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Abstrakt 

Denna rapport innehåller både en fartygsprojektering och en undersökning huruvida man med hjälp av 

kraftdrakar kan minska bränsleförbrukningen på oceangående motortrålare.  Fartygsprojekteringen gäller 

ett RoRo-fartyg som ska frakta 300 lastbilar, inklusive passagerare och trailers varje vecka till Åbo 

respektive till Oxelösund, medan den sistnämnda undersökningen är gjord på en Diesel Duck 462 - en typ 

av fritidsbåt för helt andra ändamål.  Syftena med dessa undersökningar skiljer sig så pass mycket att de 

tilldelas varsina separata abstrakt. 

I fartygsprojekteringen ingår utöver ett designförslag på själva fartyget även ett designförslag på en 

tillhörande propeller. De två metoderna som tillämpas för denna propellermodellering förklaras separat i 

ett Propellerappendix i bilaga 3, där även tillhörande Matlab-koder återfinnes. Som bilaga finns även en 

kort essä om sjöfart i stort – se bilaga 6. 
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Abstrakt 
Fartygsprojekteringen gäller ett visst transportscenario där 300 lastbilar, inklusive passagerare och trailers, 

ska fraktas varje vecka till Åbo respektive Oxelösund. Detta görs med ett RoRo-fartyg med en kapacitet 

på 150 fordon och passagerare. Detta innebär en turtäthet på totalt fyra avgångar i veckan - två från 

Oxelösund och två från Åbo. Marschfarten på fartyget är 17 knop, vilket är den lägsta normala 

marschfarten för RoRo-fartyg (normalt är 17-24 knop enligt Sjöfartens bok 2013) För mer specifika 

uppgifter om fartygets design hänvisas läsaren till bilaga 1 - Generalarrangemang och huvuddata.  
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1.0 Inledning och bakgrund 
 

En fartygsprojektering görs i syfte att lösa en transport på 600 lastbilar i veckan mellan Oxelösund och 

Åbo. I projekteringen bestäms fartygets grunddimensioner och huvuddata, inklusive stabilitetsegenskaper 

och effektbehov. En lämplig propeller tas även fram utifrån diagram för standardpropellrar, men även 

genom numeriska beräkningar. Avsikten är att lösa transportproblemet på ett så resurseffektivt sätt som 

möjligt, med särskild hänsyn tagen till ekonomiska, miljömässiga, och tidsmässiga aspekter. Naturligtvis 

måste transporten av fordonen även ske inom ramarna för de regelverk som finns stadgade.  

Projekteringen är en iterativ process, mycket till följd av att flera önskvärda egenskaper motverkar 

varandra, såsom goda stabilitetsegenskaper och lite motstånd, välutnyttjad lastvolym och lastregler, 

fartygsdimensioner och hamnbegränsningar med flera. För utförandet av beräkningar har Matlab varit ett 

användbart verktyg. Programkoderna refereras till som bilagor i denna rapport. En stor del av resultaten är 

överslagsmässigt motiverade med stöd av empiriska formler, eller statistiska samband. Läsaren bör 

således vara uppmärksam på att den slutgiltiga designen inte är någonting annat än en grov approximation 

på en tilltänkt verklig design. 
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2.0 Huvuddimensioner 
 

Fartyget ska (som nämnts tidigare) klara en veckovis transport av 300 långtradare med passagerare till 

Åbo respektive Oxelösund i veckan. Totalt ska alltså 600 fordon fraktas per vecka. Från godsägare och 

åkerier finns inga andra särskilda krav ställda på turtätheten. Ju större fartyg desto lägre driftkostnad i 

förhållande till lastkapaciteten. Övre gränsen för storleken sätts alltså utefter lasttillgången. Det optimala 

vore då om man kunde ta samtliga långtradare till Åbo respektive till Oxelösund på en resa. 

Varje resa mellan Oxelösund och Åbo, med en fart på 17 knop, beräknas ta ca 11.11 timmar enligt Sea 

distances (2015). Total hamntid med avlastning, personalbyten, eventuell tankning etc. bör inte överstiga 

4 timmar (jämför t.ex. hamntiden för Finlandsfärjor). Man skulle alltså kunna ha upp till en avgång per 

dag utan vidare. 

Fartyget konstrueras som ett RoRo-fartyg med akterramp (se bilaga 1). Långtradarna körs alltså ombord 

och i land från aktern. Både Oxelösunds hamn och Åbo hamn har särskilda RoRo-ramper för att underlätta 

av och pålastning. I Oxelösunds hamn är djupet intill RoRo-kajen 16.5 m, medan maxdjup för ett RoRo-

fartyg i Åbo hamn är 10 m. Både Åbo och Oxelösunds hamn har kapacitet för fartyg upp till 290 m i 

längd, vilket är den övre normala gränsen för RoRo-fartyg enligt Sjöfartens bok (2013). 
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Figur 1 - illustration över hur av -och pålastning kan tänkas se ut på ett RoRo-fartyg. 

Långtradarlinjen mellan Oxelösund och Åbo finns i verkligheten. Den bedrivs idag av rederiet Power-Line 

med ett RoRo-fartyg vid namn Global Carrier med följande fartygsdata: 

Namn Global Carrier 

AIS Type Cargo 

Filkapacitet 1700 [m] 

Uppskattad filkapacitet (statistik RoRo-fartyg) 1635 [m] 

Dödvikt - 𝑅𝐿 8661 [ton] 

Gross Tonnage 131117 [ton] 

Effekt 11475 [kW] 

längd mellan perpendiklar - 𝑅𝐿𝐿 151.94 [m] 
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Maxbredd - 𝐵 21.67 [m] 

Djup - 𝑇 7.27 [m] 

Uppskattad däckshöjd - 𝐷 14.19 [m] 

Blockkoefficient - 𝐶𝐵 0.59 

tabell 1 - fartygsdata Global Carrier. 

 

 

Figur 2 - Global Carrier. 

Ett inledningsvis rimligt antagande är att det projekterade fartyget bör anta liknande proportioner mellan 

längd, bredd och djupgående som Global Carrier (se figur 2). Annars finns empiriska former som ger goda 

uppskattningar på längd-bredd-höjd-förhållanden utifrån statistik på fartygs storlekar. En sådan 

uppskattning gjordes på den redan givna bredden på Global Carrier med hjälp av Rawson & Tuppers 

formel för maximal bredd på RoRo-fartyg (Milchert 2001) enligt: 

(1)  𝐵 = 𝑅/9 + 4.27    [𝑚]  
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Denna uppskattning visade sig ge den minsta felmarginalen - ca 2,5 % - i jämförelse med andra metoder. 

Därför användes Rawson & Tuppers formel även för att approximera däckshöjden på Global Carrier - 

𝐷som: 

(2) 𝐷 = (𝐵 − 0.3𝐴)/1.4 ≈ 14.19𝑚  

där 𝐴 = 6 för medelstabila fartyg.  

RoRo-fartyg varierar vanligen i storlek från 120-290 m i längd, och mellan 16-22 knop i marschfart enligt 

uppgifter från Sjöfartens bok (2013). Därmed bestämdes den tillåtna fartygslängden till mellan 120 – 

250m.  

Varje långtradare antas vara 24m lång, vilket kan anses överdimensionerat, men samtidigt är den 

maximalt tillåtna längden på långtradare inom EU. Det är således hypotetiskt möjligt att samtliga lastbilar 

under en färd skulle vara av denna längd. En vanlig filbredd är ca tre meter. En rimlig preliminär 

uppskattning är då att fartyget ska klara den sammanlagda arean på lastbilarna - dvs. längden gånger 

filbredden gånger antal lastbilar dividerat med antalet lastdäck. Det minsta antal lastdäck som krävs för att 

ta 300 lastbilar på en tur är enligt denna uppskattning tre stycken. Fartygets areakapacitet per lastdäck 

beräknas då som den maximala bredden med avdrag för en väggtjocklek på 700 mm per sida (Milchert 

(2001), skrovkonstruktion s. 8) multiplicerat med fartygets längd. I övrigt görs antagandet att bredden är 

lika längs hela fartygslängden. Detta ger naturligtvis inget annat än en grov approximation av den verkliga 

areakapaciteten. 

Uppskattning av dödvikten gjordes för en lågvarvig dieselmotor med hjälp av Watsons formel (Milchert 

2001) enligt: 

(3) 𝐿𝑑 = 12 ⋅ (𝑀𝐶𝑅/𝑅𝑅𝑀)0.84 

där 𝑀𝐶𝑅 är motoreffekten i kW, vilken antas vara samma som Global Carriers (se tabell 1), och 𝑅𝑅𝑀 är 

antal varv/ min. Varvtalet för en lågvarvig dieselmotor av denna typ brukar vara strax under 100 rpm, och 

uppskattas då till 97 rpm, vilket ger en motorvikt på ca 661 ton. 

Dieseltanken antas ha en volym på 500 000 liter (densitet diesel = 0.82 kg/ liter), långtradarvikten antas 

till 26.7 ton/ st (maximalt tillåten vikt på BK1-väg är 28ton), den genomsnittliga passagerarvikten antas 

vara 90 kg (mycket jag vet) och en uppskattning av övrig utrustnings vikt görs enligt Watsons formel 

(Milchert 2001) för ett passagerarfartyg som: 

(4) 𝐿𝑟 = 0.83 ⋅ 𝑀𝐶𝑅0.7 ≈ 576,6 𝑡𝑡𝑡 
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Vikten för reservmaskineriet antas ingå i den för den övriga utrustningen. Den slutgiltiga dödvikten för 

fartygsdata blir då sammanlagt 5676 ton (avrundat till heltal) - se bilaga 1. Dieseltanken är av dubbla 

storleken den för ett fartyg vars motor har ungefär hälften av Global Carriers motoreffekt (Auckland ship 

brokers 2015). Tankvolymen är således en mycket simpel uppskattning av verkligheten. 

Lättvikten på fartyget beräknas med Rapos metod baserad på statistiska data (Milchert 2001): 

(5) 𝑅𝐿 =  �0.03557 ⋅ 𝑅𝐿𝐿�𝐿𝐿𝐿
𝐷

+ 1800�𝑡𝐶𝐵� ⋅ 1,035 

där 𝑡 är antalet lastdäck och 1,035 är en faktor för kolstålskonstruktioner. Ekvationen inkluderar vikten av 

en tung akterramp. Lättvikten har under arbetets gång ändrats ett flertal gånger. För övriga indata och 

slutgiltigt värde på lättvikten hänvisas läsaren till bilaga 1.  

Man kan även göra en statistisk uppskattning på lättvikten då RoRo-fartygs lättvikt ökar nästintill linjärt 

med ökande storlek (Milchert 2001). Denna uppskattning tar dock inte hänsyn till antal lastdäck, och vid 

variation av antal lastdäck innebär det alltså ingen skillnad i lättvikt.  

För att ge fartyget så ekonomiskt fördelaktiga dimensioner som möjligt har en Matlab-kod skrivits (bilaga 

2), där en For-slinga räknar igenom alla fartygslängder i storleksintervallet för RoRo-fartyg enligt 

Sjöfartens bok (2013). Maximal bredd och däckshöjd har därefter anpassats efter längden för att behålla 

samma proportioner som Global Carrier. Maxdjupet - 𝑇, har bestämts enligt följande formel: 

(6) 𝑇 =  𝛥⋅1000
𝜌⋅𝐶𝐵⋅𝐵⋅𝐿𝐿𝐿

 

Där 𝛥 är deplacementet i antal ton (dödvikten plus lättvikten - se bilaga 1) och 𝜌 är vattnets densitet 

(1,025 kg/m3). Djupet bestäms med denna formel av anledningen att djupgåendet inte får överstiga 10 m, 

vilket är maxdjupet för RoRo-fartyg i Åbo hamn. Endast de fartygsstorlekar som klarar den bestämda 

lastmängden och inte går djupare än 10 m har därefter plottats i en graf. I ett försök att optimera 

dimensionerna på fartyget, har längden jämförts med en uppskattad ekonomiskt optimal längd som räknas 

ut enligt nedan (Milchert 2001): 

(7) 𝑅𝐿𝐿,𝑜𝐿𝑜𝑜 = 3.2⋅(𝛥𝛥)0.3⋅(𝐶𝐵+0.5)
0.145⋅𝐹𝑛−1+0.5

 

där 𝑉är farten i knop och 𝐹𝑛 är Froudes tal. Formeln är giltig för 𝐹𝑛 mellan 0.16-0.32. Blockkoefficient 

och 𝐹𝑛 har bestämts godtyckligt. Målet har varit att konstruera ett så slankt fartyg som möjligt. 𝐹𝑛 har 
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varierats mellan 16-32. Ett vanligt storleksintervall på 𝐹𝑛 är tydligen 0,16–0,30 för RoRo-fartyg (Garme 

2012).  

