska även vara spetsig för att lättar skära i vattnet.  

Stabilitet 

Intaktstabilitet 

Stabiliteten för fartygen är undersökt enligt IMO:s krav på intaktstabilitet. IMO:s krav, resulterande 

intaktstabilitet samt GZ-kurvor visas nedan för samtliga linjers fartyg.  

Tabell 7, Fartygens intaktstabilitet och krav från IMO 

 Djurgårdslinjen/Riddarfjärdslinjen Linje 80 Krav från IMO 

e30 0,16 0,24 0,055 mrad 

e40 0,24 0,35 0,090 mrad 

e30 - e40 0,08 0,11 0,030 mrad 

GZmax 0,48 0,7 >0,20 m 

Heel vid GZmax 30° 30° >25° 

  

Som tabell 7 redovisar så uppfyller fartygen med god marginal de krav som ställs på intaktstabiliteten. 

Figurerna 10 och 11 redovisar fartygens GZ-kurvor.  
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Figur 10, GZ-kurva för Djurgårds- och Riddarfjärdslinjens fartyg 

 

Figur 11, GZ-kurva för linje 80s fartyg 

 

 

 

Stabilitet vid på- och avstigning 

Fartygen kommer inte utsättas för hårda väderförhållanden då de inte framförs på öppet vatten, det 

uppstår därför inga kritiska krängningsmoment av den anledningen. Vad som är mer intressant är 

istället hur fartygens stabilitet påverkas vid en tyngdpunktförflyttning tvärskepps, det vill säga vid på- 

och avstigning. Mer förtydligande så är det inte båtens masscentrum som förflyttas utan lastens, detta 

medför att den gemensamma tyngdpunkten (TCGny) förflyttas åt sidled. För att beräkna TCG används 

följande ekvation. 
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𝑇𝐶𝐺𝑛𝑦 =
𝑚𝑏å𝑡∗𝑥𝑏å𝑡+𝑚𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒∗𝑥𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒

𝑚𝑡𝑜𝑡
    (5) 

 

Här 𝑇𝐶𝐺𝑛𝑦 är avståndet från centrumlinjen till det nya masscentrum, 𝑚𝑏å𝑡 är båtens vikt, 𝑥𝑏å𝑡 är 

avståndet från centrumlinjen till båtens masscentrum, 𝑚𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒passagerarnas vikt, 𝑥𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒 

avståndet från centrumlinjen till passagerarnas samlade masscentrum och 𝑚𝑡𝑜𝑡 passagerarnas och 

båtens vikt. Det är antaget att samtliga passagerare är på samma sida om båten, detta är givetvis ett 

extremfall, dels får samtliga passagerare inte plats på samma sida och dels kommer öppningar på båda 

sidor om fartyget ge ett jämt in- och utflöde som resulterar till att masscentrum håller sig nära 

centerlinjen. Detta gör att det framräknade masscentrum blir överskattat, men för att ge god marginal 

kommer extremfallen ändå att undersökas. Tabellen nedan redovisar antagna värden på ovanstående 

ekvations parametrar, samt framräknade resultat av 𝑇𝐶𝐺𝑛𝑦 för båda fartygen.  

Tabell 8, resultat från tyngdpunktberäkningar 

 Djurgårdslinjen/Riddarfjärdlinjen Linje 80 

𝒎𝒃å𝒕 323 ton 240,5 ton 

𝒙𝒃å𝒕 0 m 0 m 

𝒎𝒑𝒂𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆𝒓𝒂𝒓𝒆 21 ton 10,5 ton 

𝒙𝒑𝒂𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆𝒓𝒂𝒓𝒆 1,5 m 1.5 m 

𝒎𝒕𝒐𝒕 344 ton 251 ton 

𝑻𝑪𝑮𝒏𝒚 0,092 m 0,063 m 

 

De framräknade värdena av 𝑇𝐶𝐺𝑛𝑦 ger upphov till en krängning av hela fartyget. Figurerna 12 och 13 

visar krängningarna av fartygen vid en förändring av masscentrum.   

 

Figur 12, Krängning för Djurgård och Riddarfjärdlinjens fartyg 
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Figur 13, Krängning för linje 80s fartyg 

 

 

Krängningsvinkeln för de två fartygen är 3,10 respektive 3,09 grader. Med de angivna dimensionerna 

ger detta en höjdändring på 21,6 respektive 18,9 cm längs ut på fartyget. Höjdskillnaderna mellan 

sidorna anses vara för stora och kommer ge upphov till problem vid högt tryck av passagerare. Det 

kommer därför konstrueras ramper vid varje terminal vars funktion är att jämna ut eventuella 

höjdskillnader som uppkommer, på så vis underlättas på- och avstigning för cyklar, barnvagnar och 

rullstolar samt risken för klämskador minskar. 
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Motstånd och effektbehov.  
Motstånd och effektbehov beräknas på samma sätt som i fartygsprojekteringen, med Holtrop & 

Mennens metod. Beräkningar görs utifrån Deplacement och djupgående för fullastade fartyg. Tabell 9 

redovisar resultat från motstånd och effektberäkningar för samtliga linjers fartyg. 

Tabell 9, resultat från motstånd och effektberäkningar 

Djurgård- och 

Riddarfjärdslinjen 

 10 Kn 12 Kn 

Deplacement (full) 𝛻𝑓𝑢𝑙𝑙 344 ton 344 

Froude tal Fn 0,32 0,37 

Blockkoefficient 𝐶𝐵 0,58 0,58 

Prismatiska koefficienten 𝐶𝑃 0,58 0,58 

Våta ytan 𝑆 257 m
3 

257 m
3
 

Viskösa motståndet 𝑅𝐹 9,66 kN 13,56 kN 

Vågbildningsmotstånd 𝑅𝑊 16,21 kN 42,85 kN 

Luftmotstånd 𝑅𝑎 2,49 kN 3,58 kN 

Fartygsmotstånd 𝑅𝑇 28,36 kN 59,99 kN 

Släpeffekt 𝑃𝐸 145,90 kW 308,62 kW 

Verkligt effektbehov Ptot 226,14 kW 478,35 kW 

    

Linje 80  10 Kn 12 kn 

Deplacement (full) 𝛻𝑓𝑢𝑙𝑙 251,21 ton 251,21 

Froude tal Fn 0,35 0,42 

Blockkoefficient 𝐶𝐵 0,55 0,55 

Prismatiska koefficienten 𝐶𝑃 0,55 0,55 

Våta ytan 𝑆  198 m
2
 198 m

2
 

Viskösa motståndet 𝑅𝐹 7,78 kN 10,91 kN 

Vågbildningsmotstånd 𝑅𝑊 16,12 kN 59,34 kN 

Luftmotstånd 𝑅𝑎 1,97 kN 2,83 kN 

Fartygsmotstånd 𝑅𝑇 25,87 kN 73,08 kN 

Släpeffekt 𝑃𝐸 133,09 kW 375,96 kW 

Verkligt effektbehov Ptot 206,28 kW 582,73 kW 

 

Med givet Froude tal avlästes de olika motståndskomponenterna från motståndsgraferna, figurerna 14 

och 15 visar respektive fartygslinjes motståndskomponenter som funktion av Froude talet Fn. 
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Figur 14, motståndsgraf för Djurgård- och Riddarfjärdslinjens fartyg 

 

Figur 15, motståndsgraf för linje 80s fartyg 
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Här Rf(1+k) är viskösa motståndet, Rw vågmotståndet, Ra luftmotståndet, Rtot det totala motståndet 

och de övriga motståndskomponenterna är för roder och andra bihang, vilka utgör ca 1 % av det 

totalamotståndet varför de försummas och syns därför inte i figurerna. 

Släpeffekterna för respektive fartygsdimension beräknas med följande ekvation: 

 

𝑃𝐸 = 𝑅𝑇 ∗ 𝑉      (6)

  

I tabell 9 redovisas effektbehovet för respektive fartyg och linje. Men för att få ett mer allmängiltigt 

resultat måste även bidrag från propellern beaktas. Från fartygsprojekteringen behövdes det cirka 30 % 

mer effekt för att driva fartyget framåt med en propeller. I fördjupningen genomförs ingen 

propellermodellering, varför det istället görs ett tillägg på 30 % för att driva propellern.  

