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SAMMANFATTNING 
Denna rapport består av tre delrapporter. Den första delen beskriver fartygsindustrin både generellt över 
hela världen men också med visst fokus på den svenska industrin och dess speciella förutsättningar och 
möjligheter. Det är i huvudsak en nulägesbeskrivning, som bara försiktigt blickar framåt mot framtida 
utmaningar framförallt inom miljöområdet. Den andra delen är en inledande fartygsprojektering av ett fartyg 
för att lösa en specifik tranportuppgift. Uppgiften bestod i att frakta 60 trailers åt varje håll från Ruhr-
området till Vänern varje vecka med ett eller flera fartyg. Den beskriver avvägningarna som har gjorts mellan 
ekonomi, miljöhänsyn och snabbhet. För att hålla en rimlig tidtabell föreslås fyra fartyg användas där varje 
fartyg är 87 meter långt och deplacerar 1800 m3 s och kan transportera 15 trailers på väderdäck. Förslaget 
jämförs också mot alternativet att frakta dessa trailers med dragbilar på motorväg med kraftig köbildning, 
en av förutsättningarna i uppgiften. Den tredje och sista delen är en utredning av de stötar och vibrationer 
som uppkommit ombord på kustbevakningens utsjörib KBV 476 under sommaren 2013. KTH har placerat 
utrustning för att mäta fartygets kurs, fart, position samt acceleration i alla tre dimensioner på fyra platser i 
fartyget. Rapporten undersöker kopplingarna mellan fart, kurs samt väder och vibrationernas storlek. Vidare 
jämförs vibrationerna med de arbetsmiljölagar som finns i EU och Sverige samt arbetsmiljön för en annan 
grupp med liknande problem, bussförare som passerar fartgupp. Det har visat sig att de flesta riktigt kraftiga 
stötar uppstår då man åker rakt eller nästan rakt mot vågorna i ungefär 35 knops hastighet. Dessutom verkar 
det som att även de mindre vågorna kan orsaka hälsoproblem efter lång tid. 
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INLEDNING 

 
Den här rapporten är en summering av tre delrapporter som kallas sjöfartsessä, fartygsprojektering samt 
fördjupning. Rapporten är skriven inom kursen Introduktion till marina system på Institutionen för 
marina system på KTH.  
 
Sjöfartsessän är en sammanfattning av fartygsindustrin över hela världen, men med extra fokus på Sverige. 
Den tar bland annat upp de olika sorters fartygstyper som finns och vad dessa används till, hur ägandet 
och förvaltandet ser ut samt hur nya fartyg projekteras och byggs. Dessutom delar den in världens 
sjötransporter i ett antal ofta använda kategorier och förklarar skillnader och likheter mellan dessa 
transporter. Den är i huvudsak en nulägesbeskrivning och innehåller bara en kort bit om möjliga 
framtidsutsikter för fartygsindustrin. 
 
Fartygsprojekteringen beskriver grundläggande data för ett roro-fartyg avsett att transportera trailers 
mellan Ruhr-området och Vänern. Rapporten behandlar de olika avvägningar som måste göras mellan 
framförallt hastighet, ekonomi och miljöaspekter.  Utifrån dessa avväganden har fartyget i grova dra 
dimensionerats. En propeller har genom simulering och kontroll mot propellerdiagram valts och därefter 
har lämpligt huvudmaskineri föreslagits.  Vidare har transporttider och kostnader jämförts mot alternativet 
att frakta motsvarande mängd gods med lastbil på motorväg. Rapporten beskriver bara den inledande 
fartygsprojekteringen och berör den inte intern layout så som tankars eller personalutrymmens exakta 
placering men plats har lämnats i fartyget så att dessa i ett senare skede kan planeras i detalj. 
 
Fördjupningen har behandlat de stötar och vibrationer som besättningen ombord på små snabba fartyg 
utsätts för, mer specifikt på KBV 476 som är en ribbåt som används av kustbevakningen till allt från 
övervakning till ren sjöräddning. Båten är 12,5 meter lång och har en topphastighet på 45 knop och 
ombord på den har sedan våren 2013 accelerations, positions och hastighetsinformation sparats med hjälp 
av mätutrustning i ett samarbete mellan institutionen för marina system på KTH och Kustbevakningen. I 
fördjupningsrapporten har denna data undersökts tillsammans med väderdata från SMHI för att utreda 
hur ofta och vid vilka förhållanden skadliga stötar uppstår ombord, om nuvarande varningssystems 
gränser är lämpligt satta, samt hur farligt dessa stötar är i jämförelse med andra yrkesgrupper. Inom detta 
område är också besättningens upplevelse av situationen en viktig del och för detta krävs intervjuer av 
besättningen, något som dock inte gjorts inom projektet. 
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GRUNDLÄGGANDE SAMMANSTÄLLNING AV SJÖFARTEN, DESS AKTÖRER OCH 

FÖRUTSÄTTNINGAR GLOBALT OCH LOKALT 
I dagens samhälle tillverkas sällan produkter i närheten av råvarorna eller slutkunden. Istället köper företaget 
råvaror där det just nu är billigast, fraktar det dit man har en fabrik och sen vidare till kunder över hela 
världen. En stor del av denna logistik sköts av just fartyg. Denna sammanställning är helt baserad på 
sjöfartens bok [1] 

VILKA FARTYG FINNS DET? 

Det finns många olika sätt att dela in de olika sorters fartyg som finns. Det vanligaste är att titta på vad dom 
fraktar. 

Tankfartyg 

Ett sätt att dela in tankfartyg är om dom fraktar olja eller gas och i sin tur oljefartygen om dom fraktar råolja 
eller färdiga produkter. Dom som fraktar råolja är upp till 380 meter och går mellan oljekällor och 
raffinaderierna. Där skapas olika produkter som ska till olika ställen och därför används mindre fartyg, med 
flera tankar för olika produkter, för att köra vidare lasten till kund. Man kan även frakta gas med fartyg, 
antingen naturgas eller petroleumgas, som kyls eller komprimeras till flytande fas. Olja och gas står, 
tillsammans med kol, för nära hälften av den sjöburna handeln och går i huvudsak från mellanöstern. 

Container 

Containerfartyg används för att frakta containrar mellan hamnar men för att effektivisera använder man en 
princip som liknar flygbolagens när man flyger långt. Man får först åka till ett nav, sen vidare till ett annat 
nav och sen till sin destination. I fartygsvärlden kan tillexempel en container åka från en lokal hamn i Kina 
med ett litet fartyg till den stora hamnen i Shanghai med ett feederfartyg. Därifrån åker containern på ett 
riktigt stort (upp till 400 meter) containerfartyg till en annan stor hamn, t.ex. Göteborg i Sverige (det är vår 
enda tillräckligt stora hamn). Och därifrån med ett nytt feederfartyg till slutdestinationen. Containerfartyg 
går ofta i linjetrafik, vilket innebär att det finns en tidtabell som anger när båten kommer till Shanghai, 
Göteborg och förmodligen några hamnar på vägen däremellan. Man anpassar alltså logistiken till 
avgångstiden och inte tvärt om. Tillsammans står containerfartygen för ungefär 20 % av transportarbetet, 
men eftersom produkterna man fraktar ofta är förädlade/tillverkade är dom dyrare och ungefär 75 % av 
värdet som transporteras på haven åker i containrar.  

RoRo och RoPax 

En annan sorts fartygstrafik som ofta går i linjefart är RoRo och Ropax, alltså Roll On Roll Off och Roll 
On+Passagerare. Dessa fartyg används ofta korta sträckor och fungerar nästan som broar. Fartygstypen är 
vanlig i östersjön, där det är mycket lönsamt att ta genvägen över vattnet istället för runt vattnet. På dessa 
fartyg sker ingen omlastning från lastbil till skepp, istället lastar man ombord hela lastbilen vilket snabbar på 
lastning/lossning avsevärt. RoPax är lite av en vidareutveckling av RoRo-idéen. Eftersom man har 
restaurang och hytter till chaufförerna kan man ta med sig ännu fler människor som också vill göra samma 
resa. På en del RoRo fartyg tar man istället bara med släpvagnarna, men inte lastbilarna, utan speciella truckar 
tar hand om att lasta in släpen i skeppet.  
I ytterligare ett specialfall gör man tvärt om, på fordonstransportfartyg är det just fordonen som är lasten. 
Då har man inga släp och chaufförerna är hamnarbetare som inte följer med bilen. Fordonstransport är inte 
en jättestor marknad, den består bara av cirka 800 fartyg varav många byggdes 2008-2011, efter det har inte 
många nya fartyg byggts. 
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Bulkfartyg 

I bulkfartyg fraktas varor som staplas eller lastas i högar. Det kan handla om till exempel malm, kol, grus 
eller spannmål. Fartygen är olika stora beroende på vart dom ska, större fartyg för längre sträckor, men de 
flesta går långsamt eftersom frakten sällan är tidskritisk. Generellt går torr bulk från södra delen av världen 
till den norra.  
En viktig bulkvara i Sverige är skogsprodukter, som staplas i bulkfartyg och i huvudsak fraktas åt andra 
hållet, norrifrån till söderut. 
En annan speciell last är kylvaror. Kylfartyg måste ha extra maskineri för att hålla lasten kyld och förbrukar 
därför extra bränsle så länge dom har last och matvarorna har begränsad hållbarhet. Därför lönar det sig att 
köra fortare, runt 20 knop. Dedikerad kylfrakt är dock på nedgång och ersätts av kylcontainrar. 

Färjor 

Färjor finns i alla möjliga storlekar, från de små skärgårdsbåtar vi har här i Stockholm till rena 
kryssningsfartyg som åker runt i medelhavet och fungerar som semesterorter. Kryssningar börjar och slutar 
ofta på samma plats, det är resan som är målet och inte att ta sig någon till någon speciell plats. Deras 
motsatser är de snabbgående färjorna som finns med både enkel- och katamaranskrov och som istället 
fraktar folk och i undantagsfall bilar, från A till B så fort som möjligt.  

Specialfartyg 

Det finns så klart en hel del andra fartyg med sin egen nisch, som till exempel forskningsfartyg, lotsbåtar, 
bogserfartyg, supplyfartyg och krigsfartyg. Eftersom dom har så specifika uppgifter ser dom ofta annorlunda 
ut än fraktfartygen ovan. 

ÄGARE 

Det finns flera olika sorters rederier. Allt från att äga fartyg och hyra ut dom till andra, via att äga fartyg och 
sköta planeringen till de som inte äger några fartyg utan bara hyr andras fartyg och sen sköter planeringen. 
Allt detta gör att ägarna har lite olika utmaningar. Alla de som äger fartyg måste hålla koll så att deras fartyg 
följer regler och lagar, är hela och fungerande och tillslut undersöka om det är bättre att köpa ett nytt fartyg 
och skrota ett gammalt. Alla rederier som sköter planering har ytterligare mer att tänka på. Om det är linjefart 
måste man knyta till sig last eller passagerare så att fartyget hela tiden utnyttjas maximalt. Är det istället 
kylfrakt måste planeringen ta hänsyn till att olika frukter mognar olika tid på året och produceras på olika 
delar av jordklotet varför man hela tiden anpassar vart man har sin flotta. Bulk och tankfartygsplanering kan 
istället hela tiden behöva jaga nya jobb, alltså leta reda på någon som behöver frakta något någonstans och 
helst planera in det så att fartygen går så lite tomt som möjligt.  

VARV 

När ett nytt fartyg ska byggas har man oftast inom rederiet en idé om att man behöver ha ett nytt fartyg för 
att frakta något. Utifrån sin idé om vad man vill ha för båt skickar man ut sin grova ritning till olika varv 
som får svara med offerter på vad dom tror jobbet kommer att kosta. Dessa offerter utvärderas av rederiet 
som sedan börjar förhandla med ett fåtal varv för att tillslut välja ett. Då börjar man specificera exakt vilken 
utrustning som ska finnas, från vika tillverkare o dyl. Man skapar ritningar över fartyget och 
flaggstatsmyndigheten och klassningssällskapet kopplas in för att övervaka bygget. Detta leder så 
småningom till att man kommer in i mer och mer detaljer tills man tillslut kan börja bygga. Då brukar även 
rederiet ha en person på plats för att kontrollera att allt går rätt till. Under hela bygget granskas ritningar och 
utförda arbeten löpande och tillslut är fartyget färdigt. Då sjösätts det och testas så att det lever upp till de 
krav som beställaren hade från början. Samtidigt slutförs ofta installationsarbeten undertiden testerna pågår. 

FÖRSÄKRINGAR 

Precis som en vanlig person vill försäkra sin bil vill även rederierna försäkra sina fartyg. Därför finns det 
flera olika försäkringsorganisationer, både vanliga försäkringsbolag så som Trygg Hansa och Folksam och 
de som är mer nischade mot fartygsindustrin t.ex. Bohuslän Allmänna Sjöförsäkringsförening. I London 
finns en försäkringsmarknad som heter Lloyd där både företag och privatpersoner kan gå in som 
försäkringsgivare och försäkra delar av risker. Försäkringsgivarna är dock solidariskt betalningsansvariga 
och eftersom värdet på frakterna idag är så stora vågar färre och färre privatpersoner ta risken. De svenska 
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försäkringsbolagen försäkrar sällan delar av fartyg men återförsäkrar sig ofta i flera olika andra 
försäkringsgivare i andra hand bland annat på Lloyds marknad 
Den mest grundläggande försäkringen för redaren kallas Kasko och försäkrar fartyget för skador eller förlust 
samt ett visst ansvarsskydd gentemot tredje man. Den är dock inte heltäckande när det gäller ansvar och 
därför finns en försäkring som kallas P & I som täcker mer. Den innefattar bland annat oljeutsläpp och 
personalansvar. Dessutom kan man försäkra sig mot förlorade intäkter på grund av haveri, samt skador 
uppkomna i krig eller likande. 
Inom vissa områden har myndigheterna krav på försäkringar eller andra motsvarande åtgärder för att fartyg 
ska trafikera vattnen. Det kan röra sig om känsliga miljöer där man vill vara säker på att någon betalar för 
att sanera efter ett eventuellt haveri. 