För att denna “optimala längd” ska påverkas av antalet lastdäck på fartyget, måste givetvis 𝑅𝐿vara 

beroende av antalet lastdäck. Därför har det linjära sambandet som nämns tidigare inte använts vid 

uppskattning av fartygets lättvikt. Det är med ekvation 7 som fartygets slutgiltiga längd mellan 

perpendiklarna tagits fram (se bilaga 1). 

Anmärkningsvärt för en nybörjare inom fartygsprojektering är att Global Carrier endast har ett lastdäck. 

För endast ett lastdäck, och med given storleksuppskattning på lasten, skulle fem fartyg krävas för att ta all 

last på en gång med samma antal filmeter som Global Carrier. För ett fartyg som tar lika mycket last per 

tur (vilket är ett naturligt antagande) innebär detta 60 långtradare åt gången. Det ansågs därför rimligt att 

utreda en eventuell utökning av antal lastdäck. För att ta all last på en gång skulle åtminstone tre lastdäck 

behövas för fartyg ≤ 290 m, om man ser till den nödvändiga areakapaciteten. 

Antal lastdäck är givetvis (i första hand) begränsat till däckshöjden på fartyget. I total rumshöjd skulle tre 

lastdäck kräva, bara för lastbilarna, om ett antagande görs om en maximal frihöjd på fyra meter (max. 

tillåten frihöjd inom EU), tolv meter. Lägg därtill extra utrymme för skrov- och taktjocklekar, eventuella 

ballastvattentankar, maskinrum etc. En rimlig uppskattning av dessas “rumsspill” kan göras med hjälp av 

den midskeppssektion (Milchert (2001) - skrovkonstruktion s.8) som finns för ett RoRo-fartyg med 1500 

filmeter lastkapacitet (se även bilaga 1). Med mått efter denna, liksom antagandet om att bottenutrymmet 

inte kan användas som lastbilsdäck, inser man lätt att det blir omöjligt att passa in tre lastbilsdäck på 

höjden om man ska hålla sig inom en den maximalt uppskattade däckshöjden (=23,3 m för ett fartyg på 

290 m med Global Carriers proportioner). Två lastdäck får dock plats utan vidare. Med två lastdäck skulle 

man inom ramarna för den tillåtna fartygslängden klara upp till 150 lastbilar åt gången. Detta innebär i sin 

tur totalt fyra turer i veckan.  

Dimensionerna på fartyget har härifrån bestämts med hjälp av det tidigare nämnda Matlab-programmet 

(bilaga 2). Blockkoefficienten bestämdes till en början så att den proportionerliga längden och den 

uppskattade optimala längden skulle sammanfalla (se ekvation 7). Detta gav en blockkoefficient på 0.79. I 

nästa avsnitt följer en förklaring till varför denna sänktes till låga 0.49 istället. De inledande 

fribordsberäkningarna gäller för ett fartyg med följande dimensioner: 

Längd mellan perpendiklar - 𝑅𝐿𝐿 210 [m] 
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däckshöjd - 𝐷 19.61 [m] 

djup - 𝑇 4.49 [m] 

maxbredd - 𝐵 29.95 [m] 

blockkoefficient - 𝐶𝐵 0.79 

tabell 2. 

 

 

3.0 Beräkning av fribord            
 

Eftersom fartyget endast rör sig i farvatten mellan Oxelösund och Åbo beräknas fribordshöjden för 

nuvarande dödvikt efter den densitet som råder i Östersjön under sommarhalvåret, dvs. då densiteten är 

som lägst (1,025 kg/ m3). 

Enligt regel 31 i sjöfartsverkets författningsamling (Transportstyrelsen 2009) gäller att om däckshöjden är 

större än en femtondel av längden på fartyget - vilket är fallet för nuvarande dimensioner - så ska fribordet 

ökas med: 

(8) (𝐷 − 𝐿
15

) ⋅ 𝑅 (𝑚𝑚)  

Där 𝑅  = 250 för fartyg över eller lika med 120 m. Detta innebär en ökning på 1.29 m. Med en 

blockkoefficient på 0.79 krävs ett tillägg på fribordshöjden enligt regel 30 för blockkoefficienten. 

Fribordshöjden ska då multipliceras med faktorn: 

(9) 𝑥 =  𝐶𝐵 + 0.68
1.36

 

Tabellvärde på fribordshöjd för fartyg av klass B med en längd på 200 m, i kombination med regel 30 och 

31 ger då slutligen ett fribord på 4908 mm.  
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Man kan konstatera att fartyget, med dimensioner enligt tabell 2, inte är särskilt djupgående i förhållande 

till sin storlek, och att fribordshöjden med fördel skulle kunna sänkas en del. Djupet på 10 m i Åbo hamn 

medger en sänkning av blockkoefficienten till 0.49 för en lastkapacitet på 150 lastbilar. Maxdjup blir då 

9.88 m istället. Detta är optimalt ur propulsionshänseende. För denna blockkoefficient ges en ny 

rekommenderad optimal längd på 166,1 m. Froudes tal är då bestämt till 0.32. Observera att den nya 

rekommenderade längden genererar ett nytt Froudes tal enligt: 

(10) 𝐹𝑛 = 𝑣𝑆/�𝑔 ⋅ 𝑅𝐿𝐿  

Där 𝑣𝑆 är marschfarten i m/s och 𝑔 är tyngdaccelerationen. Froudes tal blir då ca. 0.22 vid 17 knops fart. 

De nya fartygsdimensionerna (se tabell 3 nedan) ger istället en fribordshöjd på 2212 mm. Ett krav för 

dessa nya längd-bredd-höjd-dimensioner är att fartyget klarar de särskilda tvärsskeppsstabilitetsproven 

som redovisas i nästa avsnitt. Om tvärskeppsstabiliteten är för dålig måste blockkoefficienten liksom 

Froudes tal höjas tills det att kraven på stabilitet uppfylls. Därefter bestäms motståndet, som i sin tur utgör 

underlag för att ta fram en bra propeller, samt en rimlig motoreffekt och varvtal.  

Längd mellan perpendiklar - 𝑅𝐿𝐿 166.1 [m] 

däckshöjd - 𝐷 21.48 [m] 

djup - 𝑇 9.88 [m] 

maxbredd - 𝐵 32.8 [m] 

blockkoefficient - 𝐶𝐵 0.49 

tabell 3. 
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4.0 Stabilitet 
 

Fartygets tvärskeppsstabilitet undersöks för två huvudfall, lastat och olastat fall. För lastat fall ska även 

extremfallen att tyngdpunkten från samtliga passagerare förflyttas längst ut åt någon sida, eller att lasten 

snedfördelas, undersökas. Snedlast skulle innebära ett positivt eller negativt 𝑇𝐶𝑇. En utredning ska även 

göras huruvida eventuellt ballastvatten är nödvändigt, såväl med som utan last. Att endast 

tvärskeppsstabiliteten undersöks beror på att ett RoRo-fartyg av konventionell storlek kan antas vara 

såpass stabilt att eventuella risker för kappsejsning långskepps kan uteslutas. Stabilitetsundersökningen 

görs med hjälp utav Matlab-programmet Hydrostatics (Kuttenkeuler 2015). Skrovet modifieras genom 

införande av volymdeplacement, längd mellan perpendiklar, bredd, djupgående, blockkoefficient (se 

bilaga 1 eller tabell 3) och vattnets densitet (1,025 kg/ m3). Därefter justeras fartygets tyngdpunkt 

långskepps - 𝑅𝐶𝑇, tvärskepps - 𝑇𝐶𝑇 (= 0), och i vertikalläge -𝑇𝑇. När begynnelsemetacentrum - 𝑇𝑀0 - 

med viss marginal närmar sig gränsen i transportstyrelsens regelverk (0.15 m), och fartyget intar en stabil 

tvärskeppsposition (dvs. minsta möjliga trim), räknas en 𝑇𝐺 -kurva ut med hjälp av programmet. 

Stabiliteten undersöks även för en uppskattning om var det verkliga 𝐴𝑇 ligger.  

Enligt Transportstyrelsen (2009) - regel 8.4.1 - avsnitt 9 kan man i stabilitetsberäkningarna inkludera två 

däck över fribordsdäck, om de listade kraven på överbyggnad och krav om utrymme till väderdäck 
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uppfylls. Detta innebär att all last kan inkluderas i stabilitetsberäkningarna. Med lättvikt respektive 

dödviktsuppskattningar enligt bilaga 1, ges en 𝑇𝐺-kurva för fullastat fall enligt nedan: 

figur 3 - lastat fall 

 

𝑇𝐺– kurvan måste enligt Sjöfartsverket (2009) uppfylla följande bivillkor:       

  

 1. Arean under kurvan för den rätande hävarmen 𝑇𝐺 - den dynamiska stabiliteten (e) - skall vara: 

 1.1  e30° ≥ 0,055 [mrad] mellan krängningsvinklarna 0-30 grader. 

 1.2  e40° ≥ 0,090 [mrad] mellan krängningsvinklarna 0-40 grader. 

 1.3  e40°-30° ≥ 0,030 [mrad] mellan krängningsvinklarna 30 och 40 grader. 

 

2. Den rätande hävarmen - 𝑇𝐺 - skall vara minst 0,20 meter vid en krängningsvinkel som är lika med eller 

större än 30°.     

 3. 𝐺𝑚𝑚𝑚 skall inträffa vid en krängningsvinkel som helst är större än 30° men aldrig mindre än 25°. 
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 4. Begynnelsemetacenterhöjden -𝑇𝑀0- bör inte vara mindre än 0,15 meter.  

Mått Resultat fartyg Enhet 

e30° 0,082 [mrad] 

e40° 0,191 [mrad] 

e40°-30° 0,044 [mrad] 

Tabell 4, Resultat bivillkor 1 - lastat fall.            
   

Kurvan visar en metacenterhöjd (tangenten till 𝑇𝐺-kurvan vid 0 graders lutning) på 0.27m, vilket är större 

än 0.15 m. 𝑇𝐺𝑚𝑚𝑚 ligger på över en meter vid en lutning på 45 grader, vilket är en bra bit över 25 grader. 

𝑇𝐺 vid 30 grader ligger också över 0.20 m. Samtliga areor redovisade i tabellen ovan är större än minsta 

tillåtna. Därmed är alla krav från Transportstyrelsen uppfyllda. Tabellen nedan visar parametrar för 

fartygets tyngdpunkt för detta lastfall: 

deplacement - 𝛥 [ton] 27043 

𝑅𝐶𝑇 [m] 77.89 

𝑇𝐶𝑇 [m] 0.0 

𝐴𝑇 [m] 14.5 

tabell 5.      

Notera även att tyngdpunkten för stabil gång (inget trim långskepps) hamnar 5.16 m från mitten akterut. 

Att tyngdpunkten ligger akter om mittpunkten förefaller sannolikt eftersom en stor del av fartygets 

utrustning (maskinrum, däckshus etc.) är placerad akterut. Lastbilarna kommer uppskattningsvis ge en 

jämn tyngdpunktsfördelning såväl långskepps som tvärskepps. 

För extremfallet att alla passagerare skulle ställa sig på en sida ges ett 𝑇𝐶𝑇 på 8.2 mm. Denna förflyttning 

av masscentrum är av försumbart liten storlek. 
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För olastat fall räknas inte med någon ändring på 𝑅𝐶𝑇  eftersom lasten antas vara homogent placerad 

långskepps. Däremot kommer deplacementet att minska. 𝑇𝐺-kurvan ser då ut enligt nedan: 

 

 

figur 4 - olastat fall   

 

Mått Resultat fartyg Enhet 

e30° 0.069 [mrad] 

e40° 0.122 [mrad] 

e40°-30° 0.071 [mrad] 

Tabell 6, resultat bivillkor 1 - olastat fall.  
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deplacement - 𝛥 [ton] 21369.9 

𝑅𝐶𝑇 [m] 75 

𝑇𝐶𝑇 [m] 0.0 

𝐴𝑇 [m] 14.5 

Tabell 7. 