Detta gäller dock endast för ideala förhållanden. Effektbehovet räknas därför upp med ett ”sjötillägg” 

för att kompensera för vind, vågor, beväxning etc. Schablonvärde för sjötillägg är 15 %, och 

ytterligare ett tillägg på 10 % för tillfällig överbelastning, tilläggen är hämtade ur kompendiet fartygs 

motstånd och effektbehov, Kalle Garme
[8]

.  

Det totala effektbehovet Ptot blir då 1.55 gånger större än släpeffekten. Som tabellerna redovisar ökar 

båtarnas effektbehov markant för en liten ökning av marschfarten. Konsekvenserna leder till större 

driftkostnader och systemet blir i allmänhet mycket dyrare att driva. Senare i avsnittet 

Framdrivningsmedel och miljö kommer energibehovet och driftkostnaderna jämföras mellan de olika 

fallen och vars konsekvenser blir för olika fartygsdimensioner och marschfarter.  
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Framdrivningsmedel och miljö 
Pendelbåtarna som ska användas har höga krav på att vara miljövänliga. Framdrivningsmedlet skall 

bestå av minst 90 % förnyelsebar energi. Framdrivningsmedel som undersöks är biogas, bränsleceller, 

hybrid och eldrift.  

Olika framdrivningsalternativ  

Diesel 

Diesel är det framdrivningsmedel som idag används i störst utsträckning inom sjötrafiken. Äldre 

pendelbåtar använder sig av diesel medan modernare använder sig av biogas. Vad som gör diesel till 

ett attraktivt val är dels dess höga flexibilitet och dels är det billigare än de andra alternativen. Målet 

med detta projekt är att hitta ett framdrivningsmedel som är minst 90 % förnyelsebart, varför diesel 

inte är ett alternativ, men nedan visas för- och nackdelar med dieseldrift, vilket kan spela en avgörande 

roll för andra aktörers val av framdrivningsmedel.  

Fördelar: 

 Lätt att implementera 

 Hög flexibilitet 

 God tillgänglighet på diesel 

Nackdelar: 

 Fossilt bränsle, generellt höga utsläpp och partikelutsläpp 

 Ökade driftkostnader, p.g.a. ökade oljepriser och skatter. 

Biogas 

Biogas är ett förnyelsebart drivmedel som varken ger några koldioxidutsläpp eller bidrar till 

växthuseffekten. Biogas är redan ett väl implementerat framdrivningsmedel inom 

busskollektivtrafiken.  

Fördelar: 

 Inga nettotillskott av koldioxid, bidrar inte till växthuseffekten. 

 Lätt tillgänglighet 

 Miljövinst jämfört med diesel 

Nackdelar: 

 Totalt sett, dyrare framdrivningsmedel än diesel. 

 Krävs särskilda regler och bestämmelser för gasdrift till havs
[14]

 

 Vid dålig framställning kan metangas läcka ut, metangas har 20 ggr större klimatpåverkan 

jämfört med koldioxid.  

Bränsleceller 

Bränsleceller omvandlar kemisk energi från ett bränsle till elektricitet via en kemisk reaktion. 

Bränslecellsfordon är en typ av elfordon, som får energi från en bränsletank som matas med syre och 

vätgas. Vidare sker en kemisk process som omvandlar bränslet till elektricitet som lagras i batterier. 

Biprodukten som bildas är vattenånga
[15]

. 

Fördelar: 
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 Hög verkningsgrad 

 Inga föroreningar, endast utsläpp av vatten
[15]

 

 Tillverkning genom elektrolys av vatten med hjälp av sol- eller vindkraft ger bränslecellerna 

en mycket liten miljöpåverkan. 

Nackdelar: 

 Dyr 

 Än så länge outvecklad distribution av vätgas 

 Tillverkning av vätgas ur fossila bränslen som naturgas medför negativ miljöpåverkan 

 Vet ej livslängden
[15]

 

Hybriddrift 

Hybriddrift är en kombination mellan el och annan drivning, exempelvis diesel. Målet är att minska 

effektbehovet från huvudmotorn och istället använda eldrift vid höga effektuttag, som vid acceleration 

och retardation. Hybriddrift är inte så förekommande hos mindre färjor. Vid användning av hybriddrift 

(diesel-el) har energikonsumtionen minskat med ca 15-35% jämfört med vanlig dieseldrift
[16]

. 

Fördelar: 

 Låga effektbehov från huvudmotorn (oftast fossila bränslen). 

 Optimerar huvudmotorns energiåtgång. 

 Minskar energikonsumtionen 

Nackdelar 

 Högre investeringskostnader jämfört med annan drift. 

 Mer komplext system. 

 Ger fortfarande utsläpp.  

Batteridrift 

Batteridrift blir ett mer attraktivt val för kortdistansfärjor som har möjlighet att snabbladda vid 

stationerna. Ett exempel på pendelbåt som använder batteridrift är ”E/S Movitz” som trafikerar mellan 

Gamla stan och Solna strand. E/S Movitz kan med fulladdade batterier köras i 1 timme och 10 minuter 

med en marschfart på 9 knop och med snabbladdning tar det cirka 10 minuter för fartyget att vara 

fulladdat
[17]

.  

Fördelar: 

 Inga utsläpp 

 Tyst 

 Lätt att installera 

 Lågt underhållsarbete 

Nackdelar: 

 Tunga batterier 

 Begränsad räckvidd, kräver laddning ofta 

 Behöver laddstationer 

 Låg flexibilitet 



Sida 56 av 86 
 

Val av framdrivningsmedel 

Vid valet av framdrivningsmedel var det främst två alternativ som utmärkte sig, bränsleceller och 

batteridrift. Men då bränsleceller är relativt dyrt och inte så implementerat på marknaden kommer 

fartygen drivas med batterier. Trots sina nackdelar med låg flexibilitet och tunga batterier är batterier 

det mest fördelaktiga alternativet.  

Batterier 

NiMH 

Nickel-metal hybrid batterier används i ”E/S Movitz”
[17]

 och kommer användas som energikälla för 

dessa pendelbåtar. Anledningen är att NiMH batterier levererar hög energi/kg
[18]

 och de tål höga 

laddströmmar
[19]

 Figur 16 visar en bild på det batteri som kommer användas.  

 

Figur 16, bild över Ni-MH batteri, bild från Alibaba.com 

Tabell 10 visar batteriets specifikationer
[20]

. 

Tabell 10, Batterispecifikation 

Typ Ni-MH 

Spänning 12 V 

Kapacitet 10 Ah 

Dimensioner 250mm*75mm*90mm 

Vikt 2020g 

  

Beräkning av drifttid.  

Djurgårdslinjen/Riddarfjärdslinjen 

Djurgårdslinjen och Riddarfjärdslinjen är två kortdistanslinjer med hög frekvens, varför en låg laddtid 

är ett måste. För att bibehålla god flexibilitet och låg laddtid kommer fartygen konstrueras med ett 

batteripack som har kapacitet för en timmes färd. Med given drifttid och effektbehov kan batteriernas 

energikapacitet (kWh) uppskattas, för att ha energi kvar om problem uppstår kommer batterierna 

dimensioneras med en marginal på 10 %. I Nästa steg uppskattas laddtiden för fartygen med följande 

ekvation. 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 E/S Movitz 
∗ 𝐿𝑎𝑑𝑑𝑡𝑖𝑑 E/S Movitz = Laddtid fartyg   (7) 
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Här E/S Movitz har en batterikapacitet på 180 kWh och 10 minuters laddtid
[17]

. Med givet energibehov 

och batteridata kan sedan antalet batterier och vikten uppskattas. Tabellen nedan redovisar 

energibehov, laddtid samt batterivikt för 10 respektive 12 knops marschfart med 400 Volt 

spänningsuttag. 