KLASSNINGSSÄLLSKAP 

För att rederierna, lastägarna och försäkringsbolagen ska veta hur fartygen mår finns klassningssällskap som 
inspekterar fartygen. Deras jobb spänner över hela fartygets liv, från ritbord, via varv och leverans till 
löpande kontroller under hela fartygets liv. Man kontrollerar då att dom har rätt utrustning och att fartyget 
fortfarande är i gott skick. Det är inget tvång att klassa sina fartyg, men alla seriösa försäkringsbolag och 
lastägare vill veta vad det är för skick på skeppet dom har att göra med, så nästan alla rederier är väldigt 
måna om sina fartygs klass. Dessutom finns det visa certifikat som gäller utöver detta, tillexempel 
passagerarcertifikat som varje år kontrolleras så att det inte är farligt för passagerarna. Klassen har också 
tagit över mycket av myndigheternas inspekterande uppgifter. I Sverige är det transportstyrelsen som är 
tillsynsmyndighet, men de lägger ut själva kontrollerna på klassningssällskap istället eftersom det blir billigare 
och effektivare. 

FN OCH IMO 

Regler till sjöss var länge ett stort problem eftersom olika länder hade olika system och rederier valde att 
registrera sina fartyg där det var minst regler, alltså billigare. Därför skapades inom FN organisationen IMO, 
International Maritime Organization, för att hantera detta. Det går inte så fort att få igenom nya regler via 
IMO, men när dom väl kommit till blir dom mycket effektivare. Viktiga regler är tillexempel SOLAS, safety 
of life at sea och MARPOL som reglerar hur man ska undvika utsläpp från fartyg. 

SJÖFARTEN OCH MILJÖN 

Sjöfarten står för en enormt stor del av världens transporter och har kommit relativt kort i sitt miljöarbete. 
Man använder fortfarande relativt smutsigt bränsle och avgasrening är ingen självklarhet. Detta beror till 
stor del på problemet med att reglera fartyg som nämns i stycket ovan, vilket är en stor utmaning för allt 
miljöarbete i sjöfarten. 
I dagens samhälle ligger mycket fokus på växthusgaserna men sett till dessa ligger sjöfarten bra till, gram 
koldioxid per transporterat ton är bättre för fartyg än något annat transportslag och utvecklingen som görs 
för att minska utsläpp i bilars förbränningsmotorer kommer så småningom leta sig vidare till fartygen och 
ytterligare förbättra dessa. Ett exempel på detta är kväveoxider, som fartyg släpper ut väldigt mycket av men 
där modern avgasrening hämtad från lastbilar kan lösa mycket av problemen. 
Ett annat stort problem man ofta hör om är oljeutsläpp. De riktigt stora utsläppen har man i stort sett fått 
stop på genom bättre fartyg med dubbelskrov och andra säkerhetsfunktioner, men de små utsläpp som 
uppstår när man tillexempel pumpar ut slagvatten eller tvättar tankarna är svåra att kontrollera. De hårda 
straffen för de som åker fast gör att rederier börjar se över sina rutiner för detta ändå. 
Lite mindre känt är miljöproblemen som uppstår när djur och växter via fartygens ballastvatten transporteras 
till andra ekosystem där dom inte hör hemma och ibland orsakar stor skada. Genom riktlinjer för skifte av 
ballastvatten, filtrering av vattnet och UV-ljus för att döda de minsta varelserna lyckas man minska 
problemet men har inte helt löst det än. 
De giftiga färger som används för att hålla bort beväxning är ett stort problem. De dödar fler växter än de 
som växer på båten medan de alternativa färgerna istället inte håller bort växterna ordentligt, vilket leder till 
högre motstånd och därför högre bränsleförbrukning. Man kan ta bort beväxning med dykare som borstar 
rent men det är dyrt och tidsödande. Kanske kan bottentvättarna för fritidsbåtar utvecklas till större fartyg 
för att lösa detta? 
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FARTYGSPROJEKTERING 
Denna rapport beskriver en inledande fartygsprojektering för att lösa ett transportscenario. För att 
underlätta för läsaren har flera delresultat redovisats så att arbetet går att följa och vid behov upprepa. Där 
inget annat anges har matlab-koden i bilaga 4 använts för beräkningarna. 
Under projekteringen har hänsyn tagits till de fysiska begräsningar som finns utmed vägen. Dessutom har 
IMO:s stabilietskrav, sjöfartsverkets regler för fribordshöjd samt DNV:s rekommendationer för indelning i 
vattentäta sektioner tagits i beaktande.  
Självklart har målet varit att skapa ett hållbart fartyg, både sett till ekonomi och miljö. Rapporten beskriver 
dock inte ett färdigt fartyg, utan ska ses som en grund för vidare arbete. Därför avslutas rapporten med ett 
kapitel som behandlar lämplig väg framåt. 
 
 

TRANSPORTUPPGIFTEN 

I detta scenario har motorvägarna i Europa blivit så pass överbelastade att man börjar leta alternativa vägar 
för att transportera trailers från Ruhr-området i Tyskland till området kring Vänern. Ett av förslagen är att 
lasta trailers på fartyg och sen använda de relativt obelastade vattenvägarna istället. Man beräknar att cirka 
60 trailers per vecka behöver transporteras åt båda hållen. Lastning och lossning i Tyskland kan ske i 
Duisburg, som är en relativt stor hamn precis där Ruhr-floden mynnar ut i Rhen och i Sverige kan lastning 
och lossning göras i någon hamn i Vänern. 

  

Figur 1 - Sjö- och landväg. Start respektive slutpunkter samt Rotterdam och Göteborg är 
markerade med rött. Källa Google Maps 
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ÖVERGRIPANDE LOGISTIK 

Eftersom logistik med lastbilar är ett kontinuerligt flöde lämpar det sig inte att ha ett stort fartyg som en 
gång i veckan transporterar alla trailers. Storleksbegränsningarna i slussar och kanaler gör också att man på 
ett däck inte kan lasta mer än 15 trailers. Därför bedöms 4 stycken fartyg med 15 trailers vardera vara 
lämpligt om varje fartyg kan göra en resa åt varje håll per vecka. Detta eftersom lastning på flera däck kräver 
ramper med mera som gör att nyttan inte blir särskilt stor. Detta innebär att resan måste göras på under tre 
och ett halvt dygn, vilket i sin tur leder till att man behöver hålla minst 9 knop under hela resan. Vid en så 
låg fart blir bränsleförbrukningen mycket låg, vilket leder till stora miljöfördelar. 
Från Duisburg används Rhen-floden till Hollands kust och därifrån vidare över Nordsjön för att vid 
Göteborg gå in i Trollhätte kanal och följa den upp till Vänern. Alla de större hamnarna i Vänern är 
anpassade efter kanalen och kan alltså ta emot fartyget, men ingen av hamnarna hanterar roro-trafik idag. 
Därför har ingen specifik hamn valts, utan istället har beräkningar gjorts för att komma till Trollhättan som 
är första hamnen i Vänern. Rhen och Trollhätte kanal sätter båda begränsningar på fartygen som kan passera 
och dessa redovisas i tabell 1 tillsammans med en kolumn för hela resan, alltså den lägsta begränsningen av 
respektive parameter. 

Tabell 1 - Maximala fartygsdimensioner 

 Rhen Trollhätte kanal Hela resan 

Max Längd (m) 110 87 87 

Max Bredd (m) 11,4 12,6 11,4 

Max Djupgående (m) 2,5 4,7 2,5 

Max Höjd över vattnet (m) 9,1 27 9,1 

 
Trollhätte kanal är 82 km och tillåter på större delen av sträckan 10 knop, enstaka korta bitar reducerat till 
5 knop. Rhen är ungefär 250 km lång från Nordsjön till Duisburg och med samma hastighetsförutsättningar 
som Trollhätte kanal. Den stora delen av resan består dock av öppet hav eftersom sträckan över Nordsjön 
är cirka 900 km. Landvägen som en lastbil annars skulle ta är ungefär 1 000 km och tar utan trafik 12 timmar 
att köra nonstop i dagsläget och med extrema köer uppskattas det ta 24 timmar. Dock måste även vilotider 
beaktas här, vilka tillåter 9 timmars körning som måste följas av 11 timmar vila osv.  Det gör att resan tar 
lite mer än två dygn att genomföra med lastbil vid extrem kö. 
Med 9 knops fart tar resan 74 timmar och tillåter alltså 10 timmars hamnupphåll. Denna marginal anses 
lämplig om det vid vidare utredning skulle visa sig nödvändigt att t.ex. gå längre in i Vänern. 

Lasten 

Trailers är inte en standardiserad lastbärare på samma sätt som containrar, men har fortfarande visas 
regleringar i deras utformning. Först och främst finns begränsningar i längd och bredd. En trailer, eller 
påhängsvagn som den kallas av myndigheter, får som längst vara 13,6 meter lång och 2,6 meter bred. [2] På 
svenska vägar är den standardiserade fria höjden 4,5 meter och därför är det mycket ovanligt med fordon 
högre än så. Det finns också en viktbegränsning, inget släpfordon får på svensk väg väga mer än 36 ton [3]. 
Dessa mått är dock bara själva fordonet, det behövs också en viss marginal och därför har fartyget 
dimensionerats så att varje trailer tillåts ta upp 14 meter i längd, 3 meter i bredd och 4,6 meter i höjd. 
Maximalt antal filer på fartyget blir alltså tre och på var och en av dessa får 5 trailers plats. 
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FARTYGET 

Fartyget föreslås vara ett roro-fartyg med ramp i aktern, med lasten placerad på väderdäck akter om 
överbyggnaden för brygga och besättningsutrymmen som föreslås placeras så långt fram som möjligt. Med 
detta arrangemang bildar överbyggnaden ett stänkskydd åt lasten och detta skydd utökas med hjälp av väggar 
längs med lastutrymmet hela vägen bak till lastporten samt ett kort tak över den allra främsta delen av 
lastutrymmet. Eftersom fartyget är över 85 meter krävs 4 stycken vattentäta skott [4] under fribordet, något 
som inte förväntas föranleda problem då ingen last förvaras där. I Figur 2 visas en enkel modell av fartyget 
där lastutrymmet är markerat rött och rampen blått. 

 

Huvuddata 

Dimensionerna sätts i huvudsak av begräsningarna som redovisats ovan, men för säkerhets skull har fartyget 
designats med ett djupgående på 2,3 istället för maximala 2,5. Eftersom fartyget bara lastas på väderdäcket 
blir höjden summan av fribordshöjden och höjden på en trailer och ett litet tillägg för tak. Sjöfartsverket 
kräver att fribordshöjden på ett 87 meter långt fartyg av typ B, som det här fartyget är, är minst 1,065 [5] 
meter. Då en stor del av resan görs på öppet hav har fribordet höjts med en meter till 2,065 meter. Den 
totala höjden över vattenlinjen blir alltså 7 meter. Vattenlinjelängden beräknas vara 1 meter kortare än total-

längden, alltså 86 meter och 𝐿𝑝𝑝uppskattas vara ytterligare 2 meter kortare, alltså 84 meter.  

Lättvikten uppskattas med hjälp av statistisk data med en metod av Watson [6] till 1 110 ton uppdelat i fyra 
olika delar, stålvikten, utrustningsvikten, huvudmaskinens vikt samt vikten av övrigt maskineri. Fartygets 
Equipment Number beräknas då enligt ekvation 1 

 
𝐸 = 𝐿 ∗ (𝐵 + 𝑇) + 0,85 ∗ 𝐿 ∗ (𝐷 − 𝑇) + 0,85 ∗ ((𝑙1 ∗ ℎ1) + 0,75(𝑙2 ∗ ℎ2)) 

( 1 ) 

med L=87, T=2,3, B=11.4 och D=4,365 samt h1=h2=4,5, l1=70 och l2=10 till 1433. Detta används för att 
beräkna stålvikten med ekv 2 

 
𝑊𝑠𝑡 = 𝐾 ∗ 𝐸1,36 ∗ (1 + 0.05(𝐶𝑏 − 0,7)) 

( 2 ) 

där K hämtas ur tabell och sätts till 0,031 [6]. Wst blir då 716 ton. Utrustningsvikten beräknas genom att 
multiplicera längden med bredden och faktorn 0,35 från diagram [6] och blir då 335 ton. Motorns vikt har 
hämtats ur motorns datablad1 och övrig maskinutrustnings vikt har beräknats utifrån ekv 3  

 
𝑊𝑟 = 𝐾 ∗ 𝑀𝐶𝑅0,7 

( 3 ) 

där K uppskattats vara 0,7 utifrån tabell [6] och MCR=500 kW vilket ger Wr=54 ton. Det i sin tur ger den 
totala lättvikten 1108 ton. Lastens vikt har uppskattats till 540 ton eftersom detta är den maximala vikten av 
15 trailers. På detta har 150 ton adderats för så kallad ickebetalande last, till exempel drivmedel, färskvatten 
samt besättningen och deras saker. Detta ger en dödvikt på 690 och ett totalt deplacement på 1798 ton, 
vilket i sin tur leder till att farygets Cb blir 0,8. 