Även här kan man lätt konstatera att kraven på stabilitet enligt Sjöfartsverkets föreskrifter uppfylls. 

 

4.1 Uppskattat verkligt KG  
 

Om man räknar med att 𝐴𝑇 för endast lastbilarna hamnar mitt emellan de två lastdäcken, att𝐴𝑇 för motor 

och dieseltank ligger på mitten av bottenplanet (alltså på höjden 4.25m från kölen enligt tidigare nämnd 

midskeppssektion - Milchert 2001), att samtliga passagerare befinner sig på väderdäck, liksom övrig 

utrustning, ges ett 𝐴𝑇  på 13.89 meter. Detta lämnar viss marginal mot det maximalt tillåtna 𝐴𝑇  i 

föregående avsnitt, som är satt för minsta möjliga 𝑇𝑀0 och alltså inte får överstigas. 𝑇𝐺-kurvan för vårt 

uppskattade 𝐴𝑇 ser ut enligt nedan för det fullastade fallet: 
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figur 5 - lastat fall med uppskattat KG. 

 

deplacement - 𝛥 [ton] 27043 

𝑅𝐶𝑇 [m] 77.89 

𝑇𝐶𝑇 [m] 0.0 

𝐴𝑇 [m] 13.89 

tabell 8 - uppskattat 𝐴𝑇- lastat fall. 
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För det olastade fallet ser 𝑇𝐺-kurvan ut enligt nedan: 

 

 

figur 6 - olastat fall med uppskattat KG. 

 

deplacement - 𝛥 [ton] 21369.9 

𝑅𝐶𝑇 [m] 75 

𝑇𝐶𝑇 [m] 0.0 

𝐴𝑇 [m] 13.89 

Tabell 8 - uppskattat 𝐴𝑇- olastat fall. 
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I såväl det lastade som olastade fallet kan man konstatera att 𝑇𝐺-kurvorna (figur 5 och 6) uppfyller 

kriterierna enligt Sjöfartsverket (2009). Kurvorna för det uppskattade verkliga 𝐴𝑇 är aningen förskjutna i 

positiv y-riktning (vertikalt uppåt) jämfört med kurvorna för högsta möjliga 𝐴𝑇 , vilket garanterar att 

samtliga bivillkor är uppfyllda. Det lägsta 𝑇𝑀0 för stabilitetsundersökningen med uppskattat 𝐴𝑇 ges för 

fullastat fall.𝑇𝑀0 är då 0,61 m. Spantruta finns i bilaga 5. 

 

4.2 Ballasttankar 
 

Efter undersökningen av fartygets stabilitet i föregående avsnitt kan man konstatera att masscentrum i 

samtliga undersökta fall hamnar en bit akterut om skeppets mitt. Dessutom förlorar fartyget djupgående i 

de fall det körs olastat. För att fartyget ska kunna gå på en “even-keel” under samtliga lastfall, samt med 

största möjliga propulsion, är det önskvärt med ett akterdjupgående på strax under 10 m. För att klara detta 

krävs ballasttankar, både förut, och akterut. Dessa tankar bör vara dimensionerade för de “värsta fallen”, 

dvs. kunna räta upp fartyget vid största möjliga trim, och få ned aktern ordentligt vid olastad gång. 

Inledningsvis är det då rimligt att göra en uppskattning på vart det verkliga 𝑅𝐶𝑇 hamnar för samtliga 

undersökta fall. Skillnaden mellan detta “verkliga” 𝑅𝐶𝑇 och det som krävs för en “even-keel” är den 

förflyttning av 𝑅𝐶𝑇 som ballasttankarna måste kunna tillgodose med. 

 

lastfall 𝑅𝐶𝑇 [m]            𝑅𝐶𝑇 - even keel [m] skillnad [m] 

fullastat 81.79 77.89 3.9           

olastat 81.79 75 6.17 

tabell 9. 
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Tydligen ligger det uppskattade 𝑅𝐶𝑇 1.26 m akter om fartygets mitt för såväl det fullastade som olastade 

fallet. Den största skillnaden uppstår i det olastade fallet. Den totala vikten på ballasten bör vara 

deplacementskillnaden mellan lastat och olastat, alltså en total vikt om 4 018,5 ton (150 långtradare på 

26.7 ton vardera, samt 150 chaufförer på 90 kg). Detta för att få ned propellern till det maximala djupet. 

Det totala 𝑅𝐶𝑇 för att uppnå “even keel” måste flyttas 3.9 m föröver. Detta innebär att 𝑅𝐶𝑇 för endast 

ballasttankarna måste vara 55 m. Massan mellan tankarna i för och akter bör vara fördelade så att 33,11 % 

av den totala ballastkapaciteten finns i fören, och resten i aktern (55/ 𝑅𝐿𝐿 = 55/ 166,1 = 0,3311). Alltså 

ska 1 330,6 ton ballastvatten kunna fyllas förut, och 2 687,9 ton ballastvatten akterut. Detta innebär så 

klart att ballasttankarna bör ha en volymskapacitet enligt ovan i antal kubikmeter. Ballasttankarna bör 

även vara uppdelade för att medge visst tvärskeppstrim. Detta i fall att lasten (som lastas godtyckligt) 

snedfördelas. Filbredden är 3m och alltså får det plats 10 filer per däck. Med antagande om att varje 

långtradare körs ombord så att de står så tätt intill varandra som möjligt, och så långt åt någon sida sb/ bb, 

samt att varje långtradare i själva verket är 2.6m (vanlig bredd för hyrtrailer), kan man i teorin lasta 

långtradarna så att:  

(11) 𝑇𝐶𝑇𝑙å𝑛𝑛𝑜𝑟𝑚𝑑𝑚𝑟𝑛 = (3 − 2.6) ⋅ 10 = 4 𝑚  

För att stabilisera upp en sådan snedlast behövs 976,83 ton vatten kunna fyllas enbart på en sida. Om 

ballasttankarna delas upp i en styrbordstank och en babordstank både förut och akterut, kan denna massa 

fördelas på två tankar. 488,4 ton vatten behöver då kunna fyllas i för respektive akter på någon sida. 

Denna volym går enkelt att fylla om man delar upp såväl för som aktertank i två jämnstora tankar på 

styrbords- respektive babords sida, dvs. två förstävsstankar på 1 330,6/2 ton vardera och två 

akterstävstankar på 2 687,9/ 2 ton st. 
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5.0 Motstånd och släpeffekt 
 

5.1 Guldhammer & Harvalds metod 
 

Mellan åren 1965-1974 utvecklade H. E. Guldhammer och Sv. Aa. Harvard en empirisk metod för att 

uppskatta släpmotståndet för ett fartyg. Metoden bygger på ett flertal systematiska testserier på modeller 

av olika storlek och geometri. 

Om inget annat sägs hänvisas läsaren i detta avsnitt till Garme (2012). Fartygets motstånd bestäms med 

hjälp utav en rad dimensionslösa koefficienter enligt: 

(12) 𝑅𝑇 = 𝐶𝑇 ⋅
1
2
𝜌𝑣𝑆2𝑆          

(13) 𝐶𝑇  =  (1 + 𝑘) ⋅ 𝐶𝐹 + 𝐶𝑅 + 𝛥𝐶𝐹 + 𝐶𝐴𝐴  

där 𝑅𝑇 är släpmotståndet, 𝜌 är vattnets densitet, 𝑆är den våta ytan på skrovet (Kuttenkeuler 2015),𝑣𝑆 är 

designfarten i m/s, (1 + 𝑘) ⋅ 𝐶𝐹 är det viskösa form- och friktionsmotståndet, 𝐶𝑅  är 

vågbildningsmotståndet (≈vågbildningsmotståndet i fullskala), 𝛥𝐶𝐹 är ett ytråhetstillägg som görs p.g.a. 

skillnaden mellan modell och fullskala, 𝑘 är formfaktorn som uppskattas med Watanabis metod och 𝐶𝐴𝐴 är 

luftmotståndskoefficienten. Luftmotståndet bestäms i uträkningarna som 10 % av det totala motståndet.  

Vågbildningsmotståndet kan med känt Froudes-tal avläsas i tabell. Slankhetstalet varierar för 

konventionella fartyg vanligen mellan 0.5-0.7. Slankhetstalet räknas ut enligt: 

(14) 𝜆 = 𝑅𝐿𝐿
𝛻

1/3   

Där ∇ är volymsdeplacementet i m3. 𝜆 ≈5.57 och en bra approximation på 𝐶𝑅 ges då genom att använda 

tabellen för slankhetstal = 5.5 (s.59 Garme 2012) i kombination med känd prismatisk koefficient - 𝐶𝑃= 

0.54 enligt Kuttenkeuler (2015), och Froudes tal enligt (10), vilket ger 𝐶𝑅 ≈0.65⋅103 då farten är 17 knop. 

Samtliga uträkningar redovisas i bilaga 4. Släpmotstånden för lastat och olastat fall, och för hastigheterna 

17-22 knop redovisas i tabellerna 10 och 11 nedan: 
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V [knop] motstånd - 𝑅𝑇 [kN] vågbildningsmotstånd [kN] släpeffekt - 𝑅𝐸 [kW] 

17 437.45 93.01 3827.7 

18 488.27 104.27 4521.4 

19 551,61 125,12 5389.2 

20 674.21 198.05 6937.6 

21 781.71 255.47 8442.5 

22 902.86 323.52 10218.0 

tabell 10 - släpmotstånd lastat fall. 

 

V [knop] motstånd - 𝑅𝑇 [kN] vågbildningsmotstånd [kN] släpeffekt - 𝑅𝐸 [kW] 

17 420,18 89.34 3676.6 

18 468.99 100.16 4342.9 

19 529.83 120,18 5176.4 

20 647.60 190.23 6663.8 

21 750.85 245.39 8109.2 

22 867.22 310.75 9814.3 

Tabell 11 - släpmotstånd olastat fall.  
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där släpeffekten räknas ut enligt: 

(15) 𝑅𝐸 = 𝑅𝑇 ⋅ 𝑣𝑆 

Rimligen bör fartyget köra i den hastighet som ger minst släpeffekt, dvs 17 knop. För icke-planande fartyg 

kan sägas att friktion utgör den största delen av motståndet. Detta görs tydligt i tabell 10 och 11. Tydligt är 

också att vågmotståndet blir allt större i förhållande till det totala motståndet för högre hastigheter. Detta 

beror på att Froudes tal ökar.  

 

5.2 Holtrop & Mennens metod 
 

För att kontrollera motståndsberäkningarna i föregående avsnitt, beräknas släpmotståndet även med hjälp 

utav Holtrop & Mennens metod för deplacerande fartyg. Till hjälp används Matlab-programmet 

Resistance som beräknar motståndet som funktion av farten och Froudes tal (Garme 2015). Med samma 

hastighetsspann som ovan, och indata enligt figur 7 ges en motståndskurva enligt figur 8 nedan: 

 

 

Figur 7.  



  

28 
 

där den projicerade frontarean - 𝐴𝑇- räknats ut enligt: 

(16) 𝐴𝑇 = (𝐷 − 𝑇) ⋅ 𝐵 

där 𝐷är fartygets däckshöjd och 𝐵 fartygets bredd enligt bilaga 1. 

 

Figur 8. 

Totalmotståndet vid 17 knop blir enligt denna metod 317,91 kN. Man kan lätt konstatera att det 

uppskattade motståndet med Guldhammer & Harvards metod blir större. Detta kan delvis förklaras med 

att luftmotståndet uppskattats vara det högsta rimliga (10 % av totalmotståndet), men framförallt har det 

nog att göra med den omdiskuterade formfaktorn, som här har uppskattats utan modellförsök med hjälp 

utav Watanabes metod (Garme 2012).  