 

Tabell 11, resultat energikapacitet och laddtid 

Djurgårdslinjen/Riddarfjärdslinjen 10 knop 12 knop 

Effektbehov 226,14 kW 478,35 kW 

Energikapacitet för en timme 248,754 kWh (621,885 Ah) 526,185 kWh 1315,4625 

(Ah) 

Laddtid 14 min 29 min 

Antal batterier 2142 4488 

Batterivikt 4326,84 kg 9065,76 kg 

 

Linje 80 

På samma sätt som ovan beräknas energibehov och laddtid för 10 respektive 12 knops marschfart. 

Tabell 12 redovisar energibehov, laddtid samt batterivikt för 10 respektive 12 knops marschfart med 

400 Volts spänningsuttag. 

Tabell 12, resultat energikapacitet och laddtid 

Linje 80 10 knop 12 knop 

Effektbehov 206,28 kW 582,73 kW 

Energikapacitet för en timme 

och 10 minuter 

264,726 kWh 747,836 kWh 

Laddtid 15 min 42 min 

Antal batterier 2244 6358 

Batterivikt 4532,88 kg 12843 kg 

 

Som tabellerna 11 och 12 visar krävs det nästan 3 gånger mer energi för att köra fartygen i 12 knop. 

För korta linjer som kräver hög tillgänglighet och hög frekvens är det därför omotiverat att framföra 

fartygen snabbare än 10 knop då laddtiden blir för lång. Linje 80s restid har baserat sig på 12 knop, 

om marschfarten istället sätts till 10 knop, försämras restiden med 7 minuter men laddtiden förbättras 

med en faktor 3, något man måste ta hänsyn till när man avväger för och nackdelar med lägre 

marschfart.  

Jämförelse med busstrafik 

Då fartygen kommer drivas med batterier som genererar noll utsläpp är det ointressant att göra en 

djupare jämförelse av utsläpp. Vad som är mer intressant är istället att jämföra energikonsumtion och 

driftkostnad mellan de olika transportalternativen, här jämförs pendelbåtarna med busstrafik.  

 Båttrafik 

Med given marschfart kan tiden att åka en kilometer beräknas, den framräknade tiden multipliceras 

sedan med effekten för att få hur mycket energi det krävs att färdas en kilometer. Detta divideras sedan 

med antalet passagerare för att ge resultatet enheten kWh/person*km, se ekvation 68.   
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𝑡𝑖𝑑∗𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛ä𝑟𝑒𝑟
=

𝑘𝑊ℎ

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛∗𝑘𝑚
     (8) 

 

Vidare fås driftkostnaden genom att multiplicera resultatet från ekvation (8) med dagens elpris som 

idag ligger på 35 öre/kWh
[21]

, men här antas elpriset vara 50 öre/kWh för diverse extrakostnader som 

kan uppkomma. Resultaten sammanfattas i tabell 13 tillsammans med busstrafikens resultat.  

Busstrafik 

Biogas har ett energiinnehåll på 9,67 kWh/Nm
3
 
[22]

 och med en antagen gasförbrukning på 0.45 

Nm
3
/km

[23]
 och en buss har en passagerarkapacitet på 55 personer, blir resultatet enligt följande: 

 

9,67∗0,45

55
= 0,079 

𝑘𝑊ℎ

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛∗𝑘𝑚
      (9) 

En Nm
3
 biogas kostar idag 11 kr

[24]
, kostnaden per personkilometer blir då: 

 

0.45∗11

55
= 0,09 

𝑘𝑟

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛∗𝑘𝑚
     (10) 

 

Resultat, jämförelse energikonsumtion och driftkostnad 
Nedanstående tabell redovisar energikonsumtion och driftkostnaden för pendelbåtarna och bussar.  

Tabell 13, Energi och driftkostnads jämförelse mellan olika transportalternativ 

 Passagerarantal Energikonsumtion 

[kWh/pers*km] 

Jämförelse 

energikonsumtion 

Driftkostnad 

[kr/pers*km] 

Jämförelse 

driftkostnad 

Buss 55 0,079 1 0,090 1 

Djurgårdslinjen (10 

Kn) 

300 0,041 1,92 0,020 4,5 

Djurgårdslinjen(12 Kn) - 0,072 1,1 0,036 2,5 

Riddarfjärdslinjen (10 

Kn) 

150 0,081 – 1,03 0,040 2,25 

Riddarfjärdslinjen (12 

Kn) 

- 0,143 – 1,81 0,072 1,25 

Linje 80 (10 Kn) 150 0,074 1,07 0,037 2,43 

Linje 80 (12 Kn) - 0,175 – 2,22 0,087 1,03 

 

Vid jämförelse mot busstrafiken är värden som är större än ett effektivare än buss, medan negativa 

värden är ineffektivare.  
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Kajer 
Kajernas utformning är en viktig nyckeldel för båttrafiken. För att kunna lägga till snabbt och enkelt 

krävs det oftast likformade kajer längs hela linjen. Det finns i huvudsak 2 olika konstruktioner av kajer 

(vars ändamål är till för pendelbåtstrafik), flytbryggor och fastmonterade kajer/bryggor. I Stockholms 

innerstad är majoriteten av tilläggsplatserna fastmonterade kajer, som oftast brukar vara konstruerade i 

betong, men det förekommer även konstruktioner i trä. Fördelarna med en fastmonterad kaj är att de är 

robusta, lätta att bygga och det går att bygga väntrum i nära anslutning. Nackdelarna är att de inte 

anpassar sig efter vattennivån och de är oftast väldigt dyra att bygga.  

Flytbryggor har fördelarna att de är förhållandevis till betongkajer billiga att bygga
[25]

, lätta att flytta 

samt anpassar sig efter vattennivån, nackdelarna är att de kan vara ostabila och anläggning kan ligga 

en bit från väntrum. 

Som nämnt finns det olika utformningar av kajer, i Stockholm är det mest förekommande att färjor 

dockar med fören och tar emot och släpper av passagerare längst fram. Det är en moderat och tämligen 

ineffektiv metod där av och på stigning tar väldig lång tid (om det är en hög omsättning av 

passagerare) då det bara har en flödesriktning. I ett modernt och expanderande samhälle där trycket på 

kollektivtrafiken är stor är denna metod ej att föredra.  

En annan metod är att lägga till med sidan mot kajen och använda hela eller delar av långsidan som 

av- och påstigning. Det kan även förekomma s.k. ”L-bryggor”, formade som ett ”L” därav namnet, de 

bygger på samma princip som vanliga raka bryggor men de gör det även möjligt för av- och påstigning 

från fören. Fördelarna med dessa bryggor är att det skapas flera flödesriktningar och dockningstiden 

vid kajerna blir avsevärt mycket mindre jämfört med förgående exempel. De kräver inte heller några 

specialbyggda ramper som låser fast fartyget så att det inte girar, vilket gör att konstruktionen blir 

mycket billigare. Nackdelarna är att det krävs antingen personal på båten som trycker undan från 

bryggan eller krävs det bogmotorer som förflyttar fartyget åt sidan. Denna utformning av brygga 

rekommenderas på platser där hög omsättning av passagerare förekommer.  

En sista utformning är den s.k. U-formade kajen som gör det möjligt för passagerare att gå av och på 

från båda sidor av fartyget. Denna metod halverar av- och påstigningen jämfört med L-kajen. 

Nackdelarna är att de blir dyra att konstruera, kajerna tar upp mer plats och för att vara effektiva 

kräver de fartyg som möjliggör av- och påstigning från sidorna. De fartyg som presenteras i 

fördjupningen har 2 breda dörrar på vardera långsidan, två i fören och två i aktern. Fartyget är designat 

så att passagerarkabin är i höjd med kajen, detta för att underlätta för barnvagnar, cyklar och rullstolar. 

Dörrarna ska fungera på samma sätt som dörrarna på tunnelbanetågen, dels för att spara utrymme och 

dels att de kan göras större.  