 

                                                      
1 Se Bilaga 3 – Motordata 

Figur 2 - Enkel modell av fartyget med rampen markerad i blått och lastutrymmet i rött 



 

- 12 - 

Stabilitet 

Eftersom fartygets vikt är koncentrerad till under fribordet med de flesta tunga systemen till och med under 
vattenytan, samtidigt som lasten står på väderdäck ungefär 2 meter över vattenytan, uppskattas 
tyngdpunkten ligga 1 meter över vattenytan. Det ger att avståndet mellan tyngdpunkten och kölen blir 3,3 
meter. Flytpunktscentrum har beräknats till 1,28 meter över kölen med hjälp av mjukvaran MSY 

Hydrostatics [7]. 𝐺𝑀0 blir 3,5 meter och GZ-kurvan beräknad med samma mjukvara redovisas i Figur 3. 
IMO har flera olika krav på fartygs stabilitet. Dessa redovisas i Tabell 2 nedan tillsammans med värdet för 
fartyget och en kort förklaring av kravets syfte. 

 

Tabell 2 - Stabilitetskriterier 

Krav Min-värde  Fartygets värde Kravets syfte 

 Area under GZ-kurva innan 
30 graders krängning i meter-
radianer 

0,055 0,42 Att det finns tillräckligt mycket 
rätande moment innan fartyget 
lutar 30 respektive 40 grader 

 Area under GZ-kurva innan 
40 graders krängning i meter-
radianer 

0,09 0,64 

 Area under GZ-kurva mellan 
30 och 40 graders krängning i 
meter-radianer 

0,03 0,22 

Rätande hävarm vid 30 
graders lutning (eller mer) i 
meter 

0,2 1,3 Det finns hävarm för att räta 
fartyget även vid 30 graders 
krängning. 

GM0 i meter 0.15 3,2 Att tillse att fartyget är stabilt i sitt 
ursprungsläge 

Lutning där maximalt rätande 
moment uppstår i grader 

25 29 Så länge fartyget kränger mindre än 
25 grader ska det räta upp sig självt. 

 
Som man ser i tabellen uppfyller fartyget de flesta av IMO:s stabilitetskriterier med god marginal. Det krav 
som skulle behöva större marginal är maximal rätande hävarm, som ska inträffa vid över 25 graders 
krängning. Detta krav uppfylls eftersom det för fartyget inträffar vid 29 grader, men IMO rekommenderar 
30 grader. 
Även stabiliteten för ett tomt fartyg har beräknats, men är i alla avseenden bättre än ett lastat fartyg sett till 
krängning. Båda beräkningarnas resultat visas i Figur 3 nedan. 
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Som man ser i Figur 3 är det tomma fartygets rätande hävarm alltid större och alltså uppfyller även det 
IMO:s krav. De gröna linjerna visar fartygets trim och man ser att det uppstår problem med tyngdpunkten 
i längdled när fartyget går tomt. Fartyget lutar framåt och riskerar lyfta propellern ur vattnet. Därför 
uppskattas ungefär 20 ton ballastvatten längst bak i fartyget behövas för att flytta tillbaka tyngdpunkten och 
återställa lutningen till acceptabel nivå. Ballastvikten är dock så låg relativt fartyget att inga extra 
stabilitetsberäkningar genomförts för det lastfallet. 
 

 
 
  

Figur 3 - Stabilitetskurvor för fullt lastat samt tomt fartyg 
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Kursstabilitet 

För att kontrollera hur fartyget beter sig till sjöss har kurstabiliteten undersökts med hjälp av diagrammet 
som visas i figur 4. Fartygets längd-bredd förhållande är 7,63 och bredd-djup förhållandet är 4,96. Dessa 
båda förhållanden har markerats med röda streck i bilden. Där dessa linjer skär varandra avläses stabiliteten 
för Cb=0,8. Fartyget är alltså mycket kursinstabilt, framförallt på grund av att fartyget är så grunt. Detta är 
en fördel i kanalerna, då ett för kursstabilt fartyg skulle få problem med de skarpa svängarna. Samtidigt 
kommer fartyget bli mycket besvärligt att framföra över Nordsjön. Vid vidare projektering bör detta ses 
över noggrannare och eventuellt korrigeras. 

 
Figur 4 - Diagram över fartygs kursstabilitet. Det aktuella fartygets värden markerade med rött. 
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Motstånd 

Motståndsberäkningar gjordes på två sätt, dels med Holltrop & Mennens metod i mjukvaran Resistance [7] 
och dels baserat på Guldhammer och Harvalds mätningar [6]. Under arbetets gång har dessa beräkningar 
upprepats flera gånger allt eftersom fartyget justerats. Båda metoderna har gett närliggande resultat, men 
Holltrop & Mennen:s metod har genomgående resulterat i rimligare värden varför dess resultat används för 
vidare räkningar. Den våta ytan har i båda fallen approximerats med Guldhammers och Harvalds formel för 
detta och övriga storheter har beräknats ur den linjeritning som finns bifogad i Bilaga 1 – GA. Figur 55 visar 
resultatet av Holltrop-Mennen beräkningen och Froudes tal motsvarande 9 knop har markerats. Vid 
marschfart är Froudes tal 0,16 och det totala motståndet 42 000 Newton. Vid den farten står 
friktionsmotståndet för över 60 % av motståndet och så lite som 16 % är vågmotstånd. Detta betyder också 
att vågorna som fartyget skapar är små vilket är lämpligt i kanaltrafik.  

 

Framdrivning och maskin 

För framdriften anses propellrar mest lämpligt eftersom farten är låg. Med hjälp av en enklare 
propellersimulering2 har en lämplig propeller bestämts. Den ger att en propeller med diameter på 1,2 meter 
med 4 blad, bladareaförhållandet 0,74 och en stigning på 0,9 meter blir den effektivaste lösningen. Resultatet 
har därefter kontrollerats med propellerdiagram över Wageningens B-serie med propellrar [8] och 
verkningsgraden har bestämts till 0,32 för propellern vid framdrivningstalet 0,21.  
Vidare har propellern kontrollerats för kavitation. Kavitation innebär att undertrycket bakom propellern blir 
så lågt att vattnet kokar. Ångbubblan som bildas där återgår snabbt till vatten igen när trycket stiger och då 
skapas en liten men mycket stark vattenström som kan skada propellern. För att kontrollera detta har två 

viktiga tal beräknats. Dels 𝜏𝑐 som blir 0,1 och dels 𝜎0,7 som blir 0,23. Dessa har sedan jämförts med Burrils 

kavitationsdiagram varvid det framgår att propellern ej kaviterar. 

Utöver propellerns verkningsgrad finns två faktorer till som bidrar till framdrivningens effektivitet, 𝜂𝑅 och 

𝜂𝐻. Faktorn 𝜂𝑅 behandlar skillnader i vridmoment om propellern verkar i medström eller inte och kan 

approximeras med 1 i så här tidiga skeden av projekteringen. Faktorn 𝜂𝐻 är skrovets verkningsgrad, som 

beror av medströmfaktorn 𝑤 och sugfaktorn 𝑡 och beräknas med hjälp av ekv 4 nedan. 

                                                      
2 Matlab-simulering, se Bilaga 2, Propellersimulering. 

Figur 5 - Motståndsdiagram från Holltro & Mennen beräkningar 
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𝜂𝐻 =

1 − 𝑡

1 − 𝑤
 ( 4 ) 

Sugfaktorn beskriver motståndsökningen som uppstår på grund av propellerns sug bakom skrovet, som 
suger fartyget bakåt. Medströmsfaktorn beskriver effekten av att propellern får jobba i vatten med lägre 
hastighet än fartygets hastighet på grund av skrovet. Det resulterar i ett effektbehov på 400 kW kontinuerligt 
under resan. På detta brukar 15 % effekt läggas till för att kompensera för vågor och ytterligare 10 % för 
förluster i lager, växel med mera vilket totalt ger effekten 500 kW vid ett propellervarvtal på 710 rpm.  
Utöver effektkraven finns begränsningar på maskinens storlek eftersom den ska få plats under lastdäck och 
alltså inte får överstiga 3,5 meters höjd. De höga varvtalet och det begränsade utrymmet gör fyrtaktsmotorer 
mer lämpliga och därför väljs en CAT C18 ACERT EM0377-003 som levererar 500 kW vid 1800 rpm. 
Motorn behöver växlas ner, men har tillräckligt högt varvtal för att en växellåda ur t.ex. Rolls Royce:s 
standardsortiment [9] kan användas. Den förbrukar 211 g/kWh och den uppskattade förbrukningen blir 
cirka 3,2 ton per resa. För att kunna genomföra fler resor utan att bunkra dimensioneras bunkerkapaciteten 
för att klara 6 resor med lite marginal, alltså ca 20 ton 

Miljö 

Varje fartyg fraktar 15 trailers som annars skulle dragits av 15 lastbilar. En vanlig svensk lastbil på 40 ton 
drar cirka 3,5 liter per mil vid bra förhållanden. Vid kö räknar tillverkarna [10] med att förbrukningen ungefär 
tredubblas på grund av alla start och stopp. I transportuppgiftens beskrivning framgår att motorvägarna i 
Europa har korkat igen helt. Man kan alltså räkna med kö hela vägen och den totala dieselförbrukningen 
för att använda motorvägen istället för sjövägen uppskattas till 15 000 liter, vilket ungefär motsvarar 10 ton 
per 15 trailers. Detta ska jämföras med de 3,2 ton per resa för fartyget. Det är alltså mer än fem gånger högre 
drivmedelsförbrukning med lastbil och följaktligen betydligt miljövänligare med fartyg. 

VIDARE ARBETE 

Det ovan beskrivna fartyget kan lösa uppgiften och gör det relativt bra. Utsläppen reduceras kraftigt 
samtidigt som leveransen endast försenas med ett dygn. Dessutom minskar kostnaden för transporten 
framförallt eftersom det krävs färre i fartygets besättning än chaufförer för bilarna. Självklart kan detta 
fortfarande förbättras. För att ytterligare öka effektiviteten och därigenom miljönyttan skulle man eventuellt 
kunna öka till två lastdäck och därigenom få mer transporterat utan att påverka fartygets dieselförbrukning 
allt för mycket.  
Ett orosmoment är dock slussarna i Trollhätte kanal, som anses vara användbara fram till 2030. Efter det 
krävs helt nya slussar och något sådant beslut har ännu inte fattats. Om nya slussar byggs kommer dessa 
förmodligen anpassas till kanaltrafiken i Europa genom att tillåta längre fartyg. Ett fartyg byggt med dagens 
mått kan då bli ineffektivt och om istället inga nya slussar byggs blir fartyget ganska oanvändbart. Generellt 
används längre fartyg på Europas kanaler varför detta fartyg även där skulle bli mycket ineffektivt. Fartyget 
är helt enkelt inriktad mot en linje som inom 15 år kommer ha förändrats väsentligt [11].  
Om man väljer att gå vidare med detta koncept bör man se över stabiliteten. Fartyget kan eventuellt vara 
lite för stabilt initialt men inte tåla tillräckligt mycket krängning. En möjlig lösning är att ytterligare öka 
fartygets fribord. Den högre tyngdpunkten bör inte orsaka problem eftersom fartyget nu är mycket stabilt 
samtidigt som det högre fribordet tillåter större krängning utan att vatten kommer upp på väderdäcket.  
Likaså bör man se över kursstabiliteten, i nuläget är fartyget förmodligen för kurs-instabilt. Samtidigt finns 
risk att den använda modellen inte lämpar sig för fartyg med dessa dimensioner. Därför bör data inhämtas 
från andra liknande fartyg. 
Det är förmodligen också en god idé att dimensionera fartyget för isklassning eftersom fartyget kan tänkas 
möta på is. för detta har inga undersökningar gjorts, men statistik [6] från andra fartyg visar att stålvikten 
ökar med cirka 5 % vilket inte är omöjligt att kompensera för genom tillexempel ett ökat Cb. 
Det vore också en liten modifiering att ge detta fartyg kapacitet att ta ombord containrar, samtidigt som det 
skulle öka möjligheten att ta olika sorters last och göra fartyget mer mångsidigt.  
  