Att den exponentiella utvecklingen av motståndet är större med Guldhammer & Harvards metod har 

framförallt att göra med luftmotståndet om 10 % som förhöjer den exponentiella utvecklingen av 

motståndet. För säkerhets skull kommer den fortsatta projekteringen ändå utgå från det motstånd som 

uppskattats enligt Guldhammer & Harvalds metod. 
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6.0 Val av propeller 
 

Antal blad på en propeller brukar ligga mellan 3-4 för mindre fartyg och 4-5 för större (Garme 2012). Ett 

rimligt antagande i förprojekteringsstadiet är då ett bladantal på 4. Ett antagande görs också enligt samma 

källa att propellerdiametern är ca 60 % av designdjupgåendet, vilket som djupast är 9.88m (full last utan 

ballast). Detta ger en propellerdiameter på 5.93 m. Strömningshastigheten räknas enligt Kuttenkeuler 

(2011) ut till 7,04 m/s enligt: 

(17) 𝑣𝐴 = (1 −𝑤)𝑣𝑆 

Där 𝑣𝑠  är fartygets designfart i m/s (omräknat från 17 knop - se bilaga 1). Den nödvändiga 

propellerryckkraften 𝑇ges av: 

(18) 𝑇 = 𝑅𝑇
1−𝑡   

Naturligtvis görs beräkningarna på det fulla lastfallet. Sugfaktorn 𝑡  beskriver förhållandet mellan 

motståndsökningen och den framdrivande kraften. Motståndsökningen beror på att propellern skapar en 

tryckskillnad mellan sin framsida och baksida, alltså ett sänkt tryck akterut, när den arbetar. 

Medströmsfaktorn 𝑤  beskriver skillnaden mellan fartygets designfart och anströmningshastigheten. Ju 

mindre sugfaktor och större medströmsfaktor, desto högre skrovverkningsgrad. Medströmsfaktorn och 

sugfaktorn kan enligt Kuttenkeuler (2011) för enpropellersarrangemang uppskattas enligt: 

(19) 𝑤 = 0.5𝐶𝐵 − 0.05  

respektive: 

(20) 𝑡 = 0.6𝑤  

Inledningsvis konstrueras en propeller med största möjliga stigningsförhållande ( 𝑅/𝐷 = 1.3). Om 

kavitationsrisken blir för stor sänks stigningsförhållandet tills dess en tillfredställande design uppnås.  

Propellern designas med hjälp av ett Matlab-program (bilaga 3) som räknar ut propellerns prestanda för 

olika framdrivningstal 𝐽 genom att kombinera impulslagen med bladelementteorin. De två teorierna finns 

mer utförligt beskrivna i Propellerappendix (bilaga 3). 
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figur 9 - olastat fall med uppskattat KG. 

I grafen ovan ser man att den högsta propellerverkningsgraden - 𝜂0- på 0.72 ges för ett framdrivningstal, 

𝐽=0.93. Det resulterar i ett varvtal på 76.6 varv/ min.  

 

6.1 Standardpropeller 
 

Som jämförelse till den egendesignade propellern ska även en propeller ur SSPA:s standardserie 

(Lindgren & Bjärne 1967) väljas.  Som jämförelse väljs en propeller med samma 𝐵𝐴𝑅 och antal blad som 

den egendesignade. Ett exempel är SSPA 4.60 (Garme 2012).  Grafen för det nödvändiga 𝐴𝑇 -värdet 

(röd graf i figur 7) ritas in i diagrammet för SSPA 4.60. Den högsta verkningsgraden ges då för ett 

framdrivningstal på 1.2. Propellerverkningsgraden blir då 0.63, vilket är lägre än för den egendesignade 

propellern. Om den egendesignade propellern klarar kavitationskontrollen i nästa avsnitt kommer således 

denna att väljas som propeller till fartyget.         
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6.2 Kavitation 
 

Om inget annat sägs hänvisas läsaren till Keutenkeuler (2011) för härledningarna inom detta avsnitt. För 

att uppskatta kavitationsrisken bestäms propellerkavitationstalet (21) och det lokala kavitationstalet (22) 

som: 

(21) 𝜏𝑐 = 𝑇
𝑞0.7⋅𝐴𝑃

  

(22) 𝜎0.7𝑅 = 𝑃𝑎𝑎𝑎+𝜌𝑛ℎ−𝐿𝑣
𝑞0.7

  

(23) 𝑞0.7 = 1
2
𝜌 ⋅ (𝑣𝐴2 + (0.7𝜋𝑡𝐷)2)  

Där (c) är det lokala dynamiska trycket vid 70 % av propellerbladradien, 𝑇 = propellertryckkraften, 𝐴𝑃 är 

den projicerade propellerarean som enligt Garme (2012) förhåller sig till propellerdiskarean enligt: 

 (24) 𝐴𝑃 = 𝐴0 ⋅ 𝐵𝐴𝑅 ⋅ (1.067− 0.229 ⋅ 𝑅/𝐷)  

där: 

(25)  𝐴0 = 𝜋 1
4
𝐷4   

𝑅𝑚𝑜𝑚 + 𝜌𝑔ℎ är trycket vid propellens centrum, 𝑅𝑚𝑜𝑚 = 101,325 kPa (Wikipedia 2015), 𝐿𝑣 = 2.2 kPa är 

ångbildningstrycket för vatten vid 18°C (uppskattad vattentemperatur under sommarhalvåret) enligt tabell, 

𝑡 är antal propellervarv per sekund, 𝐷är den bestämda propellerdiametern, 𝑣𝐴 är anströmningshastigheten 

och ℎ är djupet ned till propellernavet, som antas vara lika med hälften av designdjupgåendet, dvs. 4.94 m. 

Insättning av (21) och (22) i Burills diagram ger en kavitationsrisk som ligger under den lägsta gränsen. 

Därmed är det mest lämpligt att välja den egendesignade propellern till fartyget. Fartyget kommer drivas 

av endast en propeller. 
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Figur 10 - Burills diagram för kavitationsrisk. 
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7.0 Effektbehov & resursförbrukning 
 

Propulsionsverkningsgraden räknas nu ut enligt1:  

(26) 𝜂𝐷 = 𝑃𝐸
𝑃𝑆

= 𝜂0𝜂𝑅𝜂𝐻  

där skrovverkningsgraden bestäms som: 

(27) 𝜂𝐻 = (1 − 𝑡)/(1 −𝑤) ≈ 1,097 

𝜂0 = propellerverkningsgraden = 0,72, och den relativa rotativa verkningsgraden - 𝜂𝑅  sätts till ett. 𝑅𝐸 

hämtas ifrån tabell 10. Propulsionsverkningsgraden blir då ungefär 0,7898. Detta ger en axeleffekt - 𝑅𝑆 - 

på 4 846,6 kW. Att skrovverkningsgraden blir större än ett är för övrigt helt normalt.  

Motoreffekten beräknas som axeleeffekten plus ett pålägg om 15 % för sjöförhållanden samt 2-3 % för 

osäkerheten i bedömning av väderprognoser. Detta ger en motoreffekt på 5 719,01 kW. Om fartyget gör 

17 knop mellan Åbo och Oxelösund innebär det 11.11h per resa enligt Sea-distances (2015), vilken i sin 

tur innebär att motorn förbrukar (uppskattningsvis) 228,74 MJ. Varje resa ger då en transporteffektivitet 

på långtradare och passagerare på 120,63 kJ/ tonkm. Under maxfart, dvs. 22 knop, måste motorn enligt 

samma princip som ovan leverera 12937 kW. 

En dieselmotor med samma låga varvtal och effekt som ovan, har en specifik bränsleförbrukning på ca 

160 g/kWh. Detta innebär en förbrukning på 10 166,1 kg diesel per resa. Diesel har en densitet på ca 0,82 

kg/dm3 vilket betyder att 12 397,7 liter diesel förbrukas per resa, vilket i sin tur motsvarar ca 12,4 m3 

diesel. Ett kg normdiesel ger vid fullständig förbränning (vilket aldrig förekommer, men ger en 

fingervisning om förbränningen) upphov till 3.17 kg CO2 (SMF 2015). Detta innebär att varje resa 

producerar ca 10166,1⋅3.17 ≈ 32 226,5 kg CO2 ≈32,23 ton.  

Den specifika bränsleförbrukningen ovan är tagen från en motor av modell L3 med sju cylindrar (TA-

driftteknik 2015). Denna har ett effektspann enligt vad som krävs för att driva fartyget, och ett tillräckligt 

lågt varvtal (79 rpm) för att en växellåda inte ska behövas. 

 

                                                        
1 Även här hänvisas läsaren till Keutenkeuler (2011) om inget annat nämns. 
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Här kan det vara värt att påpeka att dieseltanken på fartyget har en kapacitet på 500 kubikmeter, och 

vikten av en fulltankad 500 m3 tank är inräknad i lättvikten för fartyget. Mer om detta behandlas i 

diskussionsdelen av rapporten. 
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8.0 Kursstabilitet 
 

För att analysera fartygets kursstabilitet används Clarkes diagram. I detta diagram markeras förhållandet 

mellan fartygets maximala bredd och djup - 𝐵/𝑇 - på y-axeln, och förhållandet mellan längd och bredd - 

𝑅𝐿𝐿/𝐵 - på x-axeln. Där dessa skär varandra avläser man diagrammet. 𝑅𝐿𝐿/𝐵 ≈ 5.06 och 𝐵/𝑇 ≈ 3.32 

ger då: 

 

 

Figur 11 - Clarkes diagram. 

 

Diagrammet visar att fartyget blir kursinstabilt. Detta innebär att styrman måste kompensera mer med 

rodret för att hålla kurs, vilket i sin tur påverkar motståndet. Hur mycket är svårt att säga eftersom detta 

endast är en grov uppskattning av kursstabiliteten. Det är dock vanligt att RoRo-fartyg likt detta är en 

aning kursinstabila (Garme 2012). 
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9.0 Diskussion 
 

Det förefaller rätt rimligt att formeln för den optimala längden föreslår ett kortare fartyg med samma 

tvärsnittsdimensioner på skrovet som Global Carrier. Det blir framförallt billigare att tillverka ett kortare 

fartyg. Motsvarande längd med Global Carriers proportioner renderar dessutom en lägre resurseffektivitet 

i form av outnyttjad lastvolym.  

Lastkapaciteten har uppskattats genom att räkna ut arean som varje lastplan kräver för att ta 75 långtradare 

av den storlek som angivits. I verkligheten måste långtradarna stå på rad i olika filer. Varje lastplan har en 

kapacitet på 10 filer och rymmer uppskattningsvis 7 långtradare på längden, vilket innebär en total 

kapacitet på 140 lastbilar. Alltså skulle tio till behöva få plats. I själva verket är det dock högst osannolikt 

att samtliga långtradare skulle vara av den storlek som lasten dimensionerats efter. Om lasten skulle köras 

ombord mer godtyckligt, så att de gör intrång över andra filer och därmed placeras mer snävt, bör det dock 

inte vara några större problem att lasta 150 lastbilar åt gången med nuvarande dimensioner. 

Om av och pålastning ska ske via en akterramp, måste även en del av däcksutrymmet gå till upp/ nedfarter 

mellan däcken. För två lastdäck kan man fundera på om det inte vore lämpligare att ha separata ramper, 

t.ex. en på sidan och en i stäven likt i figur 1. I detta förprojekteringsstadie har inga större tankar ägnats åt 

själva rampkonstruktionen, men för en fortsatt mer noggrann fartygsprojektering är detta något man bör 

tänka på.   

Eventuellt borde blockkoefficienten höjas en aning för att ge större djupmarginal och därmed även 

marginal åt visst långskeppstrim i hamn. Enligt stabilitetsprogrammet Hydrostatics (Kuttenkeuler 2015) 

räcker det med ett positivt trim (framåtlutning) på en grad för att det maximala djupet ska överstiga 10 m. 

Man ser även i figurerna för 𝑇𝐺 -kurvorna att det blir relativt stora trimskillnader för olika 

krängningsvinklar. Man kan även konstatera att trimmet ändras ganska mycket när fartyget går lastat mot 

när det går olastat. Vid mycket sjö nära intill hamnen skulle det känsliga trimmet på fartyget kunna utgöra 

ett allvarligt problem. Som tur är ligger Åbo hamn inomskärs. Dessutom är dödvikten är ganska rejält 

tilltagen, framförallt de uppskattade vikterna på maskineri, och övrig utrustning som är en aning 

utdaterade enligt Milchert (2001), vilket innebär att fartyget med stor sannolikhet inte kommer gå riktigt 

så djupt som 9.88 m.  