För hållplatser vars kajer ej kan konstrueras så att kaj och passagerarkabin har samma nivå får det 

kompletteras med ramper mellan båt och kaj. Fartygen kommer också utrustas med kraftiga 

bogmotorer som möjliggör förflyttning i sidled, dockning vid kaj samt bättre svängradie. För att 

undvika stora krängningar vid av- och påstigning kan kajerna utrustas med ”undervattensarmar” som 

likt ett skruvstäd låser fast fartyget så det inte börjar kränga. Figur 17 visar en principskiss av den 

framtagna kajen. Istället för att backa och vända, åker fartyget igenom och på så vis sparar massvis 

med restid. Laddstationer kommer finnas på varje ändstation, dels är det onödigt att ha fler 

laddstationer då laddning endast kommer ske vid ändstation, och dels blir utgifterna för stora att införa 

laddstation på varje hållplats.  
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Figur 17, Kaj med båt sett ovanifrån 
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Slutsats och diskussion 
Resultat från motstånd- och effektberäkningarna visar att det ökar kvadratiskt med ökad hastighet och 

att motståndet blir mindre (ca 20 %) för de större fartygsdimensionerna. Det sistnämnda beror bland 

annat på att vågmotståndet minskar mer än vad viskösa motståndet ökar för större fartyg, vilket i 

slutänden leder till att det totala motståndet blir mindre för ökad hastighet. Från energi- och 

driftkostnadsjämförelsen mot busstrafik visar det sig att Djurgårdslinjen med 300 passagerare och 

marschfart 10 knop är det bästa alternativet för både energikonsumtion och driftkostnad jämfört med 

övriga linjer och buss. 

Men för att linje 80 skall kunna konkurrera med landtrafiken måste den framföras i 12 knop eller mer. 

Är marschfarten istället 10 knop försämras restiden med 7 minuter, då är endast 3 av de restider som 

visas i tabell 4 snabbare än kollektivtrafiken på land, konsekvenserna blir att passagerarantalet troligen 

kommer minska då restidsvinsten är vad resenärerna värderar mest.  

Slutsatsen blir att linje 80s fartyg minskar sin energikonsumtion och blir mer effektiva om de istället 

har samma fartygsdimensioner som de andra linjerna när den framförs i 12 knop, samtidigt minskar 

produktionskostnaderna då samtliga fartyg kan bli serieproducerade.  

Vidare är laddtiden på 15 minuter för Djurgård- och Riddarfjärdslinjen en godtagbar laddtid, vid 

rusningstid då det är hög belastning kan en ersättningsbåt tas i drift medan den andra båten laddar. På 

så vis sker en jämn och kontinuerlig drift utan onödiga väntetider då batterierna behöver laddas.  

För Linje 80 är laddtiden 45 minuter vilket är en icke godtagbar laddtid. En lösning på detta problem 

kan vara att införa flera fartyg som fungerar som ersättare, nackdelen är dock att intäkterna blir högre 

då fler fartyg behövs.  

Förbättringar som kan göras är bland annat att använda bättre batterier som klarar högre laddströmmar 

och på så vis minskar laddtiden. En annan lösning kan vara att dela in batterierna i mindre sektioner 

och möjliggöra laddning från flera ställen samtidigt. Batterier som kan användas är tillexempel 

batterier från Nilar
[26]

. Även solceller på båtarnas tak som kontinuerligt laddar batterierna kan reducera 

laddtiden i hamn.  

Ytterligare förbättringar kan vara att använda annan skrovgeometri, tillexempel katamaran eller 

trimaran. Förhoppningen är då att minska framdrivningsmotståndet, vilket leder till att energibehov 

och laddtid minskar för samtliga linjer. Stabiliteten vid tyngdpunktförflyttning kan även förbättras om 

annan skrovgeometri används. Fartygen kan även ha en högre marschfart och på så vis förbättra 

restiderna ännu mer, utan att energibehovet ökar. 

Men utan förbättringar har nuvarande fartyg en driftkostnad som är mellan 1,25–4,5 gånger mindre än 

för bussar, vilket gör att systemet blir mycket billigare. En pendelbåt har även en kapacitet som 

motsvarar 3-6 bussar vilket även här måste tas med i kostnadskalkylen. Till sist kan ett välintegrerat 

pendelbåtssystem underlätta för övrig kollektivtrafik, minska restiden rejält mellan vissa destinationer 

och på sikt minska trängsel och ta bort de idag förekomna flaskhalsarna. 

Med detta sagt är en modernisering av pendelbåtstonnaget ett steg närmare ett hållbart samhälle, som 

både löser framtida krav på miljö, förbättrar restiden och underlättar resan för gemene resenär. 
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Bilaga 2, bivillkor 

1. Ekonomi & miljö: Välj en lämplig fart i förhållande till den lasttyp som ditt fartyg ska 

transportera. Välj resurseffektiva fartygsdimensioner. Här råder typiskt konflikt mellan 

fartygslängden, där framdrivningsmotståndet och därmed bränslekostnaderna minskar med 

ökad längd och byggkostnaderna som ökar med längden. Värdera transportarbetet (t.ex. i 

termer av energi/tonkm, corbon footprint, förenklad LCA) och diskutera resultatet i relation 

till transportens samhälleliga betydelse och andra transportmetoder. Undvik 

överdimensionering, d.v.s. dimensionera fartyget så att det löser sin uppgift men inte mer.  

2. Hänsyn ska tas till fysiska begränsningar, t.ex. djupgående i hamnar, kajlängder, dimensioner 

på slussar, höjder på broar och kraftledningar, mm.  

3. Fribord enligt International Convention on Load Lines, se Sjöfartsverkets författningssamling 

TSFS 2009:114 Regel 28-40, se www.sjofartsverket.se, eller Watson s 308-12.  

4. Intaktstabilitet enligt IMO Resolution A.749 1993 se Huss 2007 s93-95 och bilaga 1 (den 

senare återger Sjöfartsverkets författningssamling TSFS 2009:114 Bilaga 4 Regel 3:1) eller 

Rawson & Tupper s113-115 och 130.  

5. Fartygets lättvikt approximeras enligt Watson eller Rapo, se Milchert 2001 avsnitt 4.1-4.5 

eller Watson avsnitt 4.1-2 och 4.4-4.6). Reflektera kring och kommentera fartygets vikt i 

relation till lastens.  

6. Fartygets kursstabilitet analyseras enligt Clarke, se Milchert 2001 sidan 12:6 eller 

nedladdningsbar figur på kurshemsidan. Oftast vill man att fartyget ska vara kursstabilt för att 

det inte ska slingra sig fram och kräva ständig kompensation med rodret. För stor kursstabilitet 

gör dock fartyget svårsvängt. Värt att notera är att tank- och bulkfartyg ofta är något 

kursinstabila. Kursstabilitet är alltså inget absolut krav för ditt fartyg!  

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

8. Propellerarrangemanget ska dimensioneras med rimligt propellervarvtal.  

9. Fartyget ska delas in i vattentäta sektioner enligt SOLAS så som formulerat i DNV Rules for     

Classification of Ships (Part 3 Chapter 1 Section 3: A100-A300 för fartyg längre än 100 

meter, Part 3 Chapter 2 Section 3: A100-A300 för fartyg kortare än 100 meter) som kan laddas 

ner från kurshemsidan under msy.se.  

10. Det arbete du genomför i detta kursmoment motsvarar det första stadiet i projektering av ett 

fartyg. Fokus ligger här på analys av fartygets lastkapacitet (och därtill hörande analys av 

intaktstabilitet), fart och effektbehov för en hållbar lösning till ett transport scenario. Du ska 

dock vara medveten om och kommentera i rapporten, andra viktiga aspekter som du anser ska 

behandlas längre fram i projekteringen t.ex. fartygets sjö- och manöveregenskaper, 

skrovkonstruktionen, maskin- och lasthanteringssystemen, och hur fartyget ska delas in i 

vattentäta sektioner för att uppfylla regler för skadestabilitet. 
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Bilaga 3, motståndsdiagram 
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Bilaga 4, propellermodellering 

Historiskt sett har den moderna propellerteorin utvecklats från två oberoende och olika antaganden, 

drivkraft teorin (momentum theory) och bladelement teorin. 

Den första teorin baserar sig helt på fysikaliska antaganden, men försummar delvis propellerns 

inverkan på fluiden. Propellern antas accelererar fluiden, vilket ger upphov till tryckskillnader i 

mediet. Av tryckskillnaderna skapas reaktionskrafter, men hur dessa tryckskillnader uppstår ignoreras 

helt. Teorin baserar sig bland annat på följande antaganden:  

 Propellern antas vara en mycket tunn skiva i mediet. 