                                                      
3 Se bilaga 3 - Motordata 
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ANALYS AV STÖTAR OCH VIBRATIONER I KUSTBEVAKNINGENS FARTYG KBV 476 
 
Idag går utvecklingen av ny teknik fort och detta märks även inom fartygsindustrin. Fartygen blir snabbare 
och säkrare, men människokroppen hinner inte med. Detta har medfört att personalen som arbetar ombord 
får olika förslitningsskador. En viktig orsak till skadorna är de stötar och vibrationer som uppkommer när 
snabba fartyg möter vågor. Detta problem ökar i och med att nya fartyg upplevs säkrare och då körs hårdare. 
Därför bedrivs nu, bland annat på KTH, forskning för att utröna hur stora dessa stötar är och vad som kan 
göras åt dem. För det mäter man accelerationer i skrov och sits på ett antal av kustbevakningens fartyg. 
Informationen används dels för att återkoppla belastningen till besättningen i realtid och dels sparas all data 
för senare analys. De aktuella vibrationerna kallas helkroppsvibrationer, till skillnad från hand- och 
armvibrationer, eftersom de precis som namnet antyder påverkar hela kroppen och inte enbart en del. För 
reglering av dessa finns både svensk och europeisk arbetsmiljölag som baserar sig i huvudsak på två 
standarder, IS0 2631-1 och ISO 2631-5. Den förstnämnda standarden är mer generell och fokuserar i 
huvudsak på jämna vibrationer från till exempel motorer medan ISO 2631-5 är mer inriktad mot stötar och 
slag. I dessa finns flera olika mätmetoder. Den första är r.m.s.-värdet som är ett slags medel över hela färden. 
Det leder till att de små vibrationer som uppträder under hela resan får en stor inverkan på resultatet medan 
stora stötar som inträffar mer sällan nästan helt försummas. För att hantera vibrationer med stort inslag av 
stötar rekommenderas istället MTVV (Maximum Transient Vibration Value) eller VDV (Vibration Dose 
Value) som är en kort tidsintegrering respektive ett dos-mått på vibrationerna under arbetspasset. MTVV 
beräknas genom att först göra en löpande tidsintegrering av signalen. Det maximala värdet av integreringen 
för ett givet tidsintervall är sedan MTVV-värdet. I kustbevakningens fartyg är det tidsintervallet två 
sekunder. För att beräkna VDV tidsintegreras också signalen, men värdet upphöjs i 4 och alla värden 
summeras sedan och därefter tas 4:e roten ur den summan. Därigenom framträder istället de stora stötarna. 
MTVV regleras inte i lag, men standarden rekommenderar att måttet används då MTVV är 50 % större än 
den tidsintegrerade signalen. Europeisk lagstiftning reglerar dock hur hög dos VDV en person får utsättas 
för per dag, när VDV når 9,1 skall arbetsgivaren börja vidta åtgärder mot vibrationerna och vid 21 skall 
arbetet avbrytas. Sjö och luftfarten är dock undantagna från dessa krav, men kustbevakningen ser ändå en 
nytta med att övervaka arbetsmiljön i alla fall, för deras personal skull och för att vara förberedda om 
undantaget tas bort. Denna rapport undersöker hur ofta belastningen överskrider de värde MTVV som satts 
inom projektet för besättningens varningar ombord på KBV 476 samt hur ofta dos-måttet överskrids. 
Vidare analyseras vid vilka situationer detta händer, med avseende på fart, vågor och vind. Dessa 
belastningar jämförs sedan med de som uppmätts för en annan yrkesgrupp som utsätts för vibrationer med 
ett stort inslag av stötar, nämligen busschaufförer i stadstrafik samt de belastningar som skrovet är 
dimensionerat för. Detta med målet att svara på de fyra frågorna: 

 Hur ofta överskrids vibrationsnivåerna och vid vilka förhållanden? 

 Fungerar nuvarande varningssystem eller behöver det justeras? 

 Är fartyget rätt dimensionerat för sättet det körs på? 

 Hur farligt är det här jämfört med andra yrkesgrupper? 
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REGLERANDE LAGAR OCH STANDARDER 

Helkroppsvibrationers inverkan på människokroppen är inte helt kartlagd, men flera olika försök har gjorts 
för att uppskatta hälsoeffekterna och införa rekommendationer och regler för det. Mycket av arbetet har 
gjort inom International Standard Organization och det finns ISO-standarder både för jämna vibrationer 
under lång tid och vibrationer med större inslag av stötar. De olika standarderna räknar därför på lite olika 
sätt. Utifrån dessa har sedan olika regler skapats inom EU och Sverige för att styra hur mycket en 
arbetstagare får utsättas för. 

ISO 2631-1  

All lagstiftning som kan anses vara relevant för ämnet bygger till viss del på standarden ISO 2631-1 [12]. 
Den ger grundläggande riktlinjer för hur vibrationer ska mätas och utvärderas. Den grundläggande metoden 
i standarden är tidsmedelvärdet av rms-värdet för den frekvensvägda signalen. Frekvensvägningen används 
eftersom olika frekvenser påverkar människan mer eller mindre. Metoden är dock bäst för jämna vibrationer 
över lång tid och fungerar inte lika bra för vibrationer med stora inslag av stötar. 
Standarden ger också förslag på alternativa metoder, framförallt MTVV och VDV. Dels kan  

 

𝑎𝑤(𝑡0) = [
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𝑡
 ∫ [𝑎𝑤(𝑡)2]𝑑𝑡]
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𝑡0−𝜏

 ( 5 ) 

användas för att göra en löpande tidsintegrering. MTVV värdet definieras därefter som  

 
𝑀𝑇𝑉𝑉 = max[𝑎𝑤(𝑡0)] 

( 6 ) 

och används för att se den största accelerationen som inträffat under en tid. Man kan också använda 

 

𝑉𝐷𝑉 = [∫ [𝑎𝑤(𝑡)]4𝑑𝑡]1/4
𝑇

0

 ( 7 ) 

för att bedöma mängden vibrationer som man totalt samlat på sig under hela turen. VDV-måttet är alltså 
inte helt olikt de dos-mått som personal på kärnkraftverk har för att bedöma när de utsatts för en för hög 
dos strålning. Vidare ger standarden också förslag på när de alternativa metoderna bör användas. MTVV-

måttet bör användas om det är mer än 50 % större än 𝑎𝑤 och VDV bör användas om det är mer än 75 % 

högre än av 𝑎𝑤 ∗ 𝑇1/4. I det här sammanhanget gäller båda villkoren alltid. 

SS-ISO 2631-5  

För vibrationer med ett högre inslag stötar finns ytterligare en standard vid namn SS-ISO 2631-5 som 

behandlar dessa förhållanden mer specifikt. Där rekommenderas måttet 𝑆𝑒𝑑 som bygger på hur en mänsklig 
rygg tar upp stötar. De gränser som finns är bestämda genom att undersöka hur mycket ryggkotor tål i form 

av kompression. En utförlig analys av 𝑆𝑒𝑑 på KBV 476 har redan gjorts av Pahansen De Alwis [13] och 

därför har inga 𝑆𝑒𝑑 värden beräknats för den här rapporten. Däremot används resultaten därifrån för att 
jämföra belastningen med de som upplevs av bussförare. 
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EU-regler 

Inom EU har direktiv gällande arbetsmiljö tagits fram som ger medlemsländerna två olika sätt att bedöma 
vibrationer. För varje mätmetod finns två gränser, ett insatsvärde som ska ses som den nivå där arbetsgivaren 
bör vidta åtgärder mot vibrationerna samt ett gränsvärde vid vilket arbetet snarast ska avbrytas. Den första 
metoden använder måttet  

 

𝐴(8) = √
1

8
∑ 𝑎𝑖

2𝑇𝑖

𝑛

𝑖=1

 ( 8 ) 

där 𝑎𝑖 är den totala frekvensvägda accelerationen för ett arbetsmoment och 𝑇𝑖 är hur länge arbetsmomentet 

varar. Insatsvärdet för 𝐴(8) är 0,5 𝑚/𝑠2 och gränsvärdet är 1,1 𝑚/𝑠2. Den andra mätmetoden är VDV 

och då är insatsvärdet 9,1 𝑚/𝑠1,75 och gränsvärdet 21 𝑚/𝑠1,75, dessa gränsvärden visas i Tabell 3. 
 
 
Tabell 3 – EU:s gränser för helkroppsvibrationer 

 Insatsvärde Gränsvärden 

A(8) 0,5 𝑚/𝑠2 1,1 𝑚/𝑠2 
VDV 9,1 𝑚/𝑠1,75 21 𝑚/𝑠1,75 

 

Svenska regler 

I Sverige är det arbetsmiljöverket som ansvarar för implementeringen av EU-reglerna ovan. I Sverige har 

man valt att sätta lagen efter 𝐴(8) värdet [14]. Det har dock visats, bland annat av Johan Granlund [15] att 

𝐴(8) kraftigt underskattar stötar och tar mer hänsyn till vibrationer som verkar under en längre tid. Även 
Arbetsmiljöverket varnar för denna brist och rekommenderar istället metoden som beskrivs i SS-ISO 2631-

5. 𝑆𝑒𝑑  är dock, som skrivits ovan, inte huvudfokus för denna rapport. Den här rapporten fokuserar därför 
på VDV-värdena och jämföra dessa med de värden som EU-direktivet fastslagit.  
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METOD 

Denna rapport bygger på en analys av data insamlad under sommaren 2013 ombord på KBV 476 samt 
väderdata från SMHI [16]. Detta har analyserats både med den på KTH utvecklade mjukvaran PDA [17] 
samt egenutvecklade script i Matlab som återfinns i Bilaga 5 Matlabkod för analys av turer med KBV 476.  

 
Figur 6 - Fartyget KBV 476 

Fartygsdata 

KBV 476 (se Figur 6) är en utsjörib med en längd på cirka 12 meter och en toppfart på 45 knop [13] som 
används till allt från övervakning till sjöräddning och har sin hemmahamn in Oskarshamn. Mätsystemet 
ombord finns utförligt beskrivet i Bilaga 6 Mätsystemets utformning men här ges en kort sammanfattning. 
Totalt finns 4 accelerometrar som registrerar accelerationer i alla tre dimensioner i stolen, vid fotstödet samt 
i förskeppet och vid fartygets tyngdpunkt. Dessutom finns en givare för rotation samt en GPS som ger 
position, kurs och fart. Data sparas på två olika sätt, dels med 600 Hz och 1 Hz och för den här rapporten 
har 1 Hz data använts i huvudsak från GPS:en samt stols- och skrovaccelerometrar. Exakta strukturen på 
de samlade mätvärdena framgår i Bilaga 7 Mätdatans struktur. 

Vindar 

SMHI lämnar ut vindens styrka och riktning angivet i meter per sekund med en decimal respektive hela 
grader för varje timme. I jämförelsen mellan vinden och vibrationerna ombord har den senaste 
vinmätningen alltid använts. Ingen hänsyn har dock tagits till om fartyget förflyttat sig, utan alla mätningar 
kommer från Ölands norra udde.  Framförallt har två saker undersökts, vid vilken kurs mot vinden och vid 
vilken vindstyrka nås MTVV-gränsvärdena oftast.  

Vågor 

Våginformationen kommer från vågbojen närmast båtens hemmahamn, på Knolls grund. I Figur 7 är 
vågbojen markerad i grönt, hemmahamnen markerad med rött och vindmätningsstationen med gult. 
Vågdatan kommer alltså från fel sida Öland vilket självklart inte är optimalt. Vågbojen ger signifikant 
våghöjd meter med två decimaler, vart vågorna kommer ifrån med hela grader och vågornas periodtid i 
sekunder med två decimaler.  Alla dessa faktorer har jämförts med när MTVV och VDV gränserna 
överskridits. 

 
Figur 7- Karta över området där väderdata samlats in 
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Mjukvaror 

På KTH Marina System har mjukvaran PDA utvecklats för att stödja kustbevakare med utvärdering av sin 
senaste körning. I arbetet med den här rapporten har PDA använts för att kontrollera beräkningar och 
undersöka enstaka körningar. Programmet är dock inte anpassat för en större analys av flera turer. För detta 
har istället ett automatiskt script tagits fram som har beräknat MTVV och VDV enligt ekvationerna ( 5 ), ( 
6 ) och ( 7 ) samt utifrån dessa presenterat flera viktiga data om varje körning, så som hur lång den var, 
vilken snitthastighet som hölls samt hur ofta och vid vilka tidpunkter gränsvärdena överskreds. Dessa har 
sparats i omfattande tabeller och utifrån dessa har sedan de grafer och tabeller som finns i rapporten skapats. 
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JÄMFÖRELSER OCH ANALYSER 

Ur den samlade informationen kan flera jämförelser göras. Framförallt intressant är kopplingarna mellan 
VDV samt MTVV-nivåer för sätet mot vind, vågor och hastighet. Dessa redovisas nedan tillsammans med 
en kort analys av när höga VDV och MTVV-värden inträffar. Dessutom jämförs gränsvärdena för sätet 
med gränsvärdena för skrovets belastning och den totala arbetsmiljön ombord med arbetsmiljön för 
lokaltrafikbussar. 
 

Vindens påverkan på MTVV och VDV 

Figur 8 visar kursen relativt vinden, där 0 innebär att man kör rakt mot vinden och 180 alltså rakt med 
vinden. Man kan se att det generellt innebär fler stötar när man kör mot vinden, men en tydlig topp inträffar 
runt 30-40 grader.  

 
Figur 8 - Antal tillfällen över MTVV-gränsen vid olika kurser mot vinden. 

Det skulle kunna finnas flera olika anledningar till detta, antingen är skrovet byggt så att det tar upp stötarna 
bättre när man åker rakt mot vinden än från sidan, eller så sänker besättningen hastigheten vid färd mot 
vinden och kör alltså fortare snett mot vinden. Medelfarten är högre (33 knop) snett mot vinden än rakt 
mot vinden (30 knop) men skillnaden är så liten att detta inte ensamt kan förklara ökningen. Förmodligen 
kommer alltså toppen mer av skrovets form än något annat.  
Däremot är sambandet inte lika tydligt mellan vindstyrka och överskridandet av gränsvärdet. 
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Det syns tydligt, precis som väntat, i Figur 9 att gränserna överskrids oftare när det blåser mer. Det fanns i 
början av det här projektet teorier om att besättningen kanske skulle öka hastigheten när vinden mojnar 
och därför faktiskt öka antalet stötar, men så verkar inte vara fallet.  