Den låga blockkoefficienten är den huvudsakliga förklaringen till den stora trimskillnaden för olika lastfall 

och krängningsvinklar. Att den är såpass låg har även andra nackdelar än vad som nämns i föregående 

stycke vad gäller trimkänsligheten. Bland annat att fartyget rullar mer i hög sjö, än vad ett fartyg med 
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högre blockkoefficient skulle göra. Östersjön är dock känt för att ha ganska krabb sjö vid starka 

vindförhållanden. För att sätta ett fartyg av denna storlek i ordentlig rullning krävs gissningsvis längre 

vågor av den sort som uppstår på större, framförallt djupare oceaner. Den låga blockkoefficienten borde då 

rimligen inte skapa några större problem på farvattnen mellan Oxelösund och Åbo. 

För att återgå till fartygets vikt kan också nämnas att dieseltanken är mycket större än vad som krävs för 

dessa resor. Detta är förstås inte så konstigt eftersom ett handelsfartyg av denna storlek förväntas kunna gå 

betydligt längre sträckor än mellan Oxelösund och Åbo. Däremot är det inte självklart att man tankar fullt 

mellan resorna. Att tanka ca 12.4 m3 diesel, med viss marginal för nödsituationer, är inte särskilt kostsamt 

rent tidsmässigt. Man skulle således kunna räkna med en minskat deplacement till följd av att man inte 

tankar fullt. Ett alternativ kan också vara att använda den överblivna volymen i dieseltanken som ballast 

för att ge fartyget ett aktertrim.  

Värt att nämna är också att handelsfartyg som rör sig i nordiska farvatten brukar vara isklassade. 

Handelsfartyg förväntas ha viss isbrytningsförmåga vilket ställer ytterligare tekniska krav såsom 

förstärkning av skrov - framförallt i bordläggning (yttre skalet på fartygsskrovet) och spant (inre stomme i 

fartygsskrovet), ökad maskinstyrka, anpassning av hjälpsystem som kylvattensystem, ballastsystem och 

däcksmaskineri, samt förstärkning av propelleraxel, roder mm. enligt Milchert (2001). Om krav föreligger 

på isklassning för denna transportsträcka under vinderhalvåret får man alltså (framförallt) räkna med viss 

extra lättvikt, framförallt i form av skrovförstärkning. 

Utgångspunkten under arbetet har varit att maximera transporteffektiviteten utan hänsyn till någon annan 

turtäthet än den veckovisa transporten som nämnts i uppgiften. Enligt Oxhamn (2009) har det dock 

förekommit interna diskussioner om att, i lukrativa syften, utöka turtätheten till dagliga transporter. Skulle 

denna fartygsprojektering göras om utifrån sådana förutsättningar finns naturligtvis ingen anledning att 

konstruera ett fartyg med nuvarande lastkapacitet och dimensioner. 

Sist men inte minst är det enkelt att konstatera att långtradartransport från Finland till Sverige, eller ned 

till kontinenten via denna fartygslinje, är betydligt mer miljövänligt än via landsvägen. Bara i Finland 

sparar lastbilschaufförerna ca 720 km i resväg på att slippa köra till Sverige. 150 långtradare som kör 720 

km landsvägen med en förbrukning på 3.5 liter diesel per mil bidrar med ett koldioxidutsläpp på 

uppskattningsvis 98.3 ton (Carbon footprint 2015). Jämför detta med det totala koldioxidutsläppet per 

fartygsresa på 32.3 ton. 
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Kraftdrakar till oceangående 
motortrålare  
 
En exempelstudie i hur en kraftdrake kan användas för att reducera  
bränsleförbrukningen på en Diesel Duck 462. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

39 
 

Abstrakt 

Detta är en undersökning gjord med ändamål att ta reda på hur man med hjälp av en kraftdrake (eng. kite) 

kan reducera bränslekonsumtionen på en Diesel Duck 462. En konventionell modell av kraftdrake har 

undersökts som har stora likheter med Ram air-fallskärmar. Kraftdraken antas i undersökningen ha 

vingprofilen NACA 6412. Strömningen kring kraftdraken analyseras utifrån ett antagande om en konstant 

anfallsvinkel (trimvinkeln mellan vingprofil och huvudlina). Sex olika storlekar på kraftdrakar ingår i 

undersökningen. Storleksspannet är 17-120 kvadratmeter. Kraftdraken antas vara fäst i en 200 meter lång 

tamp till båten. 

Diesel Duck 462 är en oceangående SAT-motortrålare.  Den är i dagsläget försedd med en mesanrigg som 

i genomsnitt reducerar bränsleförbrukningen med ca 10 % enligt uppgifter från båtägare och dess 

konstruktör George Büehler (Diesel Duck 2015).  Kraftdrakar används bl.a. framgångsrikt på större 

handelsfartyg i syfte att minska bränslekonsumtionen. En kraftdrake skulle med fördel även kunna 

användas på en Diesel Duck 462 för samma avsikt. Kraftdrakar går att använda i kombination med 

konventionella segel och påverkar dessutom inte båtens tvärskeppsstabilitet nämnvärt. Med en kraftdrake 

på 20 kvadratmeter - utan hjälp från mesanriggen på Diesel Duck 462 - uppnås en bränslereduktion på 

minst 11,66-14,96 % då kiten är i bruk. Detta motsvarar 1 080-1 392 SEK/ dygn i inbesparade 

dieselkostnader under oceangång i 6 knops fart och ett minskat utsläpp på mellan 172,8-220,8 kg CO2 per 

dygn.  Med denna bränslereduktion krävs mellan 126-164 dygns användning för att nå break-even med 

installationskostnaderna. Ett problem är dock att det krävs vindar på mellan 8-10 m/ s för att den ska lyfta. 

I rapporten beskrivs analysmetoden såväl som installationens utförande och kostnadsförslag.  
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10.0 Inledning 
 

Det finns sedan lång tid tillbaka ett flertal aktörer inom segelbåtsmarknaden som bygger s.k. ”Blue water 

cruisers” - segelbåtar konstruerade för långa havsseglatser. Segling är ett mycket resurssnålt och - ur ett 

konstruktionsperspektiv - enkelt sätt att lösa långa transporter till sjöss.  

På senare tid har en allt större efterfrågan på motorbåtar med samma transportmöjligheter som Blue water 

cruisers växt fram. Denna efterfrågan kommer främst från långseglare som uppskattar det fria nomadlivet 

till sjöss men också bekvämligheten med att äga en motorbåt istället för segelbåt (med allt vad det innebär 

i form av skötsel och manövrering). Trenden fick sitt startskott under tidigt 90-tal i och med Pacific Asian 

Enterprises (PAE) lansering av Nordhavn 46. PAE:s koncept var att konstruera motorbåtar som skulle 

klara långa seglatser i krävande oceansjö. Inspiration hämtades från de välkända Nordsjötrålarna. 

Konceptet kring Nordhavn 46 möttes med viss skepsis bland både konstruktörer och konsumenter. 

Generellt sett berodde denna misstro på att motorbåtar inte ansågs vara lika sjödugliga som segelbåtar. 

Idag råder en delvis förändrad uppfattning. Mycket till följd av att allt fler långfärdsresor med Nordhavn 

46 dokumenteras, där flertalet ägare också uttrycker sin belåtenhet beträffande båtarnas sjöegenskaper.  

PAE är idag en etablerad återförsäljare av ett flertal olika Nordhavnmodeller med runt 500 sålda båtar 

världen över (Nordhavn 2015). Nu för tiden förekommer dessutom ett antal andra aktörer som ritar och 

bygger motorbåtar efter samma koncept. Konceptet kallas vanligen “ocean-going trawlers” på engelska. 

Någon motsvarande svensk översättning finns inte. Hädanefter i rapporten benämns konceptet lite 

informellt “oceangående motortrålare”.  

 

Figur 12. Nordhavn 46 under färd med dykare nedsänkta för ökad stabilitet. 
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Att färdtiden för motordrivna båtar är mer förutsägbar och mindre beroende av väderlek än för segeldrivna 

båtar är en av de största anledningarna till att fossila bränslen fortfarande är så vanligt på sjön idag. I 

synnerhet gäller detta för den industriella sjöfarten. Behovet av tidsberäkneliga transporter finns också 

bland fritidsseglare. Många väljer att idag starta motor då vinden mojnar för att snabbt och enkelt komma 

till hamn. Denna möjlighet var inom fritidsbåtssegmentet fram till lanseringen av Nordhavn 46 i princip 

förbehållen kustnära seglatser.  

Ett problem med oceangående motortrålare är den stora mängd bränsle som krävs för att korsa en ocean. 

Skärpta utsläppsregler till sjöss är att vänta i framtiden med bland annat restriktioner gällande svavelhalten 

i marint bränsle (MARPOL 2015). Detta i takt med att tillgången på olja generellt minskar, vilket på sikt 

leder till höjda oljepriser, gör att oceanfärder med rådande bränsleförbrukning sannolikt blir för dyrt för 

den gemene båtägaren i framtiden.  

Oceangående motortrålare är en slags båtarnas motsvarighet till permanenta hushåll på land. Allmänt 

gäller för människor som väljer att bo permanent ombord en oceangående motortrålare att de - ur 

energisynpunkt – oftast lever ett nästintill självförsörjande liv till kajs med hjälpredor som 

vindgeneratorer, watermakers, solceller, m.fl. I jämförelse med detta ligger det genomsnittliga moderna 

landbaserade hushållet långt efter i miljöutvecklingen. Under färd blir dock bränsleförbrukningen på dessa 

båtar ett miljöproblem. För att dra en parallell med landbaserade hushåll kan utsläppen med anslutning till 

båtarnas transporter sättas i jämförelse med biltransporter. Det finns idag elbilar som klarar en 

transportlängd som är tillräcklig för de flesta hushåll. Att korsa en ocean med en eldriven motortrålare är 

dock inte ett anträffbart mål inom den närmaste framtiden. Vinden är dock en oändlig energikälla som bör 

utnyttjas i största mån. Inte bara för ekonomin skull, men också för miljön. Ett sätt att utnyttja vinden som 

energikälla är att med hjälp av segelkraft ge understöd till motorn. 
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figur 13.  Diesel Duck 462. 

 

Det finns redan idag oceangående motortrålare som är försedda med segelsatta riggar - s.k. SAT-trålare 

(Sail Assisted Trawler). Ett varv som bygger SAT-trålare är bland annat Seahorse Marine. Seahorse 

Marine bygger en modell SAT vid namn Diesel Duck (Diesel Duck 2015). På den vanligaste modellen - 

Diesel Duck 462 - uppges segelkraften bidra med en uppskattningsvis tioprocentig minskning av 

bränsleförbrukningen (i mass- och volymsenheter) under längre oceanfärder. Uppgifterna kommer från 

konstruktören George Büehler och baseras på hans egna empiriska studier liksom insamlade uppgifter från 

båtägare (Diesel Duck 2015).  

Ett problem med riggar av konventionell typ (läs nuvarande installation på Diesel Duck 462) är att de 

påverkar tvärskeppsstabiliteten i hög grad eftersom vindens angreppspunkt på seglen ligger högt ovanför 

båtens masscentrum. Ju större segel desto större motkrafter från kölen fordras för en tillräcklig 

tvärskeppsstabilitet. Användandet av en konventionell rigg är av denna anledning begränsad av både 

vindstyrka och vindriktning.  
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Figur 14. Kraftdrake från Skysails monterad på lastfartyget MS Beluga (Skysails 2015). 

 

Kraftdrakar (kites) har visat kunna minska bränslekostnaderna (och därmed förbrukningen) på större 

handelsfartyg med upp till 15 % per år (Skysails 2015). Dessutom påverkas inte tvärskeppsstabiliteten 

något anmärkningsvärt av en kraftdrake eftersom den resulterande angreppspunkten från drakens 

överförda kraft till båten ligger i däckshöjd (d.v.s. i huvudlinans infästningspunkt) vilket är för lågt för att 

en krängning av båten ska vara realistisk. Vidare kräver inte installationen några större ingrepp på båtens 

design. Framförallt kan en kite med fördel användas i kombination med vanliga segel. 