 Trycket är momentant ökande medan fluiden passerar den tunna propellerskivan. 

 Fluidens acceleration är konstant över propellerskivan och fördelar trycket jämt över skivan.  

 Fluiden är friktionsfri. 

 Inflödet till propellern är oändlig och ostörd. 

 Fluiden är inkompressibel. 

 Fluiden har i begynnelsetillståndet ingen hastighetskomponent i propellerdiskens plan.  

 Fluiden som flyter igenom propellerdisken är separerad från den omgivande fluiden.  

En konsekvens med dessa antaganden är att strömrörets diameter måste minska nedströms propellern. 

Detta leder till tryckskillnader i mediet. För att massflödet ska vara giltigt måste då fluidens hastighet 

nedströms dysan accelerera. Förhållandet mellan den fria strömmens hastighet och hastigheten i slutet 

av dysan bestäms med konstanterna a och b, varpå senare beräkningar leder till att b=2a. Figur 1 ger 

en mer detaljerad beskrivning av dysan samt förhållandet mellan hastigheterna. 

 

Figur 18. Förhållandet mellan hastigheterna samt övergripande bilda av hur diametern minska nedströms dysan.  

En kombination av relationen mellan a och b och Newtons andra lag ger för ett radiesegment dr, ett 

tryckkraftsegment i propellerdisken. En summation av samtliga segment över propellerns radie ger 

den sammanlagda tryckkraften T som propellern utvecklar. 

På liknade sätt bestäms den tangentiella konstanten a’ som korresponderar till propellerns tangentiella 

hastighet. Kombineras a’ med massflödesekvationen för ett radiesegment dr fås ett momentsegment. 

Summering av samtliga segment ger det totala momentet propellerdisken utvecklar. Därefter kan 

propellerns verkningsgrad över ett segment samt den totala verkningsgraden beräknas. 
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Detta kan dock anses vara en ganska oanvändbar teori då en detaljerad analys från propellern saknas, 

men slutsatsen leder till att det finns en övre gräns för propellerns effektivitet som varierar med lasten.  

Den senare teorin, bladelement teorin, ger en mer detaljerad analys av fluidens last på de varierande 

segmenten av propellerns blad. En viktig parameter är propellerns stigning, det vill säga den sträcka 

propellern färdas i mediet parallellt med propelleraxeln när denna roterat 360 grader. Stigningen GP 

(eng. geometric pitch) beror bland annat på propellersegmentens vinkel 𝜽och radien r. Figur 2 ger en 

mer övergripande bild av de olika hastighetskomponenterna och vinklarna. 

 

Här är v den relativa hastigheten mellan element och fluid för de olika elementen. Denna kan i sin tur 

delas upp i hastighetskomponenterna v0 och v2. Båda komponenterna är resultat från super 

positionering av propellerns rotations-, fri ströms- och den inducerade hastigheten, (a och a’). Med 

hjälp av trigonometri och beräkningar av olika lyftkraft- och dragkraftkoefficienter kan tryckkraften 

∆T och momentet ∆M för varje bladelement beräknas. Summation av dessa ger i sin tur den totala 

tryckkraften T och momentet M som propellern utvecklar. Vidar kan även här propellerns 

verkningsgrad beräknas. Denna teori leder dock till det felaktiga resultatet att effektens övre gräns är 

1. Var för sig är dessa teorier oanvändbara, men kombineras dessa två leder de till en mer 

verklighetsbaserad modell av propellern.  

Uppgiften bestod av att skapa ett program som designar en propeller med hjälp av en ”propeller chart”. 

För att lyckas med detta måste de korrekta hastighetskonstanterna a och a’, aerodynamiska 

koefficienter och slutligen reaktionskrafterna T och M beräknas. Med givna begynnelsevärden för 

bland annat a, a’ rå, fri ströms hastigheten, etc. kunde tryckkraften och momentet beräknas för de båda 

teorierna. Detta resulterade till olika moment och tryckkrafter för respektive modell. Här beräknades 

skillnaden mellan momenten och tryckkrafterna (residualen) för de båda metoderna. Med hjälp av en 

inbyggd iterativ operator i matlab, ”fsolve” kunde sedan programmet iterera fram de korrekta a-

värdena, det vill säga då residualen är lika med noll. Därefter kunde reaktionskrafterna för respektive 

segment beräknas, för att i en senare procedur summeras till det totala momentet och tryckkraften.  

Detta är dock för ett konstant J (framdrivningstal). För att få en korrekt ”propeller chart” måste J 

varieras. En ”loop-slinga” skapades där J varierar för ett givet intervall, härur beräknades sedan 

Figur 19. Definition av flöden och lastvektorer för ett element. Normalt v2>>v0. 
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koefficienterna för momentet, tryckkraften, nödvändig tryckkraft och eta, för att slutligen bli en 

fullständig ”propeller chart”. Figur 3 visar resultatet av uppgiftens ”propeller chart” för givna ”in-

data” värden.  

 

 

 

  

Figur 20. ”Propeller chart” för en given propeller med varierande J. 
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Appendix 1, Matlab kod 

 
%...............Propeller modellering................ 
 

clear all 
clc 
close all 
  
k=1; 
for J = 0.1:0.01:1.4 
     

     

 
%.............inputs............ 
     

  
    vA          = 4.6;      % [m/s] Free stream velocity 
    
    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]  
    a           = 0.1;      % axial inflow factor 
    a_          = 0.01;     % tangential inflow factor  
    D           = 7.5; 
     
%   J           = 0.800; 
  
    ry          = 3.750;            % [m] 
    ri          = 0.5;              % [m] 
    dr          = 0.325;            % [m] Radiellt inkrement 
    r           = ri+dr/2;          % [m] Radie 
    AR          = ry^2/(ry*c);      % [-] Geom. blade aspect ratio 
    GP_D        = 1.3;              % [-] 
    nelem       = 10;               % st 
    n           = vA/(J*D); 
    rpm         = n*60; 
    BAR         = 0.594; 
     
    omega(k)    = 2*pi*n 
     

     
    r_mat       = []; 
    avec_mat    = []; 
     

     
    for i=1:nelem 
         
        theta       = atan(gp/(2*pi*r)); 
        avec        = [a, a_]; 
         

         

        
        avec = fsolve(@(avec) uppg5_func(avec, vA, omega(k), r, dr, c, N, AR, e, rho, theta),[0.1, 0.01]); 
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        avec_mat    = [avec_mat; avec(1), avec(2)]; 
         
        [res, Tvec(i), Mvec(i), alfa(i), eta(i)]= uppg5_func(avec, vA, omega(k), r, dr, c, N, AR, e, rho, theta); 
         

         
        r_mat       = [r_mat; r]; 
        r           = r+dr; 
         
    end 
    T(k)        = sum(Tvec); 
    M(k)        = sum(Mvec); 
    KT(k)       = T(k)/(rho*n^2*D^4); 
    KQ(k)       = M(k)/(rho*n^2*D^5); 
     
    Ptot_in     = omega(k).*M(k); 
    Ptot_ut     = T(k).*vA; 
    eta(k)      = Ptot_ut./Ptot_in; 
     
    T_req       = 941000; 
    KTreq(k)    = J^2*T_req/(rho*D^2*vA^2); 
     
    k           = k+1; 
     
end 
  

  
J=0.1:0.01:1.4; 
plot(J,KT) 
  
hold on 
plot(J,10.*KQ,'b--') 
  
hold on 
plot(J,KTreq, 'g') 
  
hold on 
plot(J,eta, 'r') 
legend ('KT (prop)', '10*KQ', 'KT (protefs)','eta'); 
  
grid on 
axis([0.16 1.3 0 0.9]) 
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Appendix 2, matlab funktion för propellermodelleringen.  