 
Figur 9 - Antalet tillfällen över MTVV-gränsen vid olika vindstyrkor 

Gränserna överskrids vid ungefär samma hastigheter oavsett vindens styrka. De stora variationerna i Figur 
9 förklaras snarare med att det råkat slumpa sig så att man aldrig åkt en tur vid 8,1 m/s men flera vid 8,0 
och 8,2 m/s och därför fått flera punkter där.  
Eftersom kursen varierat under turen kan ingen koppling mellan kurs mot vind och VDV nivåerna göras, 
däremot kan VDV nivåer jämföras med vindstyrka. Här har antagits att vindstyrkan inte varierat under 
turen, utan varit samma under hela resan. Då ser man något intressant, nämligen att även om höga 
vindstyrkor ger höga VDV-nivåer så inträffar detta även när vinden är betydligt svagare.  
 
Tabell 4 - Vindstyrkan vid de tio turer med högst VDV 

Antal_punkter VDV_per_resa Vindstyrka 

11650 10,93 9,2 

15614 10,92 8,3 

8140 9,98 5,3 

8786 9,80 2,7 

10265 9,44 5 

5151 9,42 4,8 

10319 9,37 6,6 

13855 9,24 2,8 

5626 9,13 9,3 

12434 9,10 7,2 

I Tabell 4 ser man de 10 turer med högst VDV för hela sommaren. De två högsta har alltså haft en vindstyrka 
på 9,2 m/s respektive 8,3 m/s men den tredje bara haft en vind på 5,3 m/s och under den fjärde högsta 
turen har vinden varit så svag som 2,7 m/s. Det finns alltså inte någon uppenbar koppling mellan vindstyrka 
och VDV-nivåer. 
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Vågornas påverkan på MTVV och VDV 

Figur 10 visar skillnaden mellan kursen och vågornas riktning på samma sätt som Error! Reference source 
not found. visar det för vinden. Här ses tydligt hur körning mot vågorna oftare ger kraftiga stötar än körning 
parallellt med vågorna.  Det verkar också som att körning med snett bakifrån orsakar kraftiga stötar. Den 
insamlade datan stödjer dock inte någon koppling mellan MTVV-nivåer och våghöjd. Våghöjderna då 
MTVV-gränsen överskridits är fördelade ungefär på samma sätt som vågorna under ett helt år och inget 
unikt kan urskiljas.  

 
Figur 10 - Antal tillfällen över MTVV-gränsen vid olika kurser mot vågorna 

Däremot finns kanske en koppling mellan VDV och våghöjd. Det har visat sig att de höga VDV-värden 
inte uppkommer vid de största vågorna vilket visas nedan. 

Tabell 5 - Våghöjd vid de tio turer med högst VDV 

Antal punkter VDV per resa Våghöjd 

11650 10,93 1,4 

15614 10,92 0,5 

8140 9,98 0,4 

8786 9,80 0,39 

10265 9,44 1,49 

5151 9,42 0,43 

10319 9,37 0,73 

13855 9,24 0,1 

5626 9,13 0,27 

12434 9,10 1,52 

Ur Tabell 5 kan man se att av de tio turer med högst VDV har sju stycken en våghöjd under en meter och 
inte vid någon av resorna har våghöjden varit över 2 meter. Vågperioden har dock inte kunnat kopplas till 
varken VDV eller MTVV. 
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Hastighet 

En båt som åker snabbare kommer utsättas för hårdare stötar om den möter en våg än om den åkt 
långsammare och mött samma våg, men exakt hur stor skillnaden är kan variera från båt till båt. 

 
Figur 11 - Hastighetsfördelning för alla mätningar under säsongen samt alla tillfällen då MTVV-gränsen överskridits 

Figur 11 visar dels hastighetsfördelningen för alla turer, alltså i vilka hastigheter båten använts under året, 
samt vid vilka hastigheter MTVV-gränsen överskridits oftast. Man ser att de flesta punkterna är samlade i 
två områden, 23-24 knop samt 34-36 knop. De punkter runt 23-24 knop kommer alla från en enstaka tur 
den 13:e juni då man körde nästan rakt mot vågorna och utsattes för många höga stötar. Därför är grafen 
lite missvisande i det området, medan området 25-40 fortfarande kan anses representativt. 
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Error! Not a valid bookmark self-reference. visar de tio resor med högst VDV samt dess medelhastighet 
till vänster samt de tio resor med högst medelhastighet samt dess VDV till höger. Ur dessa två kan man se 
att hög fart ofta ger höga VDV-nivåer och höga VDV-nivåer ofta innebär att man kört fort, men att det 
inte alltid gäller. 

Tabell 6 – Hastighetens k oppling till VDV  

Antal punkter VDV per resa Medelhast. Antal punkter VDV per resa Medelhast. 

11 650 10,93 31,19 4 730 7,36 32,02 

15 614 10,92 13,19 2 051 6,14 31,74 

8 140 9,98 25,47 11 650 10,93 31,19 

8 786 9,8 17,88 7 900 8,97 30,18 

10 265 9,44 21,71 2 704 7,26 30 

5 151 9,42 29,59 5 151 9,42 29,59 

10 319 9,37 18,12 5 051 7,38 29,24 

13 855 9,24 24,68 7 582 8,72 27,33 

5 626 9,13 24,79 4 139 7,36 26,46 

12 434 9,1 10,18 6 730 8,93 26,3 

 

Kopplingen mellan VDV och MTVV 

Det finns alltså två olika metoder för att mäta stötarna och som framkommit tidigare ger de olika resultat. 
När de turerna med högst VDV väljs ut ser resultatet ut så här: 
 
Tabell 7 - VDV-nivå och antal punkter över MTVV-gränsen för de turer med ögst VDV 

Antal punkter VDV per resa Antal punkter över 
sätesgränsen 

Procent över 
sätesgränsen 

11650 10,93 232 1,99 % 

15614 10,92 1223 7,83 % 

8140 9,98 729 8,96 % 

8786 9,80 176 2,00 % 

10265 9,44 182 1,77 % 

5151 9,42 150 2,91 % 

10319 9,37 57 0,55 % 

13855 9,24 2 0,01 % 

5626 9,13 166 2,95 % 

12434 9,10 0 0,00 % 

 
Man ser att ofta när man överskridit VDV-värdet har det skett efter turer då MTVV varigt för högt en stor 
del av tiden. För de översta tre turerna har man flera gånger (232, 1223 respektive 729 gånger) gått över 
MTVV-gräsnen och VDV-nivån slutade också högt. Även övriga turer ser bra ut, utom rad 8 och 10 som 
sticker ut. Där har insatsvärdet för VDV passerats, men systemet har i stort sett inte registrerat några stötar 
som varit för kraftiga. I de övre av de två fallen var vädret mycket bra men i de nedre blåste det 7,2 m/s 
och vågorna var cirka 1,5 meter höga. Det verkar alltså som att höga MTVV och VDV värden ofta uppträder 
samtidigt, men att det inte alltid är så. 
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Skrovet och besättningen 

Ovan har enbart MTVV-nivåerna för besättningen diskuterats och använts för jämförelser. Anledningen är 
enkel, det är för få punkter som överskred gränsen för skrovet. Under hela säsongen 2013 överskreds 
gränsen vid 16 tillfällen, att jämföra med de 4658 gånger besättningens gränser överskreds eller de 680359 
mätningar som totalt gjorts. Två av de 16 tillfällena var vid farter under en knop och beror förmodligen på 
något helt annat än vågor. Kanske gick båten emot en kaj eller likande som fick den att rycka till kraftigt. 
Då återstår alltså 14 tillfällen där vågor orsakat så stor stöt att det varit olämpligt för skrovet. 

KBV 476 jämfört med busstrafik 

År 2014 beräknades 𝑆𝑒𝑑 för alla turer med KBV 476 under sommaren 2013 av Pahansen De Alwis [13].  

𝑆𝑒𝑑 är ett mått som visar på trycket som uppstår i ryggraden när den trycks ihop på grund av stötarna och 
baseras bland annat på en modell av människans ryggrad. Den intresserade hänvisas till ISO 2631-5 där 

måttet förklaras i detalj. De högsta 𝑆𝑒𝑑 för KBV 476 var 3,1 och det lägsta cirka 0,2. Pahansen föreslår också 

en egen metod för att beräkna medel 𝑆𝑒𝑑 (exakt hur det går till finns redovisat i hans rapport [13]) och har 

beräknat medel 𝑆𝑒𝑑 till 1,88.  
Bussförare är en yrkesgrupp där många har problem med ryggen och det pågår forskning om detta kan 
kopplas till fartgupp. På Luleå universitet har man frågat bussförare om de upplever ryggproblem kopplade 
till vissa gupp [18]. För enkelhets skull benämns guppen i den här rapporten Gupp 1, Gupp 2 respektive 
Gupp 3. Man har också mätt vibrationerna när guppen passeras med buss i 15 och 30 km/h och beräknat 

MTVV samt 𝑆𝑒𝑑 enligt [19]. En mycket nedkortad version av deras resultat följer nedan. 
I Error! Not a valid bookmark self-reference. framgår hur stor del av bussförarna som anser sig ha fått 

problem på grund av respektive fartgupp. 𝑆𝑒𝑑 har beräknats för 300 stötar per dag. MTVV-värden över 2 
har redovisats i intervall om 0,5. För gupp 3 är alltså MTVV-värdet 2,5-3 respektive 3,5-4. Man ser att Gupp 

1 inte ger höga MTVV-värden eller 𝑆𝑒𝑑-värden och inte heller orsakar skador. Gupp 2 ger lite mer 

vibrationer och också fler skador. Värst är Gupp 3 där både MTVV och 𝑆𝑒𝑑 är mycket högt och ungefär 50 
% av de bussförare som ofta passerar guppet har också uppgett att de har skador kopplade till guppet. 
 

Tabell 8 - Fördelningen av bussförare med ryggproblem 

 GUPP 1 GUPP 2 GUPP 3 

ANDEL MED PROBLEM KOPPLAT TILL 
GUPPET 

0 % 25 % 53 5 

MTVV 15 KMH 1,5 1,8 >2,5 

SED 15 KMH 0,4 0,4 0,9 

MTVV 30 KMH 1,5 2 >3,5 

SED 30 KMH 0,4 0,6 1,6 
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Det är dock viktigt att ta i beaktning att bussar används betydligt oftare än kustbevakningens båtar.  
För att hantera den skillnaden finns en riskfaktor definierad i ISO 2631-5  enligt följande:  

 

𝑅 = [∑ (
𝑆𝑒𝑑 ∗ 𝑁

1
6

6,75 − 0,066 ∗ (𝑏 + 𝑖) − 0,25 
)

6

 ]
1
6 

𝑛

𝑖=1

 ( 9 ) 

som tar hänsyn till hur många dagar man utsätts för stötar och under hur många år. I beräkningen är N 
antalet dagar med exponering per år, n antalet år man exponeras och b är åldern när man börjar exponeras. 
R-faktorn visar hur risken för skador ökar med tiden och det finns två gränser definierade för den. För R 
under 0.8 är risken för skador låg och för R över 1,2 är skaderisken hög. 

 
Figur 12 -Riskfaktorer för bussförare och besättningen ombord KBV 476 

I Figur 12 visas riskfaktorn som funktion av åldern. Den är beräknad utifrån att personen börjar arbeta vid 
20 års ålder och för busschauffören bygger den på 220 dagar med stötar per år medan kustbevakaren bara 
utsätts för 65 dagar med stötar per år. 
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SLUTSATS 

Vädrets och fartens inverkan på vibrationer och stötar 

Det visar sig alltså att det finns starka kopplingar framförallt mellan kursen mot vågorna och storleken på 
stötarna man utsätts för momentant. På samma sätt finns en stark koppling mellan kursen mot vinden och 
storleken på stötarna, men det förefaller naturligt eftersom våg och vindriktning ofta sammanfaller. Däremot 
har ingen koppling kunnat ses mellan våghöjd, vågperiod eller vindstyrka och momentana stötars storlek. 
För vindstyrkan kan det anses ganska säkert att kopplingen inte finns, men för våghöjd och period kan det 
mycket väl bero på att vågdatan samlats in för långt bort och alltså inte motsvarar förhållandena på platsen. 
Även om vågriktningar ofta är desamma även i grundare områden är period och höjd det sällan. Ur allt detta 
kan man dra slutsatsen att när fartyget åker mot vågorna bör man sänka farten för att skona besättningens 
hälsa. 
Av samma anledning som ovan kan man inte garantera en koppling mellan VDV och våghöjd. Även om 
den insamlade datan antyder att lägre vågor ofta ger höga VDV-värden, så är inte vågorna mätta på samma 
plats som båten körts. Det kan finnas en koppling däremellan, men för att kunna hävda det med säkert krävs 
dock vågmätningar närmare platsen båten framförs på. Om det visar sig att kopplingen finns bör 
besättningen alltså tänka på att minska stötarna även när dessa är mindre och inte upplevs som lika jobbiga 
för stunden.  
Hastigheten verkar ha en stark effekt på stötarnas kraft precis som väntat, men vid de allra högsta 
hastigheterna är farliga stötar mycket ovanliga. De flesta stötar som varit för kraftiga har mätts upp vid 34 
knop, alltså cirka 10 knop under fartygets maximala hastighet. Det beror förmodligen på att besättningen 
själva sänker farten när de anar att det kan bli stötigt.  