I detta arbete presenteras en teoretisk modell för att ta reda på vilken bränslereduktion som kan uppnås 

genom installation av ett Kite-segel på en Diesel Duck 462. Bedrifterna från den installerade segelriggen 

används som måttstock i undersökningen. Drakens storlek avgörs följaktligen genom bedömning av den 

praktiska hanteringen i kombination med ett mål om minst 10 % bränslereducering då den används (läs 

mer under avsnitt 15.1).  

Arbetet är en del av ett kandidatexamensarbete och motsvarar 200 timmars nedlagd arbetstid. Av tidsbrist 

är det begränsat till studiet av endast en modell av kite. Endast en vingprofil - NACA 6412 - har ingått i 

analysen av Kite-vingen. I analysen antas också anfallsvinkeln vara konstant. Sex olika storlekar ingår i 

undersökningen. Med mer tid skulle en analys med fler olika ingående vingprofiler, anfallsvinklar, kite-

former och storlekar kunna göras för att noggrannare beskriva kraftdrakens flygegenskaper och därigenom 

göra en bättre uppskattning på den reducerade bränsleförbrukningen. Arbetet bör således inte betraktas 

som något annat än en förstudie. Ingående parametrar i undersökningen beskrivs mer utförligt under 

respektive avsnitt. 
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10.1 Tekniska specifikationer Diesel Duck 462 
 

Förutom frontarean som uppskattats utifrån ritningar (se bilaga 7) från det varv som byggt Diesel Duck 

462 - vars specifikationer visas i tabell 12, är samtliga uppgifter hämtade från den officiella hemsidan för 

Diesel Duck-båtar (Diesel Duck 2015). Eftersom det är en fritidsbåt varierar dödvikten en del mellan olika 

besättningar. Dödvikten nedan (som inkluderats i deplacementet) kommer från en av ägarna till en Diesel 

Duck 462 (Diesel Duck 2015). Den maximala distansen har uppskattats utifrån motorns förbränning vid 

designfarten 6 knop. För val av marschfart och motorns förbränning se avsnitt 12-13. 
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Modell Diesel Duck 462 

Varv Seahorse Marine 

Prismatisk koefficient  - 𝐶𝑃 0,660 

Blockkoefficient - 𝐶𝐵 0,278 

Total längd -  𝑅𝑂𝐴 [𝑚] 14,77 

längd mellan perpendiklar - 𝑅𝑃𝑃 [𝑚] 14,27  

maxbredd - 𝐵 [𝑚]  4,53 

djupgående - 𝑇 [𝑚](dödvikt inkluderad)  1,73  

våt area skrov - 𝑆𝑆 [𝑚2] 74,43  

frontarea - 𝐴𝑇 [𝑚2] 8,56 

viktsdeplacement - 𝛥 [𝑘𝑔] (𝐷𝐿 + 𝑅𝐿) 30 624 

Massa Diesel vid full tank 7 571 kg (24,7 % av 𝛥 ) 

marschfart - 𝑉 [𝑚/𝑠] 3,1 (avrundat från 6 knop) 

maximal distans 2 344 NM (gäller för full tank och marschfart 

i oceansjö) 

𝑅𝐶𝐵 25,1ft (51,1% aft) 

Tabell 12 - tekniska specifikationer för en Diesel Duck 462. 
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11.0 Sammanfattning av analysmetod 
 

Analysen bygger i sin korthet på att i första hand uppskatta båtens släpmotstånd och därmed 

genomsnittliga bränsleförbrukning för en normal marschfart till sjöss. Enligt George Büehler - konstruktör 

till Diesel Duck-båtarna - är en rimlig marschfart till havs 7 knop för en Diesel Duck 462 i 

standardutförande (Diesel Duck 2015). Bland båtägare råder det dock delade meningar om detta då 

somliga hävdar att en rimlig marschfart till sjöss snarare är 6 knop till följd av den stora skillnaden i 

bränsleförbrukning. För att avgöra vilken marschfart som är lämplig görs en släpmotståndsuppskattning 

för båda dessa hastigheter. Genom att räkna ut dragkraften som en kite bidrar med under bestämda 

väderförhållanden kan en ny nödvändig effekt, och därmed förbrukning, räknas ut om släpmotståndet är 

känt för motsvarande marschfart (se avsnitt 13-14). Detta förutsätter att den specifika 

bränsleförbrukningen och motorns levererade effekt är kända för dessa marschfarter. Kitens bidrag till 

båten analyseras numerisk med hjälp av programmet i bilaga 7. 

Störst bränslekostnader uppstår vid längre oceanfärder. Dessutom färdas man då konstant under ett flertal 

dygn. Segelkraft som understöd till ordinarie motorkraft blir således mer aktuellt vid oceanseglatser än vid 

kustnära transporter. Väderleksmodellen som används i undersökningen baseras på en av de vanligaste 

oceanpassagerna för fritidsseglare (se avsnitt 14), vilket är Atlantöverfarten från Kap Verde till 

Nederländska Antillerna under november månad. Det är för väderomständigheterna kring denna passage 

som en uppskattning görs på dels hur stor genomsnittlig bränslereduktion man skulle kunna uppnå under 

denna översegling, men också vilken genomsnittlig bränsleförbrukning som uppnås då kiten är i arbete.  

Den nya förbrukningen jämförs med den gamla för att avgöra hur kraftdraken påverkar 

bränsleförbrukningen. Dessutom görs en enklare kostnadskalkyl på installationen. De olika ingående 

analysmodellerna förklaras mer detaljerat i respektive avsnitt. 
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12.0 Släpmotstånd 
 

Den rekommenderade marschfarten för en Diesel duck 462 varierar en del. Enligt konstruktören George 

Büehler bör man hålla en marschfart på ca 7 knop (Diesel Duck 2015). Många båtägare menar dock att 

man bör köra lite långsammare ända ned till 6 knops fart. I detta arbete avgörs marschfarten utifrån 

beräkningar av båtens släpmotstånd.  

Släpmotståndet för en Diesel Duck 462 uppskattas enligt Guldhammer & Harvalds metod samt Holtrop & 

Mennens - samma två metoder som använts i fartygsprojekteringen (se avsnitt 5.1 och 5.2). Precis som i 

för motståndsuppskattningen i fartygsprojekteringen hänvisas läsaren till Garme (2012) om inget annat 

sägs i de följande avsnitten. 

12.1 Guldhammer & Harvalds metod 
 

Båtens tekniska specifikationer redovisas i tabell 12 och resultaten för en marschfart på 6 respektive 7 

knop redovisas i tabell 13. 

Den totala motståndskoefficienten bestäms enligt: 

(28) 𝐶𝑇 = (1 + 𝑘)𝐶𝐹 + 𝐶𝑅 + 𝛥𝐶𝐹 + 𝐶𝐴𝐴 

Reynolds tal - 𝑅𝑅𝐿 längs skrovet bestäms för skrovlängden 𝑅𝐿𝐿, marschfart 𝑉och kinematisk viskositet för 

20°𝐶 vatten (Airfoil Tools 2015). Därmed kan friktionskoefficienten bestämmas enligt: 

(29) 𝐶𝐹 = 0,075
(𝑙𝑜𝑛10(𝑅𝑛𝐿)−2)2

 

Formfaktorn 𝑘 bestäms med Watanabes metod: 

(30) 𝑘 = −0,095 + 25,6⋅𝐶𝐵

�𝐿𝑃𝑃𝐵 �
2
⋅�𝐵𝑇

 

Med slankhetstal enligt: 

(31)  𝜆 = 𝐿𝑃𝑃
(𝛥/𝜌𝑤)1/3 = 𝐿𝑃𝑃

(𝛥/1025)1/3 ≈ 4,6 
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Froudes tal som: 

(32)  𝐹𝑡 = 𝛥
�𝐿𝑃𝑃⋅𝑛

 

och känd prismatisk koefficient enligt tabell 12 kan 𝐶𝑅 räknas ut approximativt genom avläsning i tabell 

för slankhetstal 4,5 (Guldhammer & Harvald 1974).  

Eftersom Diesel Duck 462 är byggd i stål antas samma ytråhetstillägg som till handelsfartyg. Med 

𝑘𝑆 = 150 ⋅ 10−6 enligt rekommendation från ITTC (Garme 2012) kan koefficienten för ytråhetstillägget 

𝛥𝐶𝐹 räknas ut enligt: 

(33)  𝛥𝐶𝐹 = �105 ⋅ � 𝑘𝑆
𝐿𝑃𝑃

�
1/3

− 0,64� ⋅ 10−3 

Luftmotståndskoefficienten - 𝐶𝐴𝐴 uppskattas för en frontarea 𝐴𝑇 och våt area - 𝑆𝑆 enligt tabell xx till: 

(34) 𝐶𝐴𝐴 = 0.001 ⋅ 𝐴𝑇
𝑆𝑆

 

Nu kan totalmotståndskoefficienten räknas ut till  𝐶𝑇 = 0,0101 och därmed det totala släpmotståndet  𝑅𝑇 

enligt: 

(35) 𝑅𝑇 = 𝐶𝑇 ⋅
1
2
𝜌𝑤𝑉2 ⋅ 𝑆𝑆 

Släpeffekten blir därmed: 

(36) 𝑅𝐸 = 𝑅𝑇𝑉 
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𝑉 6 knop 7 knop 

𝑅𝐸 8138 𝐿 17 914 𝐿 

𝑅𝑇 2,63 ⋅ 103 [𝑁] 4,98 ⋅ 103 

𝐶𝑇 7,2 ⋅ 10−3 1,01 ⋅ 10−2 

𝐶𝐹 2,4 ⋅ 10−3 2,3 ⋅ 10−3 

𝑘 3,482 ⋅ 10−1 3,482 ⋅ 10−1 

𝜆 4,6 4,6 

𝐶𝑅 2,2 ⋅ 10−3 5,2 ⋅ 10−3 

𝛥𝐶𝐹 1,7 ⋅ 10−3 1,7 ⋅ 10−3 

𝐶𝐴𝐴 1,15 ⋅ 10−4 1,15 ⋅ 10−4 

𝐹𝑡 0.26 0,30 

𝑅𝑅𝐿 43 023 127 52 454 128 

tabell 13 - resultattabell. 

 

12.2 Holtrop & Mennens metod 
 

Motståndsberäkningarna med denna metod görs likt i avsnitt 5.2 och resultaten ser då ut enligt figur 15 

och figur 16. 
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figur 15 - de olika motstånden för olika marschfarter. 

 

figur 16. De olika motståndskomponenterna som funktion av Froudes tal. 
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Båda metoderna visar att släpmotståndet ökar dramatiskt från 6 till 7 knop. I båda fallen är det i huvudsak 

en följd av det ökade vågmotståndet i proportion till det totala motståndet. Med anledning av ett betydligt 

lägre totalt släpmotstånd (i båda fallen mer än 40 % lägre) och mindre fartvind som ger kiten bättre 

propulsionsegenskaper kommer en marschfart på 6 knop (3.1 m/s) användas i analysen 2 . För den 

Atlantöverfart som analysen bygger på (se avsnitt 14) innebär detta tidsmässigt ca två dagar längre tid till 

sjöss.  

Resultatet av motståndsuppskattningarna skiljer sig en del mellan metoderna. Hur formfaktorn bör 

uppskattas då Guldhammer & Harvalds metod tillämpas är en omdiskuterad fråga. Eftersom det till detta 

arbete inte funnits några släpförsök med modeller att utgå ifrån råder en del osäkerhet kring dess värde. 