 

function [res, dT, dM, alfa, eta] = uppg5_func(avec, vA, omega, r, dr, c, N, AR, e, rho, theta) 
  

  
v0      = vA.*(1+avec(1));          % [m/s] ekv (33) 
v2      = omega*r.*(1-avec(2));     % [m/s) ekv (34) 
v       = sqrt(v0.^2+v2.^2);        % [m/s] ekv (32) 
  
phi     = atan(v0./v2);    % [rad] ekv (35) 
alfa    = theta-phi;       % [rad] ekv (35) 
              
cl      = alfa.*2.*pi; 
cd      = 0.008-0.003.*cl+0.01.*cl.^2; 
CL      = cl./(1+2/(e*AR));                     % [-] ekv (53) 
CDi     = CL^2/(pi*e*AR);                       % [-] ekv (57) 
CD      = cd+CDi;                               % [-] ekv (58) 
  

  
q       = 0.5*rho*v^2;                                          % [Pa] dynamiskt tryck  
dT1      = 4*pi*r*rho*vA^2*(1+avec(1))*avec(1)*dr;              % [N]   from Momentum theory ekv (15) 
dM1      = 4*pi*rho*r^3*vA*(1+avec(1))*avec(2)*omega*dr;        % [NM]  from Momentum theory ekv (20) 
dT2     = q*c*N*(CL*cos(phi)-CD*sin(phi))*dr;                   % [N]   from blade element theory ekv (29) 
dM2     = q*c*N*(CL*sin(phi)+CD*cos(phi))*r*dr;                 % [NM]  from blade element theory ekv (30) 
  

  
res     = [dT1-dT2, dM1-dM2]; 
dT      = dT2; 
dM      = dM2; 
P_in    = omega.*dM; 
P_ut    = dT.*vA; 
eta     = P_ut./P_in; 
  
end 
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Bilaga 5, matlabkod för hela fartygsprojekteringen  

Sista delen av propellerdimensioneringen är av intresse, inkluderar kavitations beräkning o.d. som inte 

redovisas i apendix 1-2 i bilaga 4 för propellermodelleringen.  

clear all 
clc  
close all 
  
rho=1000;                               %[kg/m^3] 
g=9.81;                                 %[m/s^2] 
Loa=200;                                %[m] 
Lpp=190;                                %[m] 
b=30;                                   %[m] 
botten=1.5;                             %[m] 
deck=10; 
h_deck_golv=0.2;                        %[m] 
D_h=botten+deck*(2.2+h_deck_golv);        %[m] 
torn=7;                                 %[m] 
H=D_h+torn;                               %[m] 
F=3.098;                                    %[m] 
Kn=17.5;                                  %[NM/h] 
V=Kn*1.852/3.6;                         %[m/s] 
Fn=V/sqrt(g*Lpp); 
Cb=0.57;                                 % från kort intro till Marina syst, fig 28 
  

  

  
m_bransle=2700*0.940;                   %[ton] 
last=4500*1.500;                        %[ton] 
besattning=20*80/1000;                  %[ton] 
m_maskin=400;                           %[ton] 
m_ballast=5000;                         % 
DW=m_bransle+last+besattning;           %[ton] 
  
C1=1.035; 
LW=(0.03557*Lpp*b*D_h*sqrt(Lpp/D_h)+1350*sqrt(deck*Cb))*C1; 
deplac=LW+DW+m_maskin; 
  
T_tom=(LW+m_maskin+m_ballast)/(b*Lpp*Cb); 
T_full=deplac/(b*Lpp*Cb); 
  

  
KB_f=0.6*T_full; 
KB_t=0.6*T_tom; 
  
I_wax=(Lpp*b^3)/16; 
ngt=I_wax/deplac; 
  
Z_bat=D_h/2; 
Z_last=13.5; 
Z_bransle=1.5; 
Z_maskin=4; 
Z_ballast=3;                    %[M] över köl 
Mtot_f=m_bransle+last+m_maskin+LW; 
Mtot_t=m_bransle+m_ballast+m_maskin+LW; 
  
KG_f=(m_bransle*Z_bransle+last*Z_last+m_maskin*Z_maskin+LW*Z_bat)/Mtot_f; 



Sida 74 av 86 
 

KG_t=(m_bransle*Z_bransle+m_maskin*Z_maskin+LW*Z_bat+m_ballast*Z_ballast)/Mtot_t; 
GM0_f=KB_f+ngt-KG_f;          % hydro GM0=4.22 m  
GM0_t=KB_t+ngt-KG_t;          % hydro GMO=7.58 
  

  
Am=T_full*b; 
Cp=deplac/(Lpp*Am); 
  
procent=LW/deplac; 
  

  
% Kursstabilitet 
  
B_T=b/T_full; 
Lpp_B=Lpp/b; 
  
run ('gz_curve_full') 
run ('gz_curve_tom') 
Trap_30=data(37:43,:); 
Trap_40=data(37:45,:); 
  
Trapp_30=Trap_30(:,1).*Trap_30(:,2) 
  

  
GZ_30=trapz(Trap_30); 
GZ_40=trapz(Trap_40); 
  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Motstånd %%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
S=1.025*Lpp*(Cb*b+1.7*T_full); 
Cm=Am/(b*T_full); 
Cw=0.8; 
  
% Raa=96.74*1000;     %Luftmotstånd, [kN] 18 Kn 
% Caa=Raa/(0.5*rho*V^2*S) 
  

  
my=1.2*10^-6;       %viskositet  
  
Re_L=V*Lpp/my; 
  
slank=Lpp/(deplac^(1/3)); 
  
CF=0.075/((log10(Re_L)-2)^2); 
  
k=-0.095+25.5*(Cb/((Lpp/b)^2*sqrt(b/T_full))); 
  
ks=150*10^-6; 
D_CF=(105*(ks/Lpp)^(1/3)-0.64)*10^-3; 
CR=0.7*10^-3; 
  
Lmodell=4;       %[M] modell 
a_skal=Lpp/Lmodell; 
V_M=V/sqrt(a_skal); 
Re_M=V_M*a_skal/my; 
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CF_M=0.075/((log10(Re_M)-2)^2); 
  
CT_M=CR+CF_M; 
C_RS=CT_M-(1+k)*CF_M; 
  
A_T=b*1.5*T_full; 
C_AA=0.001*A_T/S; 
  
CT_tot=(1+k)*CF+C_RS+D_CF+C_AA; 
RT_hull=0.5*rho*V^2*S*CT_tot; 
  
t_rod=0.7; 
c_modell=4; 
S_roder=80; 
k_roder=2*t_rod/c_modell; 
CD_roder=(1+k_roder)*CF; 
R_roder=0.5*rho*V^2*S_roder*CD_roder; 
  
RT_tot=RT_hull+R_roder; 
  
PE=RT_tot*V; 
PE_HP=PE/(1000*0.745699); 
  
RT_prog=610.19*1000;           %[N] 
PE_prog=RT_prog*V 
PE_HP_prog=PE_prog/(1000*0.745699); 
  
PE_tot=PE_prog*1.25;            % väljer programmets PE, tillkommer 15% för väder och 10% för överkörning.  
  

  

  
%%%%%%%%%%%%%%% Propeller modellering %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  

  
k=1; 
      a           = 0.1;      % axial inflow factor 
    a_          = 0.01;     % tangential inflow factor  
% t_k_s=[]; 
% sig_k_s=[]; 
for J = 0.1:0.01:1.4 
     

    

     
%...............upg 5................ 
  
%.............inputs............ 
  