Varningssystemet och dess gränser 

Det verkar också som att man självmant eller med stöd av varningssystemet sänker farten då stötarna skulle 
blivit som värst. Alltså verkar systemets varningar ge effekt. Det skulle också kunna vara så att körningen 
helt enkelt upplevs otrygg och att man därför sänker farten i stället. För att få reda på detta krävs intervjuer 
av besättningen och det ligger utanför projektets ramar. 
Däremot kan man konstatera att systemet inte alltid lyckas med att förvarna om att man får ett för högt 
VDV i slutet av dagen. Eftersom VDV är ett kumulativt mått beror det på hur länge man kör båten och det 
kan självklart inte varningssystemet känna till i förväg. Därför måste nuvarande MTVV-gränser ändå anses 
lämpliga. De ger en så god indikation som möjligt på när det blir farligt både momentant och på sikt eftersom 
man oftast har varnat flera gånger då VDV blivit högt. 
Man skulle kunna tänka sig att en mätare som visar nuvarande VDV-nivå skulle kunna lösa detta mer exakt. 
Det skulle dock inte vara en helt intuitiv mätare eftersom VDV-värdet ökar fort i början och sedan avtar 
ökningen. Ett exempel på detta är turen 27:e september, som är den tur under hela sommaren med högst 
VDV. 

 
Figur 13 - Graf som visar hur VDV-värdet ökat under en på morgonen tur den 27 september 2013 

I Figur 13 syns hur VDV-värdet först ökar snabbt, de första två timmarna ökar dosen från noll till nästan 
nio. Under de efterföljande fyra timmarna stiger dosen bara från 9 till ungefär 11. Att grafen får den formren 
är alltså i huvudsak på grund av hur VDV beräknas. Men trots att den ur besättningens synvinkel beter sig 
lite märkligt är den förmodligen ett bra sätt att visa på att även små stötar skapar problem om det blir 
tillräckligt många. 
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Skillnaden mellan besättningen och skrovet 

Att man nästan aldrig nått gränsen för skrovet är i och för sig bra om man ser det för sig. Sett tillsammans 
med att man överskridit gränsen för besättningen ungefär 4 600 gånger är det däremot inte lika positivt. 
Man borde ju istället kört försiktigare till att börja med för att skona besättningen men då hade man aldrig 
varit i närheten av gränsvärdet för skrovet. Dessutom är gränsen satt med marginal, ungefär 10 % under 
designaccelerationen. Skrovet utsätts alltså aldrig för de laster man uppskattade i samband med 
dimensioneringen av fartyget. Alltså är skrovet överdimensionerat och kanske hade en lite svagare båt blivit 
lite lättare och alltså lite snabbare och miljövänligare. 

Likheter med att köra buss  

Fartyget användes 65 dagar under säsongen och då överskreds MTVV-gränsvärdet för stolen 72 gånger per 
dag, totalt 4658 gånger under året. Det har tidigare visats att 300 gupp per dag är ett rimligt antagande för 
busstrafik. [15] Det betyder att en busschaufför som kör 30 kilometer i timmen över gupp 3 överskrider de 
gränsvärde som satts för kustbevakningen 300 gånger per dag. En mer rimlig uppskattning är att föraren 
sänker farten vid guppen, men överskrider värdet 100 gånger per dag. Med 220 arbetsdagar per år resulterar 
det i att gränsvärdet överskridits 22 000 gånger per år. Förarna som passerar gupp 2 når aldrig över 
gränsvärdet, men det anmärkningsvärda är att 25 % av förarna över gupp 2 ändå har problem kopplade till 
guppet. Det verkar alltså som att antalet stötar är en viktig del i skaderisken och inte bara storleken på 
stötarna. För att hantera det finns VDV-måttet som använts i övriga delar av rapporten. Tyvärr har det inte 

beräknats för bussarna tidigare och det har inte heller kunnat göras inom projektet. Däremot har 𝑆𝑒𝑑 
beräknats för bussförarna av Joahn Granlund [15] och för KBV 476 av Pahansen [1] och därför används 
dessa värden istället. 

Medel 𝑆𝑒𝑑 för KBV 476 var enligt Pahansens beräkningar 1,88, vilket kan jämföras med bussens 1,6 när det 
värsta guppet passeras i 30 km/h 300 gånger per dag. Eftersom bussförare inte alltid kör 30 km/h över 
fartgupp kan man anta att linjerna för Gupp 2 30 km/h och Gupp 3 30 km/h i Figur 12 visar en högre risk 
än den för en vanlig bussförare. På samma sätt underskattar linjerna Gupp 2 15 km/h och Gupp 3 15 km/h 
i samma figur förmodligen risken eftersom bussar inte alltid saktar ner till 15 km/h. 53 % av förarna som 
passerade gupp 3 uppgav att de har problem på grund av guppet och för gupp 2 var det 25 % av förarna.  
Lite förenklat kan man alltså säga att mellan den blåa och gula linjen i figuren är risken för skador alltså 
ungefär 50 % och mellan den lila och den gröna linjen är risken 25 %. Kustbevakningens besättning ligger 
i den övre delen av det området med 50 % skaderisk. Skaderisken för båtförare är alltså hög förutsatt att de 
har ungefär samma fysisk som bussförare. För att utröna skaderisken specifikt för kustbevakare måste man 
alltså också ta deras fysiska kondition i beaktan.  
 

VIDARE ARBETE 

 Denna rapport behandlar bara ett fartyg inom ett specifikt område under en sommar. För att kunna dra 
slutsatser om den generella arbetsmiljön på små höghastighetsfartyg krävs att flera mätningar görs, både på 
andra typer av båtar och på andra platser.  Av den anledningen har liknande system installerats på andra 
kustbevakningsfartyg, men då denna rapport skrevs hade fartygen ännu inte använts i tillräckligt stor 
utsträckning. Därför har deras data inte kunnat användas för analys än, men förhoppningen är att kunna 
göra det i framtiden.  
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BILAGOR 

BILAGA 1 – GA SAMT HUVUDDATA 

Här nedan visas generalarrangemanget för ett fartyg för att frakta 15 trailers på väderdäck sträckan Vänern-
Ruhr. Maskinrummet finns i aktern vilket innebär att skrovet ska delas in med 4 vattentäta skott. 
Besättningens utrymmen finns i huvudsak i överbyggnaden i fören. Fartygets är en kombination av 
vänermax-fartyg och en kanalbåt för Europas inre vattenvägar. Därför är fartyget 87 meter långt, 11,4 meter 
brett och går bara 2,3 meter djupt. Mer detaljerad data finns i tabellerna 1 och 2 för fartyget respektive 
propellern.  
Ga-planerna visar fartyget utan sin överbyggnad. Detta eftersom väldigt lite är bestämt för den i nuläget. Ett 
förslag på utseende för överbyggnaden finns i figur 4. 

 
Figur 1 – Fartyget från sidan med vattentäta indelningar, ballasttankar och maskinrum markerat. 

 
Figur 2 – Ovanifrån. 

 
Figur 3 – Framifrån.             Figur 4 – Bakifrån. 

 
Figur 5 – 3D vy över fartyget med väderdäck, där last placeras, markerat med rött. 

  

Maskin 

Ballast 
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Tabell 1 – Fartygets huvuddata 

Total längd 87 m Deplacement 1798 m3 

Längd i vattenlinjen 86 m Dödvikt 690 Ton 

Längd mellan ppl. 84 m Lättvikt 1108 Ton 

Bredd 11.4 m Tyngdpunkt vertikalt 3,3 m 

Djupgående 2,3 m Initialstabilitet (GM0) 3,2 m 

Fribord 2,065 m Block-koefficient 0,8 

Höjd till väderdäck 4,365 m Designfart 9 knop 

Höjd över vattenlinjen 7 m Filmeter 210 

Höjd över allt 9,3 m Maskineffekt NCR 400 kW 

 
Tabell 2 - Propellerdata 

Diameter 1,2 m  Stigningsförhållande 0,58 

Antal blad 4 Bladareaförhållande 0,74 

Varvtal vid marschfart 716   
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BILAGA 2 – PROPELLERSIMULERING 

För att bestämma propellerns egenskaper och prestanda används två olika metoder. Dels momentteorin 
och dels bladelementteori. Dessa metoder angriper problemet från helt olika håll och har därför olika 
fördelar och nackdelar. Momentteorin överskattar generellt propellerns effekt medan bladelementteorin 
tvärt om underskattar effekten och därför behöver en kombination av metoderna användas. Båda har dock 
bristerna att man behöver sätta vissa konstanter för respektive metod och dessa är speciella för varje 
propeller. Detta utnyttjas dock genom att utrycka metodernas formler för kraft respektive moment så att de 

båda är beroende av att samma konstanter 𝑎 och 𝑎′ sätts. Genom att jämföra metoderna och minimera 

skillnaderna får man då en bra skattning av 𝑎 och 𝑎′ och därigenom uppskattningar av kraften och 
momentet för propellern. Därefter kan man jämföra kraften som krävs av fartyget med vad propellern kan 
prestera i en graf kan framdrivningstalet utläsas. I nästa steg läser man sedan av vilket moment som krävs 
vid detta framdrivningstal och kan utifrån detta dimensionera maskineriet.  

Momentteori 

Momentteorin behandlar i grunden propellern som att den inte finns, utan som att vatten av en näst intill 
magisk kraft accelereras vid propellern. Genom att jämföra vattnets hastighet före och efter propellern kan 
man räkna ut kraften för accelerationen och alltså har man drivkraften. Därefter tittar man på virvlarna från 
propellerspetsarna som skapar en rotation av hela vattenmassan. Genom att jämföra rotationen före och 
efter propellern samt massans tröghetsmoment beräknas det vridande momentet. 
Fördelen med metoden är att den inte kräver särskilt mycket indata, men det är också dess stora nackdel. 

Analysen baseras till stor del på konstanterna 𝑎 och 𝑎′ och inte på propellerns dimensioner. Dessa beror på 
hur strömningsröret före, vid och efter propellern ser ut och antar bland annat att röret är perfekt runt. För 
att det ska vara fallet kan inte ett fartyg finnas i vägen framför propellern och inte heller något roder bakom 
propellern. Därför blir inte resultatet särskilt givande, man har bara fått prestandan för en magisk skiva utan 
något fartyg i vägen och inte en faktisk propeller. Det är självklart inte fallet och därför känns det naturligt 
att metoden kommer överskatta resultatet. Eftersom metoden inte använder några propellerdata, ger 
resultatet heller inga svar på vad som är lämpliga propellerdata. 

Bladelementteori 

Bladelementteorin bygger istället på att varje element delas in i ett antal element och dessa behandlas sedan 
som små vingar. På dessa kan man sedan beräkna lyft- och bromskraft med hjälp av grundläggande 
strömningsmekanik-formler utan större problem. Genom att summera dessa över hela propellern fås hela 
drivkraften och momentet av propellern. 
Nackdelen är att man för att räkna på lyft- och bromskraften måste veta vattnets hastighet vid elementet. 
Mest uppenbart är att den påverkas av fartygets hastighet och propellerns rotationshastighet, men även 
fartygets och propellerns form påverkar hastigheten och därför blir det en komplex faktor som man tvingas 

uppskatta. Detta görs med konstanterna 𝑎 och 𝑎′, alltså samma konstanter som för momentteorin. Metoden 
kräver till skillnad från momentteorin mycket information om propellern och därför blir det svårt att snabbt 
uppskatta effekten. Samtidigt kan metoden ge mer information om hur den valda propellern faktiskt 
fungerar. Den bygger dock på empiriska data om bladelementens lyft och bromskrafter och när data inte 
finns för det tvärsnitt man valt kan metoden inte användas. Metoden har också nackdelen att den 
underskattar effekten av propellern, den verkliga propellern blir alltså lite bättre än modellen. 

Uppskattning av 𝑎 och 𝑎′ 

Eftersom momentteorin överskattar och bladelementteorin underskattar propellerns prestanda inser man 

snabbt att en korrekt approximation finns däremellan. Genom att gissa 𝑎 och 𝑎′ och beräkna kraft och 
moment med de olika teorierna får man alltså upp ett intervall där effekten ligger. Utifrån detta kan man 

gissa på nya, bättre, värden för 𝑎 och 𝑎′ och räkna igen. Detta upprepas tills metoderna tillslut ger samma 

resultat. Då har man gissat sig till rätt 𝑎 och 𝑎′ samtidigt som man automatiskt fått ut rätt moment och kraft.  

Resultat 

Genom att normalisera drivkraften och momentet till konstanterna 𝐾𝑡  och 𝐾𝑀 som beroende av 

framdrivningstalet 𝐽, kan grafer plottas för de båda. Dessutom beräknas den drivkraft som behövs för 

fartyget och propellerns verkningsgrad beroende av 𝐽 och läggs in i samma graf. Resultatet av en simulerad 
propeller till fartyget visas i Figur 1. 
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Figur 14- Graf som visar Kt, Km, verkningsgraden och den kraft som behövs för fartyget som funktioner av J. 

 
Här kan avläsas att fartyget drivkraftsbehov möter exempelpropellerns drivkraft vid ungefär 0,21 J. och där 
är verkningsgraden ungefär 0,32. 