Därför antas Holrop & Mennens metod ge en bättre släpmotståndsuppskattning. Alldeles oavsett 

presenteras i rapporten - för uträkningar som bygger på en uppskattning av släpmotståndet - svar utifrån 

båda metoderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Att köra 6 knop längs rutten i figur 17 mot 7 knop gör att färdtiden blir ca 2 dygn längre. En fritidsseglare har inga tider att 
passa och sett till totala överseglingstiden (14,5 dygn mot 12,5 dygn) är det inga stora skillnader. 
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13.0 Beräkning av bränsleförbrukning 
 

Analysmodellen för kitens inverkan på bränsleförbrukningen utgår ifrån följande ekvation: 

(37) 𝑅𝐸 = 𝑅𝑇𝑉 = 𝑅𝑆 ⋅ 𝜂  

där 𝑅𝑇 är släpmotståndet utan hjälp av segelkraft, 𝑉 = 3.1 𝑚/𝑠 är marschfarten, 𝑅𝐸 är släpeffekten och 𝜂 

är propulsionsverkningsgraden (Garme 2012 & Kuttenkeuler 2011). Axeleffekten 𝑅𝑆 kan med känd 

motoreffekt  𝑅𝑚𝑜𝑜𝑜𝑟 enligt samma princip som i avsnitt 7.0 beräknas som: 

(38) 𝑅𝑆 = 𝑃𝑎𝑚𝑎𝑚𝑚
1,18

 

Med känd axeleffekt 𝑅𝑆 och släpeffekt 𝑅𝐸 kan propulsionsverkningsgraden 𝜂 räknas ut. Genom att för ett 

bestämt väderscenario räkna ut den dragkraft som en kite bidrar med i båtens färdriktning - 𝐹𝐾𝐾𝑇𝐸 - kan en 

ny nödvändig axeleffekt, och därmed motoreffekt, räknas ut enligt följande: 

(39) (𝑅𝑇 − 𝐹𝐾𝐾𝑇𝐸)𝑉 = 𝑃𝑎𝑚𝑎𝑚𝑚,𝑛𝑛

1,18
⋅ 𝜂 = 𝑅𝑆,𝑛𝑛 ⋅ 𝜂  

Med hjälp av (37) - (39) och den specifika bränsleförbrukningen för motorn vid en viss effekt (John Deere 

2015) kan mängden inbesparat bränsle räknas ut.  

Standardmotor i en Diesel Duck 462 är en John Deere 4045 Tier III HF285. Vid 6 knop körs motorn på 

mellan 1700-1800 rpm (Robert P. Beepe & Dennis Umstot). Vid 1800 rpm levererar samma motor en 

effekt 𝑅𝑚𝑜𝑜𝑜𝑟 = 85 𝑘𝐿 . Motorns specifika bränsleförbrukning vid detta varvtal är 𝑇 = 228 [𝑔/𝑘𝐿ℎ] 

vilket ger en bränsleförbrukning på ca 17,4 kg/ h. Vid 10 % bränslereduktion blir motoreffekten istället  

𝑅𝑚𝑜𝑜𝑜𝑟,𝑛𝑛 = 77,9 𝑘𝐿 (John Deere 2015)3. 

Genom insättning av 𝑅𝑚𝑜𝑜𝑜𝑟  i (38) och sedan (37) kan propulsionsverkningsgraden bestämmas. Ur (39) 

kan då 𝐹𝐾𝐾𝑇𝐸 räknas ut. Resultatet för de två släpmotståndsuppskattningarna vid 6 knop redovisas i tabell 

14: 

 

 

                                                        
3 Eftersom den bidragande bränslereduktionen från segelriggen på Diesel Duck 462 används som riktmärke i undersökningen är 
det nödvändigt att ta reda på¨vilken genomsnittlig dragkraft som krävs från kiten för att uppnå samma resultat. 
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𝑅𝑇 𝑅𝑡𝐶.𝐻&𝑀 𝜂 = 0,0831 𝐹𝐾𝐾𝑇𝐸 = 161 [𝑁] 

𝑅𝑇 𝑅𝑡𝐶.𝑇&𝐻 𝜂 = 0,113 𝐹𝐾𝐾𝑇𝐸 = 224  [𝑁] 

Tabell 14. Propulsionsverkningsgrad vid 6 knops marschfart och nödvändig dragkraft från Kite för att uppnå en minskad 

bränsleförbrukning på 10 %. 
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14.0 Uppskattade väderförhållanden 
 

 

 

figur 17 - vindkarta över Atlanten för november (Offshoreblue 2015). 

 

En uppskattning för hur mycket bensin som skulle kunna sparas under en oceanfärd görs för en 

Atlantöverkorsning från Kap Verde-öarna till Nederländska Antillerna - den vanligaste oceanpassagen för 

fritidsseglare. Passagen sträcker sig från ön Sao Vicente på Kap Verde till ön Dominica i Nederländska 

Antillerna (se figur 17). Kursen för resan är således rakt västerut. Distansen beräknas till ca 2094 nautiska 

mil (Google maps 2015). För att undkomma orkansäsong och oberäkneliga väderförhållanden, är sen höst 

och vinter en lämplig tid för avfärd. Vanligast bland långseglare är att lämna Kap Verde under november 

månad. En uppskattning på hur ofta det blåser från ett visst väderstreck under överseglingen görs genom 

avläsning av de åtta vindrosorna längs den utmarkerade rutten i figur 17 (Offshoreblue 2015). Statistiken 

som redovisas på denna väderkarta bygger på flera decennier av datainsamling. Resultatet från 

avläsningen av vindrosorna redovisas i tabell 15. 

Väderkartan som används för att uppskatta förekommande vindriktningar och vindstyrkor visar endast 

medelvindar och medelvindriktning. I undersökningen används frekvensen för dessa vindriktningar för att 

uppskatta hur ofta en kite skulle kunna användas vid en Atlantöversegling. Eftersom vindstyrkorna längs 

passadvindsbältena är mer varierande än de förekommande vindriktningarna eftertraktas en mer detaljerad 

redovisning av förekommande vindstyrkor än bara medelvinden. Vindstyrkorna uppskattas därför enligt 

figur 18. 
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Vindriktning N NV V (ej 
seglings
bart) 

SV S SO O NO 

𝛼𝑾 270° 315° 0° 45° 90° 135° 180° 225° 

Vindros 1 4 2 1 3 3 3 32 52 

Vindros 2 5 3 4 1 3 3 32 49 

Vindros 3 6 3 3 3 3 6 42 34 

Vindros 4 3 3 3 3 3 10 47 28 

Vindros 5 3 3 3 4 3 14 49 21 

Vindros 6 3 3 3 3 4 16 47 21 

Vindros 7 3 3 3 3 4 15 46 23 

Vindros 8 3 3 2 3 3 14 44 28 

Genomsnittlig frekvens 
per vindriktning (%) 

3,750 2,875 2,750 2,875 3,250 10,125 42,375 32,000 

Tabell 15. Frekvenstabell över vindriktningars förekomst på Atlanten mellan Kap Verde och Nederländska Antillerna enligt 

vindrosor längs utmarkerad rutt i figur 17 (Offshoreblue 2015). Siffrorna anger den procentuella andelen av den totala tiden som 

vinden har blåst från en viss vindriktning kring vindros 1-8 sedan mätningarna startade4.  

 

                                                        
4 En kite kan segla och förse en båt med dragkraft i alla dessa vindriktningar utom då det blåser från väst (rak motvind). 
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Figur 18. Förekomst av vindstyrkor på världshaven. Mätningarna är gjorda med hjälp av 500 mätpunkter längs en Jorden runt-

färdväg var tolfte timme mellan åren 2006 till 2007 (M. Silvanius 2009).  

En uppskattning om genomsnittlig dragkraft över Atlanten i november görs genom att multiplicera den 

procentuella tidsfrekvensen 𝑓𝑣𝑜𝑛𝑑 (se figur 18) för vindstyrkorna från tabell 17 med motsvarande frekvens 

för vindriktningen  𝑓𝑟𝑜𝑘𝑜𝑛𝑜𝑛𝑛  enligt tabell 15 och med motsvarande dragkraft enligt tabell 18. Därefter 

summeras dessa. Med frekvensen i procent kan den genomsnittliga dragkraften över Atlanten då beräknas 

enligt: 

(40) 𝐹𝑑𝑟𝑚𝑛,𝐴𝑜𝑙𝑚𝑛𝑜𝑛𝑛 = 𝛴 𝑓𝑣𝑣𝑛𝑣⋅𝑓𝑚𝑣𝑟𝑎𝑛𝑣𝑛𝑟⋅𝐹𝑣𝑚𝑎𝑟,𝑚𝑟𝑟

10 000
 

För vindstyrkor enligt tabell 17 kan den genomsnittliga dragkraften då kraftdraken precis klarar att lyfta 

beräknas enligt5: 

(41) 𝐹𝑑𝑟𝑚𝑛,𝑓𝑙𝑛𝑛𝑛𝑜𝑛𝑛 = 𝛴 𝑓𝑚𝑣𝑟𝑎𝑛𝑣𝑛𝑟⋅𝐹𝑣𝑚𝑎𝑟,𝑚𝑟𝑟

100
 

Svaren/ resultaten från (40) och (41) redovisas för de olika kite-storlekarna i tabell 19 under 

resultatavsnittet. 

                                                        
5 Se även ekvation (88) 
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15.0 Fastställande av kitens dimensioner 
 

Det finns ett antal olika modeller av kraftdrakar. För detta arbete finns ingen anledning att presentera 

några andra modeller än de som använts som benchmarks för den tänkta formgivningen, storleken (arean) 

och viktuppskattningen på kraftdraken. Kite-modellen som undersökningen bygger på är den vanligaste 

modellen av kraftdrake, vilken bland annat säljs och tillverkas av företaget Skysails (Skysails 2015). 

Denna konventionella modell har mycket liknande form och därvid liknande flygegenskaper med en viss 

typ av fallskärm - s.k. Ram-air-fallskärmar (Parachute 2015). 

 

Figur 19. Fallskärm av modell Ram-air. 

Med anledning av detta har en del strömningsmekaniska uppskattningar gjorts på kraftdraken utifrån 

tidigare analyser av denna typ av fallskärm (Lingard, J. S 1995). Beträffande storleksavgränsningen i 

undersökningen har utgångspunkten varit de modeller som företaget Omega sails tillverkar (Omega sails 

2015). De senare kraftkraksmodellerna är likt Skysails kraftdrakar uppblåsbara och flyter därmed om de 

skulle störta i vattnet. Viktuppskattningen görs enligt (44) och bygger på en idé om en uppblåsbar kite. 

15.1 Kitens area - 𝑆 
 

Att avgöra vilken kite-area som är lämplig är svårt. Storleken blir en avvägning mellan hur mycket kraft 

draken ska kunna leverera och den praktiska hanteringen vid av -och påmontering6. Det franska företaget 

                                                        
6 En del resonemang i detta avsnitt bygger på redovisade resultat i avsnitt 17.1. För att granska dessa resonemang hänvisas 
därför läsaren till avsnitt 17.1. 
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Omega sails säljer till båtar i storleksklassen 14-18 meter kraftdrakar med en area på 90 respektive 120 

kvadratmeter (Omega sails 2015). Dessa drakar täcker en större yta än den totala båtarean på en Diesel 

Duck 462. Kraftdrakar som är större än båtens area går inte att rigga på däck (eftersom de är för stora för 

att vecklas ut) vilket försvårar riggningsproceduren avsevärt. Endast om kraftdraken inte presterar lika bra 

som den vanliga segelriggen vid användning anses en större storlek än vad som är hanterbart på fördäck 

vara värt att överväga.  

Ett sätt att hantera av och påmonteringen utanför däck är att göra en uppblåsbar drake som flyter och 

därmed kan släppas i vattnet. Kite-modellerna från Omega sails fungerar efter denna princip. På en Diesel 

Duck 462 skulle bommarna på sidan (se figur 20 nedan) kunna användas för att hissa upp kraftdraken. 

Tillvägagångssättet vid riggning skulle kunna se ut enligt följande: 

1. Draken fylls med luft och släpps i vattnet 

2. Draken hissas upp med fallet från den paravanbom som använts (se röd markering i figur 20). 

3. Draken frikopplas från paravanbomfallet och styrs endast med ett rep fäst i fören (grön i figur 20). 

 

På detta vis behöver kraftdraken inte vecklas upp till flygläge på däck, utan kan släppas ned direkt i 

vattnet. 

 

Figur 20. Tänkbar lösning på Kite-riggning. 
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Resultaten från tabell 17 respektive tabell 18 visar tydligt att det oavsett Kite-storlek måste råda en 

vindstyrka 𝐿 ≥ 8 𝑚/𝑠 för att en kite över huvud taget ska klara att lyfta och dessutom förse båten med 

propulsion i en marschfart på 6 knop. Kitens egenvikt är en avgörande begränsande faktor till dess 

lyftförmåga. När det på havet blåser halvvind till för om halvvind måste draken lova en viss höjd (vinkel 

mot vinden). Motvinden förstärks av båtens egen fartvind. Ju brantare draken går mot vinden - dvs. ju mer 

den lovar - desto mer lyftkraft krävs av den vilket i sin tur gör att den måste styras så att den flyger högre 

upp. Detta sker på bekostnad av propulsionsegenskaperna eftersom repets kraftkomposant i höjdled i 

förhållande till dess kraftkomposant parallell med vattenplanet blir större. 