  
D=0.65*T_full; 
N=5;                % ant. blad 
  

  
a_prop=0.15*D; 
b_prop=(0.5-0.02*N)*D;         % b>(0.35-0.02*Z)*D_p; 
c_prop=(0.5-0.01*N)*D;         % c_prop>(0.3-0.01*Z)*D_p; 
e_prop=0.1*D; 
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w=0.5*Cb-0.05;               % 1 propeller 
t=0.6*w;                     % 1 propeller 
  
vA=(1-w)*V; 
  

  

  

   
    c           = 0.9;     % [m] Lokal korda 
    N           = 5;        % [-] Antal propellerblad 
    e           = 0.9;      % [-] Span efficiency factor  
    rho         = 1000;     % [kg/m3]  
  
    ry          = D/2;            % [m] 
    ri          = 0.15*ry;              % [m] 
    dr          = (ry-ri)/10;            % [m] Radiellt inkrement 
    AR          = ry^2/(ry*c);      % [-] Geom. blade aspect ratio 
     
    nelem       = 10;               % st 
    n           = vA/(J*D); 
    rpm         = n*60; 
    BAR         = 0.7; 
    r           = ri+dr/2;          % [m] Radie 
     
    omega(k)    = 2*pi*rpm/60; 
    r_mat       = []; 
    avec_mat    = []; 
    grader=22; 
    gp=2*pi*(D/2)*tand(grader); 
    GP_D        = 1.2;             % [-] 
     
    for i=1:nelem 
         
        theta       = atan(gp/(2*pi*r)); 
        avec        = [a, a_]; 
         
        a_beg       = avec; 
        
        avec = fsolve(@(avec) uppg5_func(avec, vA, omega(k), r, dr, c, N, AR, e, rho, theta), a_beg); 
         
        avec_mat    = [avec_mat; avec(1), avec(2)]; 
         
        [res, Tvec(i), Mvec(i), alfa(i), eta(i)]= uppg5_func(avec, vA, omega(k), r, dr, c, N, AR, e, rho, theta); 
         
        r_mat       = [r_mat; r]; 
        r           = r+dr; 
         
    end 
    T(k)        = sum(Tvec); 
    M(k)        = sum(Mvec); 
    KT(k)       = T(k)/(rho*n^2*D^4); 
    KQ(k)       = M(k)/(rho*n^2*D^5); 
     
    Ptot_in     = omega(k).*M(k); 
    Ptot_ut     = T(k).*vA; 
    eta_tot(k)      = Ptot_ut./Ptot_in; 
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    %T_req       = 941000; 
    T_req=RT_prog/(1-t); 
    KTreq(k)    = J^2*T_req/(rho*D^2*vA^2); 
     

     
     k           = k+1;      
     
end 
  
figure(3) 
J=0.1:0.01:1.4; 
plot(J,KT) 
  
hold on 
plot(J,10.*KQ,'b--') 
  
hold on 
plot(J,KTreq, 'g') 
  
hold on 
plot(J,eta_tot, 'r') 
  
legend ('KT (prop)', '10*KQ', 'KT (required)','eta'); 
grid on 
axis([0.16 1.28 0 0.9]) 
  
eta_0=0.6; 
eta_r=1; 
eta_H=(1-t)/(1-w); 
eta_D=eta_0*eta_r*eta_H; 
  
P_D=PE_prog/eta_D 
  
A_0=D^2*pi/4; 
A_p=BAR*A_0*(1.067-0.229*GP_D); 
t_k=T_req/(0.5*rho*A_p*(vA^2+(pi*0.7*D*1.73).^2)) 
  
pa=101*10^3;        %[Pa] 
pv=2000;             %[Pa] 
sig_k=(pa+rho*g*D-pv)/(0.5*rho*(vA^2+(0.7*pi*1.73*D)^2)) 
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Bilaga 6, fartygets huvuddimensioner 

 

 

Längd över allt LOA [m] 200 

Längd mellan perpendiklar LPP [m] 190 
Max bredd,  B [m] 30 

Djupgående  T [m] 8,5 

Fribord  F [m] 3,098 

Höjd till väderdäck D [m] 25,5 

Höjd över allt H [m] 32,5 

Blockkoefficient  CB 0,57 

Marschfart  V [m/s] 9 
Deplacement  ∇ [ton] 27230 

Dödvikt  DW [ton] 9289 

Lättvikt  LW [ton] 17942 

Tyngdpunkt, vertikal KG [m] 11,77 

Begynnelsemetacentrum GM0 [m] 6,28 

Maskineffekt  P [hp] 13678 

 

Propeller data: 

Diameter  D [m] 5,53 

Antal blad  Z [-] 5 

Varvtal vid marschfart n [rpm] 104 

Stigningsförhållande P/D 1,2 

Bladareaförhållande BAR, AE/A0 0,7 
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Bilaga 7, trafikförvaltningens förslag på trafiklinjer 

 
 1(7) Strategisk Utveckling Planering PM 2015-01-26 Version 1.0 Ärende/Dok. id. SL 2014-2746-3 Infosäk. klass K1 (Öppen) 

Handläggare Sonny Österman 08-686 18 02 sonny.osterman@sll.se  

 
 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 

Stockholm Telefon: 08–686 16 00 Fax: 08-686 16 06 E-post: registrator.tf@sll.se Säte: Stockholm Org.nr: 232100-0016 www.sll.se Besök 
oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan  

 

Bilaga 6Fakta om trafiklinjer –Request for information (RFI) av 

modernt pendelbåtstonnage och strategiskt skärgårdstonnage i 

Stockholm2(7) Strategisk Utveckling Planering PM 2015-01-26 Version 1.0 Ärende/Dok. id. SL 2014-2746-3 Infosäk. 

klass K1 (Öppen)  

 

1. Djurgårdslinjen (pendelbåtslinje)  

Linjesträckning: Slussen–Skeppsholmen–Allmänna Gränd  

Fartområde: E  

Sjökort: 6141 Port of Stockholm  

Längd på linje: 1,0 nautisk mil  

Antal resenärer per år (2014): ~2 300 000  

Timmar i trafik (2014): ~9000  

Antal fartyg för att upprätthålla trafiken: 4 (varav 2 respektive 3 är i daglig drift)  

Linjespecifikt: Flest antal resenärer under perioden maj–september. 3(7) Strategisk Utveckling Planering PM 

2015-01-26 Version 1.0 Ärende/Dok. id. SL 2014-2746-3 Infosäk. klass K1 (Öppen)  

 

 
 

 

 

 

2. Linje 80 (pendelbåtslinje)  
Linjesträckning: Nybroplan–Allmänna Gränd–Saltsjöqvarn–Finnboda–Kvarnholmen–

Blockhusudden–Nacka strand–Larsberg–Frihamnen  
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Fartområde: E  

Sjökort: 6141 Port of Stockholm  

Längd på linje: 5,5 nautiska mil  

Antal resenärer per år (2013): ~300 000  

Timmar i trafik (2013): 6421  

Antal fartyg för att upprätthålla trafiken: 4 (varav 3 är i daglig drift)  

Linjespecifikt: Flest antal resenärer under rusningstid vardagar (6-9, och 15-19). 4(7) Strategisk Utveckling 

Planering PM 2015-01-26 Version 1.0 Ärende/Dok. id. SL 2014-2746-3 Infosäk. klass K1 (Öppen)  

 
3. Linje 50 (pendelbåtslinje)  
Linjesträckning: Ropsten–Tranholmen–Ekudden–Sticklinge–Storholmen Södra–Mor Annas brygga–

Storholmen Östra–Frösvik–Storholmen Norra–Sticklinge–Ekudden–Tranholmen–Ropsten  

Fartområde: E  

Sjökort: 6141 Port of Stockholm. 6142 Vaxholm  

Längd på linje: 10 nautiska mil  

Antal resenärer per år: ~40000  

Timmar i trafik: ~2000  

Antal fartyg för att upprätthålla trafiken: 1  

Linjespecifikt: Jämnt resmönster på resenärer mellan vardagar och helger under perioden april–

oktober. 5(7) Strategisk Utveckling Planering PM 2015-01-26 Version 1.0 Ärende/Dok. id. SL 2014-2746-3 Infosäk. klass K1 

(Öppen)  
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4. Riddarfjärdslinjen (pendelbåtslinje ej påbörjad ännu)  

Linjesträckning: Kungsholmstorg–Söder Mälarstrand–Klara Mälarstrand  

Fartområde: E  

Sjökort: 6141 Port of Stockholm  

Längd på linje: 1,0 nautiska mil  

Antal resenärer per år: N/A  

Timmar i trafik (prognos): 4397  

Antal fartyg för att upprätthålla trafiken: 4 (varav 3 är i daglig drift)  

Linjespecifikt: Flest resenärer väntas under rusningstid vardagar (6-9, och 15-19). 6(7) Strategisk 