Slutsats 

Metoden ger en snabb och effektiv uppskattning av en komplicerad process. Den bygger dock på många 
antaganden och därför kommer den inte ge ett helt perfekt resultat. Man har jämfört denna metod med 
tester i verkligheten och sett att verkningsgraden blir 5-10 % för hög i modellen, men som inledande analys 
duger metoden. I verkligheten finns det heller sällan möjligheten att välja propeller helt fritt. Istället måste 
man anpassa sig till de modeller som finns på marknaden. Med hjälp av denna metod kan man få en idé om 
vad för propeller som ska sökas eftersom propellertillverkare tillhandahåller liknande diagram för sina 
propellrar som man kan jämföra med.  
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Huvudprogram för propellersimuleringen 

clc, close all, clear all 
%-----computaional inputs---- 
neleme=10;                   %number of elements on each blade 
nJ=40;                       %number of stpes for J 
%-----inputs------ 
Cb=0.8 
Vs=9*1852/3600 
Wt=0.5*Cb-0.05               %single screw 
%Wt=0.55*Cb-0.2              %Two screws 
Va=(1-Wt)*Vs 

  
c=0.35;                     %local corda 
gp=0.7  ;                    %geometrisk pitch 
N=4;                         %antal blad 

  
e=0.9;                      %span efficiency factor 
rho=1000;                   %fluid dencity 
a=0.1;                       %axial inflow factor 
a_=0.01;                     %tangential inflow factor 
Clalpha=2*pi;               %given in drawing 
ry=0.6; 
ri=0.1; 
dr=(ry-ri)/neleme;                   %radial increse 

  
R=42400;                    %motstånd 
Tship=R; 
D=ry*2;                     %diameter 

  
%----Empty vectors--- 
Ktplot=zeros(1,nJ); 
Kqplot=zeros(1,nJ); 
etaplot=zeros(1,nJ); 

  
%----calculated values------ 
AR=ry^2/(ry*c); 
BAR=(N*c*ry)/(ry^2*pi); 

             
J=linspace(0.1,0.5,nJ); 
for a=1:length(J) 
n=(Va/J(1,a)/D) 
rpm=60*n;    
gp_by_D=gp/D; 

  
rpmvec(1,a)=rpm; 

  

  
%---Creating, then clearing vectors---- 
avec=[a a_]; 
atot=zeros(1,neleme); 
a_tot=zeros(1,neleme); 
alphatot=zeros(1,neleme); 
dTtot=zeros(1,neleme); 
dMtot=zeros(1,neleme); 
Eta=zeros(1,neleme); 

  

  
rvec=linspace(ri+dr/2,ry-dr/2,neleme); 
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for k=1:neleme 
    r=rvec(k); 
    [avec]=fsolve(@(avec) 

ovn_1_func(avec,Va,rpm,r,dr,c,gp,N,AR,e,rho),[0.1;0.01]); 

     

     
    

[res,dT,dM,alpha,Cl,Cd,CL,CD,omega]=ovn_1_func(avec,Va,rpm,r,dr,c,gp,N,AR,e

,rho); 
    atot(1,k)=avec(1,1); 
    a_tot(1,k)=avec(2,1); 
    alphatot(1,k)=radtodeg(alpha); 
    dTtot(1,k)=dT; 
    dMtot(1,k)=dM; 
    Eta(1,k)=(Va*dT)/(omega*dM);   
    clc 

    

     
end 

  

  
T=sum(dTtot); 
M=sum(dMtot); 
Kttemp=T/(rho*n^2*D^4); 
Ktproteftemp=Tship/(rho*n^2*D^4); 
Ktplot(1,a)=Kttemp; 
Ktprotefplot(1,a)=Ktproteftemp; 
Kqtemp=M/(rho*n^2*D^5); 
Kqplot(1,a)=Kqtemp; 
usedP=T*Va; 
inP=M*omega; 
etaplot(1,a)=usedP/inP; 
etaplot2(1,a)=(Kttemp*J(1,a))/(Kqtemp*2*pi); 

  
end 

  

  
plot(J,Ktplot) 
hold on 
plot (J,Kqplot*10) 

  
plot (J,etaplot2) 
plot(J,Ktprotefplot) 
legend('Kt','Km','Verkningsgrad','Kt för skeppet') 
title ('Propellersimulering') 
xlabel ('Framdrivningstal [J]') 
ylabel ('Kt, 10*Km samt verkningsgrad') 

  

  
%Propellerns verkningsgrad 
%kavitationskontroll 
J=input('vilket J ska användas? ') 
nkav=Va/(J*D) 
Ap=BAR*ry^2*pi*(1.067-0.229*(gp/D)); 
Taoc=Tship/(0.5*rho*Ap*(Va^2+(pi*0.7*D*nkav)^2))      
h=2.3-ry-ry*0.1; 
Sigma07=(101325+rho*9.82*h-2000)/(0.5*rho*(Va^2+(pi*0.7*D*nkav)^2))  

  
% maskineriberäkningar 
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n0=0.32; 
w=1-Va/Vs; 
t=0.01; 
nH=(1-t)/(1-w); 
nD=nH*n0; 
Pmotor=1.25*(Tship*Vs)/nD 
rpm=nkav*60 
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Den anropade funktionen för propellersimuleringen 

function [res,dT,dM,alpha,Cl,Cd,CL,CD,omega] = 

ovn_1_func(avec,Va,rpm,r,dr,c,gp,N,AR,e,rho) 

  
Clalpha=2*pi;               %given in drawing 
%% Claculations 
a=avec(1,1); 
a_=avec(2,1); 
omega = rpm*2*pi/60; 
V0 = Va*(1+a); 
V2 = omega*r*(1-a_); 
V = sqrt(V0^2+V2^2); 
theta = atan(gp/(2*pi*r)); 
phi = atan(V0/V2); 
alpha = theta-phi; 
Cl = Clalpha*alpha; 
Cd = 0.008-0.003*Cl+0.01*Cl^2; 
CL = Cl/(1+(2/(e*AR))); 
CDi = CL^2/(pi*e*AR); 
CD = Cd+CDi; 

  
q =(rho*(V^2))/2; 
dL=q*c*CL*dr; 
dD=q*c*CD*dr; 

  

  
dTMt=4*pi*r*rho*(Va^2)*(1+a)*a*dr; 
dMMt=4*pi*rho*(r^3)*Va*(1+a)*a_*omega*dr; 

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

  
dT=dTbet; 
dM=dMbet; 

  
res(1,1)=dTbet-dTMt; 
res(1,2)=dMbet-dMMt; 
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BILAGA 3 – MOTORDATA 
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BILAGA 4 MATLABKOD MED BERÄKNINGARNA FÖR FARTYGETS DIMENSIONERING. 

close all, clear all, clc   

  

  
%% ---------The way--------- 
g=9.82; 
vtroll=9; 
vtrollms=vtroll*1852/3600; 
dtroll=82/1.852; 
ttroll=dtroll/vtroll; 

  
vsea=9; 
vseams=vsea*1852/3600; 
dsea=500; 
tsea=dsea/vsea; 

  

  

  
vrhen=9; 
vrhenms=vrhen*1852/3600; 
drhen=120; 
trhen=drhen/vrhen; 

  
ttot=ttroll+tsea+trhen; 
onewaydays=ttot/24; 

  
%% ---------The Cargo--------- 
truckL=13.6;            %only trailer 
lengthspace=0.4;        %längdmarginal 
truckB=2.6;             %bilbredd 
sidespace=0.4;          %breddmarginal per fil 
truckH=4.5;             %bilhöjd 
ntrucks=15; 
Lanemeters=truckL*ntrucks;     %Antal filmeter som behövs 
truckW=36;            
cargoW=ntrucks*truckW; 
%% ---------The vessel-------- 

  
Loa=87; 
Lvl=Loa-1; 
Lpp=Lvl-2; 
B=11.4; 
Tdes=2.3; 
Fribordskrav=(1015+50)/1000;  %enl transportstyrelsen 
Fribord=Fribordskrav+1; 
Cb=0.8 ; 
Deplacement=Lvl*B*Tdes*Cb; 
Tanktop=1; 
Deck1=Tanktop; 

  

  

  
cargomaxLdeck1=Lvl-7;         %max tillåten lastlängd 
cargomaxBdeck1=B-2;   %max tillåten lastbredd 

  
Trucksplanedeck1=floor(cargomaxLdeck1/(truckL+lengthspace));    %trailers 

per fil 
Lanesondeck1=floor(cargomaxBdeck1/(truckB+sidespace)); %filer per däck 
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Trucksondeck1=floor(Trucksplanedeck1*Lanesondeck1); %lastbilar per deck 

  

  

  
cargoLdeck1=Trucksplanedeck1*(truckL+lengthspace);  %faktisk lastlängd 
cargoBdeck1=Lanesondeck1*(truckB+sidespace);   %faktsik lastbredd 

  
%---- 
decks=ceil((ntrucks)/Trucksondeck1);         %antal däck över fribordet 
cargoH=decks*truckH;         %lasthöjd ovan fribordet 

  

  

  
Htot=Fribord;                     

  
D=Tdes+Htot; 

  

  

  
L1=70;                  %length of cargoarea 
H1=4,5;                 %height of cargoarea 
L2=10;                  %length of superstructure 
H2=4.5;                 %height of superstructure 
%% ---weight 

  

  
E=Loa*(B+Tdes)+0.85*Loa*(D-Tdes)+0.85*(L1*H1+0.75*L2*H2);     %Equipment 

number 
K=0.031; 
Wst=(K*E^1.36)*(1+0.05*(Cb-0.7)); 
Wo=0.35*Lpp*B;                         %based on containership 
MCR=500;                                    %based on datasheet 
RPM=775; 
Wd=2; 
K=0.7;                                                      %average of bulk 

and tanker 
Wr=K*MCR^0.7; 
Lightweight=Wst+Wo+Wd+Wr; 
nonpayingweight=150; 
Deadweight=cargoW+nonpayingweight; 

  

  
totW=Lightweight+Deadweight; 
T=totW/(Lvl*B*Cb);                                          %actual draft 
deltaT=Tdes-T; 

  

  
%% ---Resistance 

  
FnTroll=vtrollms/sqrt(g*Lvl); 
FnSea=vseams/sqrt(g*Lvl); 
FnRhen=vrhenms/sqrt(g*Lvl); 
my=1.308*10^-6;         %vatten, 10 deg celsius 

  
Re=vseams*Lvl/my; 
Cp=Cb; 
Slankhet=Lvl/(Deplacement^(1/3)); 
Ks=150*10^-6; 
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Cf=0.075./((log10(Re)-2)^2); 
k=-0.095+25.5*(Cb/((Lvl/B)^2*sqrt(B/Tdes))); 
dCf=(105*(Ks/Lpp)^(1/3)-0.64)*10^-3; 

  
CrM=2.9*10^-3; 
alfa=Lpp/4; %Skalfaktor 
Vm=vseams/sqrt(alfa); 
ReM=Vm*4/my; 
CfM=0.075./((log10(ReM)-2).^2); 
CtM=CfM+CrM; 
Crs=CtM-(1+k)*CfM; 

  

  
Swet=1.025*Lpp*(Cb*B+1.7*Tdes) 
Caa=(Htot+4.8)*11.4*0.001/Swet; 
Ct=(1+k).*Cf+Crs+dCf+Caa; 
rho=1000; 
Rt=0.5*rho*vseams^2*Swet*Ct 
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BILAGA 5 MATLABKOD FÖR ANALYS AV TURER MED KBV 476 

clc, clear all  

  
disp('Läser in väderdata') 
windmat=xlsread('vinddata2013'); 
windmat(:,1)=x2mdate(windmat(:,1)); 
wavemat=xlsread('vagdata2013'); 
wavemat(:,1)=x2mdate(wavemat(:,1)); 
disp('väderdata läst') 
tripvec=[]; 
seattripmat=[]; 
hulltripmat=[]; 
dayVDVvec=[]; 
dayspeedvec=[]; 
dayaboveMTVVseatvec=[]; 
daypercentaboveMTVVseatvec=[]; 
dayaboveMTVVhullvec=[]; 
daypercentaboveMTVVhullvec=[]; 
daydatevec=[]; 
totalspeed=[]; 

  

  
ar=13; 
startman=04; 
slutman=09; 
openfile=1; 

  
ar=ar*1000000; 

  
result=[]; 
% ---stycke för att ta sig igenom alla filer 
for manad=startman:slutman; 
    manad=manad*10000; 
    for dag=1:31; 
        dayVDV=[]; 
        dayspeed=[]; 
        dayaboveMTVVseat=0; 
        daypercentaboveMTVVseat=[]; 
        dayaboveMTVVhull=0; 
        daypercentaboveMTVVhull=[]; 
        daypoints=0; 

         
        dag=dag*100; 
        id=01; 
        openfile=1; 

  
        while  1; 

             
            date=ar+manad+dag+id; 
            disp(date) 
            id=id+1; 
            filename=[num2str(date)  '.txt']; 

             
            openfile=fopen(filename); 
            if openfile~=-1; 
            a=ReadKBV1Hzeriksmodd(filename); 
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strl=size(a); 
            if strl(1)>60; 

  

  
for n=1:length(a)-1; 
    a(n,59)=max([a(n,22) a((n+1),22)]); 
end 
a(:,60)=nan; 
a(:,61)=nan; 
a(:,62)=nan; 
a(:,63)=nan; 
a(:,64)=nan; 
% ---Sätet-------------------------------- 

  
seatrows=find(a(:,59)>3); 

  
if isempty(seatrows)==0 %kör detta om det finns några punkter över 

sätesgränsen 

    
aboveMTVVseatlim=length(seatrows); 

  
seatspeed=a([seatrows],9); 

  
%kursen samt relativt vind 
courseaboveseatlim=a([seatrows],10); 
seattime=a([seatrows],11:16);  %tidpunkt över gränsen 
seatcomptime=seattime;         %tid att jämföra med 
seatcomptime(:,end-1:end)=0;   % "avrundning" av tiden 
seatcomptime=datenum(seatcomptime); 
seatwindcomp=[]; 
seatwindstrength=[]; 
seatwavecomp=[]; 
seatwaveheight=[]; 
seatwaveperiod=[]; 