Utveckling Planering PM 2015-01-26 Version 1.0 Ärende/Dok. id. SL 2014-2746-3 Infosäk. klass K1 (Öppen)  

 
 

5. Solna strand–Årstadal (pendelbåtslinje ej påbörjad ännu)  
 

Linjesträckning: Solna strand–Minneberg–Hornsbergs strand–Alvik–Lilla Essingen–Hornstull–

Årstadal  

Fartområde: E  

Sjökort: 6141 Port of Stockholm  

Längd på linje: 5,5 nautiska mil  

Antal resenärer per år: N/A  

Timmar i trafik (prognos): 14425  

Antal fartyg för att upprätthålla trafiken: 4 (varav 3 är i daglig drift)  

Linjespecifikt: Flest antal resenärer under rusningstid vardagar (6-9, och 15-19). 7(7) Strategisk Utveckling 

Planering PM 2015-01-26 Version 1.0 Ärende/Dok. id. SL 2014-2746-3 Infosäk. klass K1 (Öppen)  
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6. Ekerö–Stockholm (pendelbåtslinje ej påbörjad ännu)  
 
Linjesträckning: Ekerö (Tappström/Jungfrusunds marina)–Gamla stan–Klara Mälarstrand  

Fartområde: E  

Sjökort: 111 Mälaren, East. 6141 Port of Stockholm  

Längd på linje: 9,2 nautiska mil  

Antal resenärer per år: N/A  

Timmar i trafik (prognos): 1150  

Antal fartyg för att upprätthålla trafiken: 1  

Linjespecifikt: Turer endast på vardagar mellan 06-09, och 15-19.  

 
 

7. Skärgårdsfartyg  
 

Fartområde: E–D. Stockholms skärgård. 
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Bilaga 8, krav från trafikförvaltningen. 

Pendelbåtar linje 50, linje 80, Ekerölinjen, och Solna strand–Årstadal (mer information om 

trafiklinjer i bilaga 7):  

 Året runt trafik  

 Full tillgänglighet  

 Hög miljöprofil  

 Andel förnybar energi per fartyg - minst 90 %  

 Möjlighet till snabba resor med låg yttre miljöpåverkan (buller, svallvågor, stranderosion)  

 Kapacitet för 95–150 resenärer  

 Stor andel sittplatser  

 Mindre behov av utomhusplatser  

 Kapacitet för 25 cyklar  

 Kapacitet för 5 barnvagnar  

 

Pendelbåtar linje Riddarfjärdslinjen (mer information om trafiklinjen i bilaga 7):  

 Året runt trafik  

 Full tillgänglighet  

 Hög miljöprofil  

 Andel förnybar energi per fartyg - minst 90 %  

 Fartkrav 8-10 knop  

 Kapacitet för 95–150 resenärer  

 Mindre behov av utomhusplatser  

 Kapacitet för 25-40 cyklar  

 Kapacitet för 5 barnvagnar  

 

Pendelbåtar linje Djurgårdslinjen (mer information om trafiklinjen i bilaga 7):  

 Året runt trafik  

 Full tillgänglighet  

 Hög miljöprofil  

 Andel förnybar energi per fartyg - minst 90 %  

 Fartkrav 9-10 knop  

 Kapacitet för 200 – 300 resenärer  

 Mindre behov av utomhusplatser  

 Kapacitet för 5-10 cyklar  

 Kapacitet för 5-10 barnvagnar  
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Bilaga 9, matlabkod för pendelbåtarna 
%%%%%%%%%%% Stabilitet 
clear all 
clc  
close all 
  
rho=1000;                               %[kg/m^3] 
g=9.81;                                 %[m/s^2] 
Loa=27;                                %[m] 
Lpp=27;                                %[m] 
b=8;                                   %[m] 
D_h=3.64;        %[m] 
                                 %[m] 
H=9;                               %[m] 
F=3.098;                                    %[m] 
  

  
Kn=10;                                  %[NM/h] 
  
V=Kn*1.852/3.6;                         %[m/s] 
Fn=V/sqrt(g*Lpp); 
Cb=0.55;                                 % från kort intro till Marina syst, fig 28 
  

  

  
m_bransle=10.5;                   %[ton] 
last=10.5;                        %[ton] 
besattning=2*80/1000;                  %[ton] 
m_maskin=12;                           %[ton] 
  
DW=m_bransle+last+besattning;           %[ton] 
  
deplac=210.87; 
  
% T_tom=(LW+m_maskin+m_ballast)/(b*Lpp*Cb); 
 T_full=deplac/(b*Lpp*Cb); 
  
LW=deplac-m_bransle-last-besattning-m_maskin; 
KB_f=0.6*T_full; 
% KB_t=0.6*T_tom; 
  
I_wax=(Lpp*b^3)/16; 
ngt=I_wax/deplac; 
  
Z_bat=2.5; 
Z_last=4; 
Z_bransle=0.5; 
Z_maskin=2.5; 
  
Mtot_f=deplac; 
  
%m_bransle+last+m_maskin+LW; 
%Mtot_t=m_bransle+m_ballast+m_maskin+LW; 
  
KG_f=(m_bransle*Z_bransle+last*Z_last+m_maskin*Z_maskin+LW*Z_bat)/Mtot_f; 
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%KG_t=(m_bransle*Z_bransle+m_maskin*Z_maskin+LW*Z_bat)/Mtot_t; 
GM0_f=KB_f+ngt-KG_f;          % hydro GM0=4.22 m  
  

  

  
Am=T_full*b; 
Cp=deplac/(Lpp*Am); 
  
procent=LW/deplac; 
  

  
% Kursstabilitet 
  
B_T=b/T_full; 
Lpp_B=Lpp/b; 
  
run ('gz_curve_ny27') 
  
Trap_30=data(37:43,:); 
Trap_40=data(37:45,:); 
  
Trapp_30=Trap_30(:,1).*Trap_30(:,2) 
  

  
GZ_30=trapz(Trap_30); 
GZ_40=trapz(Trap_40); 
  
%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%% Motstånd och effektbehov  
clear all 
close all 
clc 
  
V=(10*1.852)/3.6; 
Lpp=22; 
Cb=0.55; 
T_full=2.9;               % Djurgård..T=2.747, Deplace=344. T=2.9 D=251.21 
b=7; 
deplac=251; 
  
Am=T_full*b; 
rho=1000; 
S=1.025*Lpp*(Cb*b+1.7*T_full); 
Cm=Am/(b*T_full); 
Cw=0.8; 
CP=deplac/(Am*Lpp); 
% Raa=96.74*1000;     %Luftmotstånd, [kN] 18 Kn 
% Caa=Raa/(0.5*rho*V^2*S) 
  

  
my=1.2*10^-6;       %viskositet  
  
Re_L=V*Lpp/my; 
  
slank=Lpp/(deplac^(1/3)); 
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CF=0.075/((log10(Re_L)-2)^2); 
  
k=-0.095+25.5*(Cb/((Lpp/b)^2*sqrt(b/T_full))); 
  
ks=150*10^-6; 
D_CF=(105*(ks/Lpp)^(1/3)-0.64)*10^-3; 
CR=0.7*10^-3; 
  
Lmodell=4;       %[M] modell 
a_skal=Lpp/Lmodell; 
V_M=V/sqrt(a_skal); 
Re_M=V_M*a_skal/my; 
CF_M=0.075/((log10(Re_M)-2)^2); 
  
CT_M=CR+CF_M; 
C_RS=CT_M-(1+k)*CF_M; 
  
A_T=b*1.5*T_full; 
C_AA=0.001*A_T/S; 
  
CT_tot=(1+k)*CF+C_RS+D_CF+C_AA; 
RT_hull=0.5*rho*V^2*S*CT_tot; 
  
t_rod=0.7; 
c_modell=4; 
S_roder=60; 
k_roder=2*t_rod/c_modell; 
CD_roder=(1+k_roder)*CF; 
R_roder=0.5*rho*V^2*S_roder*CD_roder; 
  
RT_tot=RT_hull+R_roder; 
PE=RT_tot*V; 
PE_total=PE*1.55; 
  
R_prog=73080 
PE_prog=R_prog*V 
PEtot=PE_prog*1.55 
 