  

  
for k=1:length(seatcomptime) 
    q=find(windmat==seatcomptime(k)); 
    seatwindcomp=[seatwindcomp; windmat(q,2)]; 
    seatwindstrength=[seatwindstrength; windmat(q,3)]; 
    w=find(wavemat==seatcomptime(k)); 
    seatwavecomp=[seatwavecomp; wavemat(w,4)]; 
    seatwaveheight=[seatwaveheight; wavemat(w,2)]; 
    seatwaveperiod=[seatwaveperiod; wavemat(w,3)]; 

     
end  
seatcoursewinddifone=abs(seatwindcomp-courseaboveseatlim); 
seatcoursewinddiftwo=360-seatcoursewinddifone; 
seattruecoursewinddiff=min([seatcoursewinddifone 

seatcoursewinddiftwo],[],2); 

  
a(seatrows,60)=[seattruecoursewinddiff]; 
a(seatrows,61)=[seatwindstrength]; 

  
if isempty(seatwavecomp)==0 %%Om vågdata  finns 

     
seatcoursewavedifone=abs(seatwavecomp-courseaboveseatlim); 
seatcoursewavediftwo=360-seatcoursewavedifone; 
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seattruecoursewavediff=min([seatcoursewavedifone 

seatcoursewavediftwo],[],2); 

  
a(seatrows,62)=[seattruecoursewavediff]; 
a(seatrows,63)=[seatwaveheight]; 
a(seatrows,64)=[seatwaveperiod]; 

  
end 

  
else 
    aboveMTVVseatlim=0; 
    seatspeed=0; 

    
end %om det finns punkter över sätesgränsen 

  
% --Sätets summeringsmatris 

  

  

  

  
% ---Skrovet--- 

  

  
hullrows=find(a(:,5)>82); 

  
if isempty(hullrows)==0 %kör detta om det finns några punkter över 

sätesgränsen 

  
aboveMTVVhulllim=length(hullrows); 
hullspeed=a([hullrows],9); 

  
%kursen samt relativt vind 
courseabovehulllim=a([hullrows],10); 
hulltime=a([hullrows],11:16);  %tidpunkt över gränsen 
hullcomptime=hulltime;         %tid att jämföra med 
hullcomptime(:,end-1:end)=0;   % "avrundning" av tiden 
hullcomptime=datenum(hullcomptime); 

  
hullwindcomp=[]; 
hullwindstrength=[]; 
hullwavecomp=[]; 
hullwaveheight=[]; 
hullwaveperiod=[]; 

  
for k=1:length(hullcomptime) 
    q=find(windmat==hullcomptime(k)); 
    hullwindcomp=[hullwindcomp; windmat(q,2)]; 
    hullwindstrength=[hullwindstrength; windmat(q,3)]; 

     
    w=find(wavemat==hullcomptime(k)); 
    hullwavecomp=[hullwavecomp; wavemat(w,4)]; 
    hullwaveheight=[hullwaveheight; wavemat(w,2)]; 
    hullwaveperiod=[hullwaveperiod; wavemat(w,3)]; 

  
end 
hullcoursewinddifone=abs(hullwindcomp-courseabovehulllim); 
hullcoursewinddiftwo=360-hullcoursewinddifone; 
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hulltruecourswindedif=min([hullcoursewinddifone 

hullcoursewinddiftwo],[],2); 

  
a(hullrows,60)=[hulltruecourswindedif]; 
a(hullrows,61)=[hullwindstrength]; 

  
if isempty(seatwavecomp)==0 %%Om vågdata  finns 

     
hullcoursewavedifone=abs(hullwavecomp-courseabovehulllim); 
hullcoursewavediftwo=360-hullcoursewavedifone; 
hulltruecoursewavediff=min([hullcoursewavedifone 

hullcoursewavediftwo],[],2); 

  
a(hullrows,62)=[hulltruecoursewavediff]; 
a(hullrows,63)=[hullwaveheight]; 
a(hullrows,64)=[hullwaveperiod]; 
end 

  
else 
    aboveMTVVhulllim=0; 
    hullspeed=0; 
end %om det finns punkter över skrovgränsen 

  
% ---Totalsumering--- för turen 

  

  

  

  
VDVtrip=real(sum(a(:,25))^(1/4)); 

  

  

  

  
avgspeed=mean(a(:,9)); 
starttime=[a(1,11),a(1,12),a(1,13),a(1,14),a(1,15),a(1,16)]; 
startdatetime=datetime(starttime); 
npoints=length(a); 

  

  
%väder för turen 
startcomptime=starttime; 
startcomptime(:,end-1:end)=0;  
startcomptime=datenum(startcomptime); 

  
t=find(windmat==startcomptime); 

  
if isempty(t)==0 
    startwind=[windmat(t,2) windmat(t,3)]; 
else 
    startwind=[nan nan]; 
end 

  
u=find(wavemat==startcomptime); 

  
if isempty(u)==0 
    startwave=[wavemat(u,4) wavemat(u,2) wavemat(u,3)]; 
else 
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    startwave=[nan nan nan]; 
end 

  
seatavgspeed=mean(a([seatrows],9)); 
percentseatlim=aboveMTVVseatlim/npoints; 
totalspeed=[totalspeed; a(:,9)]; 

  

  
hullavgspeed=mean(a([hullrows],9)); 
percenthulllim=aboveMTVVhulllim/npoints; 

  
tripvec= [tripvec;starttime npoints VDVtrip avgspeed aboveMTVVseatlim 

percentseatlim seatavgspeed aboveMTVVhulllim percenthulllim hullavgspeed 

startwind startwave]; 

  
seattripmat=[seattripmat; a([seatrows],11) a([seatrows],12) 

a([seatrows],13) a([seatrows],14) a([seatrows],15) a([seatrows],16) 

a([seatrows],9) a([seatrows],60) a([seatrows],61) a([seatrows],62) 

a([seatrows],63) a([seatrows],64) ]; 
hulltripmat=[hulltripmat; a([hullrows],11) a([hullrows],12) 

a([hullrows],13) a([hullrows],14) a([hullrows],15) a([hullrows],16) 

a([hullrows],9) a([hullrows],60) a([hullrows],61) a([hullrows],62) 

a([hullrows],63) a([hullrows],64) ]; 

  
% --dagsummeringsvärden 
dayVDV=[dayVDV;VDVtrip]; 
dayspeed=[dayspeed;avgspeed]; 
dayaboveMTVVseat=dayaboveMTVVseat+aboveMTVVseatlim; 
dayaboveMTVVhull=dayaboveMTVVhull+aboveMTVVhulllim; 
daypoints=daypoints+npoints; 

  

  
 % 
            end         %körningen om filen var större än en minut lång 
            else 
                break 

                 
            end         %körningen i varje fil om den finns 

  
        end             %filräknaren 

         

         

         

         
        daydatevec=[daydatevec; manad/10000 dag/100]; 
        dayVDVvec=[dayVDVvec;real((sum(dayVDV.^4)).^(1/4))]; 
        dayspeedvec=[dayspeedvec;mean(dayspeed)]; 
        dayaboveMTVVseatvec=[dayaboveMTVVseatvec;sum(dayaboveMTVVseat)]; 
        dayaboveMTVVhullvec=[dayaboveMTVVhullvec;sum(dayaboveMTVVhull)]; 
        daypercentaboveMTVVseatvec=[daypercentaboveMTVVseatvec; 

dayaboveMTVVseat/daypoints]; 
        daypercentaboveMTVVhullvec=[daypercentaboveMTVVhullvec; 

dayaboveMTVVhull/daypoints]; 

  
%          

         

         
    end                 %Dagend 
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end                     %Månadsräknare 
daymat=[daydatevec dayVDVvec dayspeedvec dayaboveMTVVseatvec 

daypercentaboveMTVVseatvec dayaboveMTVVhullvec daypercentaboveMTVVhullvec]; 

  
daytable=array2table(daymat(:,[1:end]),'VariableNames',{'Manad' 'Dag' 

'DagsVDV' 'Snittfart' 'Pkt_over_satesgransen' 'Procent_over_satesgransen' 

'Pkt_over_skrovgransen' 'Procent_over_skrovgransen'}); 
seattable=array2table(seattripmat(:,[2:5 7:end]),'VariableNames',{'Manad' 

'Dag' 'Timme' 'Minut' 'Fart' 'Kurs_mot_vind' 'Vindstyrka' 'Kurs_mot_vagor' 

'Vaghojd' 'Vagperiod'}); 
hulltable=array2table(hulltripmat(:,[2:5 7:end]),'VariableNames',{'Manad' 

'Dag' 'Timme' 'Minut' 'Fart' 'Kurs_mot_vind' 'Vindstyrka' 'Kurs_mot_vagor' 

'Vaghojd' 'Vagperiod'}); 
triptable=array2table(tripvec(:,[2:5 7:end]),'VariableNames',{'Manad' 'Dag' 

'Timme' 'Minut' 'Antal_punkter' 'VDV_per_resa' 'Snitt_fart' 

'Antal_pkt_over_satesgransen' 'Procent_over_satesgransen' 

'Snittfart_over_satesgransen' 'Antal_pkt_over_skrovgransen' 

'Procent_over_skrovgransen' 'Snittfart_over_skrovgransen' 'Vindriktning' 

'Vindstyrka' 'Vagriktning' 'Vaghojd' 'Vagperiod'}); 

  

  

  
load gong.mat; 
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BILAGA 6 MÄTSYSTEMETS UTFORMNING 

Denna bilaga är ett utdrag ur specifikationen för mätsystemet ombord på KBV 476. Specifikationen är 
framtagen av KTH Marina System i Stockholm 2008. 
 
Fartygets rörelser, högfrekventa accelerationer i skrovet som svar på stötbelastningar och acclerationsmiljön 
vid förarplatsen, dels i sittdynan, dels i durken vid stolsfundamentet ska mätas. Dessutom ska fartygets 
position och fart registreras. Givarplacering, mätriktningar, mätområde och frekvensområde sammanfattas 
av Figur 1 och Tabell 1. Fartygets x-riktning är i långskeppsriktning positiv framåt, y-riktning åt babord och 
z-riktning uppåt.  

  
Figur 1. Principiell givarplacering för en mindre öppen båt, RIB, (tv) och för ett fartyg ur KBV301-serien (th).  

  

Tabell 1. I mätsystemet ingående givare, dessas placering, vilket frekvensområde de ska återge och deras 

mätområde.  

Givare (se 

Figur 1)  

Uppgift och placering  Analyserbart 

frekvensområde  

Mätområde RIB/KBV301  

Acc1  

x, y & z  

Utvärdering av förarmiljön m.a.p. 
hälsa, komfort och perception.  
  

Givarplacering: i förarsätets sittdyna  

0.1-160 Hz  ±10/6g  

Acc2  

x, y & z  

Utvärdering av förarmiljön map 
hälsa, komfort, perception och 
rörelsesjuka.  
  

Givarplacering: i en stel punkt på 

durken vid stolsfundamentet  

0.1-160 Hz  ±10/6g  

Acc3  

x, y & z  

Utvärdering av skrovbelastningar  

  

Givaren placerad i förskeppet 0.7-

0.9L  

1-250 Hz  ±25/15g  

Acc4  

x, y & z  

Utvärdering av skrovbelastningar  

  

Givaren placerad nära CG  

1-250 Hz  ±25/15g  

Rss 6-

frihetsgrader  

Utvärdering av fartygets rörelser och 
förarmiljö map. rörelsesjuka.  
  

Givaren kan placeras där det är 

praktiskt lämpligast.  

0-15 Hz  rullning: ±75°  

GPS  GPSTid/long./Lat., COG & SOG  

  

Givaren kan placeras där det är 

praktiskt lämpligast.  
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BILAGA 7 MÄTDATANS STRUKTUR 

Denna bilaga är ett utdrag ur anteckningarna om mätsystemet ombord på KBV 476 av Karl Garme på KTH 
Marina System. 
Data lagras med 1 Hz. A-matrisen är (m x 58)Filnamn ger datum och tid. Filen ser likadan ut rakt igenom 

med 132 bytes /struct enligt följande:  

  

ch.no.    ch.no.    

1  float longitud  29  short int peak2x  

2  float latitud  30  short int peak2y  

    31  short int peak2z  

3  int MTVV3x  32  short int rms2x  

4  int MTVV3y  33  short int rms2y  

5  int MTVV3z  34  short int rms2z  

6  int MTVV4x  35  short int rmq2x  

7  int MTVV4y  36  short int rmq2y  

8  int MTVV4z  37  short int rmq2z  

    38  short int rm6th2x  

9  short int speed;  39  short int rm6th2y  

    40  short int rm6th2z  

10  unsigned short int heading  41  short int rms2x10  

11  unsigned short int year  42  short int rms2y10  

12  unsigned short int month  43  short int rms2z10  

13  unsigned short int day      

14  unsigned short int hour    //short int dummy;  

15  unsigned short int minute  44  short int rmsroll;  

16  unsigned short int second  45  short int rmspitch;  

    46  short int rmsyaw;  

17  short int peak1x  47  short int rmsimux;  

18  short int peak1y  48  short int rmsimuy;  

19  short int peak1z  49  short int rmsimuz;  

20  short int rms1x  50  short int wfroll;  

21  short int rms1y  51  short int wfpitch;  

22  short int rms1z  52  short int wfyaw;  

23  short int rmq1x  53  short int wfimux;  

24  short int rmq1y  54  short int wfimuy;  

25  short int rmq1z  55  short int wfimuz;  

26  short int rm6th1x  56  short int wcroll;  

27  short int rm6th1y  57  short int wcpitch;  

28  short int rm6th1z  58  short int wcyaw;  

 