Utgående från resultatet görs bedömningen att lämplig kite-storlek är 𝑆 = 20 𝑚2. För vindstyrkorna i 

tabell 17 och tillhörande dragkrafter i tabell 18 (d.v.s. då kraftdraken precis klarar att flyga) går det att 

med denna storlek uppnå en bränslereduktion på över 10 % för alla rådande vindriktningar på havet utom 

då vinden kommer rakt från sidan av båten (jämför tabell 18 med tabell 14). Med ekvation (41) & (39) 

kan den genomsnittliga bränslereduktionen räknas ut till mellan 11,66 - 14,96 % för samma vindstyrkor 

(se tabell 19). När kiten går att använda bidrar den således med minst samma bränslereduktion som den 

installerade segelriggen. 20 kvadratmeter är den största kite-storleken som skulle kunna hanteras på 

fördäck7.  

Med en konventionell Kite-form likt den som analyseras finns modeller för hur man utifrån arean 𝑆 kan 

uppskatta övriga dimensioner, vilka följer nedan. 

15.2 Kitens korda - 𝑐, massa - 𝑚 och vingbredd - 𝑏 
 

Eftersom kitens area - 𝑆 är rektangulär gäller att: 

(42) 𝑆 = 𝑏𝑐 = 20 [𝑚2] 

𝐴𝑅 på fallskärmar av den modell som nämnts i inledningen (eng. Aspect Ratio) och därmed även på den 

Kite-modell som ska modelleras, är vanligen relativt lågt. Enligt Lingard, J. S 1995 gäller att 𝐴𝑅 = 3. 𝐴𝑅 

för en vingprofil med två vingkanter kan även räknas ut med följande formel (Kuttenkeuler 2011): 

(43) 𝐴𝑅 = 𝑏2 
𝑆

= 3  

                                                        
7 Med ett vingspann på 7,75 m och vingkorda på 2,58m kan en 20 kvadratmeters kite nätt och jämnt vecklas ut över fördäcket 
medan en 40 kvadratmeters kite (storleken över i undersökningen) bara i vingspann (10,95 m) sträcker sig från fören på båten till 
livbojen i figur 20. 
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Därmed kan även vingbredden - 𝑏 (se figur 21) räknas ut enligt 𝑏 = √3𝑆  vilket insatt i (b) ger längden på 

vingkordan 𝑐. 

  

figur 21. 

Massan på de kraftdrakar Omega sails tillverkar (Omega sails 2015) är nästintill linjärt beroende av arean 

enligt: 

(44) 𝑚 = 1
4
𝑆.  

Denna massuppskattning används även i denna analys eftersom draken antas vara både uppblåsbar och 

konstruerad i liknande material som Omega sails modeller. 

 

15.3 Längd på huvudlina - 𝑅𝐿 
 

Längden på kitens huvudlina - 𝑅𝐿 (se figur 25) avgörs av hur mycket kraft man vill att kraftdraken ska 

kunna genera och storleken på dess rörelsespann kontra hur dess rörelse ska kontrolleras. Ju längre 

huvudlinan är desto mer dragkraft kan erhållas från kraftdraken vilket till dels beror på ett större 

rörelsespann relativt båten men framförallt att draken med en längre lina kan fånga starkare gradientvindar 

på högre höjder. Däremot blir det då svårare att kontrollera dess rörelser. Ett enkelt sätt att sköta 

styrningen är genom att någon besättningsmedlem för hand sköter styrningen från däck. Detta förutsätter 
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dock att draken befinner sig på en sträcka från båtens för som gör detta möjligt. En mer avancerad lösning 

är att istället låta en dator sköta rörelserna.  

Skysails använder för att prova och utveckla deras styrsystem en mindre replika av deras färdigutvecklade 

kraftdrakar. Denna test-kite är 20 kvadratmeter stor och flyger på samma höjder som de större kraftdrakar 

(160-320 kvadratmeter) som företaget säljer till handelsfartyg. Mängden rep den bär på är alltså av 

fullskalig längd, vilket är 200 meter (Skysails 2015). Med anledning av detta utgör 200 meter den övre 

gränsen på huvudlinans längd i undersökningen. För den undre gränsen är mängden utsläppt rep begränsat 

av brottgränsen på repet (10 000 N enligt Gleistein Ropes 2015) och hur stor massa rep som kiten klarar 

att lyfta.  

Med samma rep som Skysails använder föreligger med 200 m utsläppt rep och en 20 kvadratmeter stor 

kite ingen risk för brott. Enligt bilaga 7 måste en vindstyrka 𝐿 på över 25 m/s råda på havet för att 

dragkraften i repet ens ska komma i närheten av brottgränsen. Sådana vindstyrkor är mycket ovanliga och 

att någon mot all förmodan skulle välja att hissa en kite i sådana vindstyrkor är inget som denna analys tar 

hänsyn till. Vidare är kitens lyftkraft nästintill uteslutande begränsad av dess egenvikt och inte repets 

(jämför (44) med uppskattad repvikt enligt avsnitt 16.5).  Mängden utsläppt rep - 𝑅𝐿- är därutav konstant 

200 meter i analysen. Fjärrstyrning blir då en förutsättning för att kunna styra kiten till ett fördelaktigt 

läge. 

 

15.4 Val av vingprofil och fastställande av 𝐶𝑑och 𝐶𝑙  
 

 

Figur 22. NACA 6412 vingprofil 

En vingprofil som liknar den uppblåsbara modell som Skysails designar är standardvingprofilen NACA 

6412 med normal tjocklek (100 % thickness - se figur 22). Denna används även av Ionela & Radu 2012. 
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För att beräkna vingprofilens lyft- och dragkraftskoefficienter används programmet X-foils (Airfoil Tools 

2015). Mätningarna som programmet gör gäller för Reynoldstal - 𝑅𝑅 ≤ 106. Reynolds tal bestäms enligt: 

(45) 𝑅𝑅 =  𝐴𝐵𝑐
𝜐

 

där 𝜈 = den kinematiska viskositeten för luft i en temperatur på 20 °C (Airfoil Tools 2015) och 𝐴𝐾 är 

kitens skenbara vindhastighet enligt avsnitt 16.1. Tydligt är att det räcker med en vindstyrka  𝐴𝐾 = 6 𝑚/

𝑠för att 𝑅𝑅 ≥ 106 , vilket innebär att den här undersökningen kräver vingprofilsberäkningar för större 

Reynolds tal än vad som gör sig gällande i programmet Xfoils. 

Genom att betrakta hur vingprofilens dragkoefficient 𝑐𝑑  och lyftkraftskoefficient 𝑐𝑙 förändras för en 

bestämd anfallvinkel inom intervallet −5 ≤ 𝑎𝐶𝐿ℎ𝑎 ≤ 5 då Reynolds tal ökar, kan det dock fastställas att 

denna förändring är av försumbar storlek då 𝑅𝑅 ≥ 500 000. Detta visas tydligt i figur 23 nedan. Därför 

görs antagandet att programmet går bra att använda även för större Reynolds tal, vilket möjliggör 

uträkning av 𝑐𝑑 och 𝑐𝑙 även för större vingmodeller.8 

 

                                                        
8 Figuren visar lyft- och dragkraftskoefficient som funktion av anfallsvinkeln för vingprofilen NACA 6412, där Reynolds tal 

varierar enligt ordningen 50 000 (blå) - 100 000 (orange) - 200 000 (mörkgrön) - 500 000 (vinröd) - 1000 000 (ljusgrön). Ncrit = 

9. Tydligt är att ju större Reynolds tal blir, desto mer avtar variationen på lyft- och dragkraftskoefficienten för en bestämd 

anfallsvinkel. Mellan Reynolds tal 500 000-1000 000 är det inga anmärkningsvärda skillnader inom det givna intervallet och med 

antagande om att samma trend fortsätter då Reynolds tal ökar dras slutsatsen att Xfoils går bra att använda även då Reynolds tal 

är större än 1000 000. Särskilt gäller detta då anfallsvinkeln alpha är noll grader, vilket antas i undersökningen. 
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figur 23. Lyft -och drafkraftskoefficienter för vingprofilen NACA 6412 som funktion av anfallsvinkeln Alpha9.  

Programmet Xfoils analyserar en vingprofil utifrån ett konstant 𝑅𝑅. Resultaten av denna undersökning (se 

avsnitt 17.1) visar att ingen kraftdrake (oavsett storlek) klarar att lyfta i vindstyrkor 𝐿 på havet mindre än 

8 m/s vilket innebär att 𝑅𝑅 ≥ 106  i samtliga undersökta fall. I programmet Xfoils kan då 𝑅𝑅 = 106 

användas för samtliga undersökta fall enligt tidigare resonemang. Därmed kan drakens kraftbidrag till 

båten analyseras utifrån att 𝑐𝑑 och 𝑐𝑙endast beror av anfallsvinkeln. 

Kraftdrakens anfallvinkel (vinkeln mellan 𝐴𝐾 och vingprofilens korda) är konstant i denna undersökning 

och lika med noll. 𝐴𝐾 – se ekvation (55) - antas alltså strömma längs med vingkordan till kraftdrakens 

vingprofil (se figur 30). Vinkeln 𝛼  (ekvation (58) & figur 30) är därmed vinkeln mellan drakens 

tangentiella riktning (se avsnitt 16.1) och vingprofilens korda. Till följd därav kan 𝑐𝑑  och 𝑐𝑙  också 

betraktas som konstanter. I praktiken innebär detta att kraftdrakens anfallsvinkel inte går att justera under 

                                                        
9 N.B. Alpha i detta avsnitt syftar till alpha enligt figur 23 och bör således inte förväxlas med α enligt figur 30.  
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flygning och - till följd av detta - att storleken på dragkraften som kiten förser linan med inte går variera 

för en viss flygposition10. 

Innan 𝐶𝑑 och 𝐶𝑙 kan beräknas i Xfoils måste ett s.k. ncrit-värde bestämmas. Enligt vad som står i manualen 

till programmet Xfoils är detta värde ett mått på turbulensen i gränsskiktet mellan friström och vinge. 

Samma manual ger ett antal exempel på ncrit-värden för olika farkoster. Den närmast liknande en Kite till 

utseendet bland dessa exempel är glidflygaren, vars ncrit-värde varierar mellan 11-13 (Xfoil manual 

2001). För vingprofilen NACA 6412 går det endast att välja ncrit-värdena 5 eller 9. Vanligen bestäms att 

ncrit = 9 och eftersom 9 dessutom ligger närmast sanningen väljs detta värde i programmet. 

Med Reynolds tal enligt sista raden i tabell 16 och ncrit-talet = 9, ser den tvådimensionella 

dragkoefficienten - 𝐶𝑑 och lyftkraftskoefficienten - 𝐶𝑙 - för en anfallsvinkel på noll grader - ut enligt tabell 

16 för de olika vindriktningarna (2015 Airfoil Tools): 

 N NV V SV S SO O NO 

𝛼𝑊 
[grader] - 
se fig. 24. 

270 315 0 45 90 135 180 225 

alpha 0 0 0 0 0 0 0 0 

𝐶𝑙 0,6438 0,6438 - 0,6438 0,6438 0,6438 0,6438 0,6438 

𝐶𝑑 0,00773 0,00773 - 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 

𝑹𝑹 ⋅ 𝟏𝟏𝟔 >1 >1 - >1 >1 >1 >1 >1 

𝑅𝑅 𝑋𝑓𝑡𝑋𝐶𝑠 
⋅ 106 

1,00 1,00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Tabell 16. 

 

                                                        
10 Anfallsvinkeln på en kite justerar flödet kring profilen och fyller ungefär samma funktion som en Cunningham eller ett 

bomuthal gör till ett konventionellt segel.  Att anfallsvinkeln inte kan justeras blir särskilt opraktiskt när kiten ska tas ned från 

flygning, i synnerhet i kraftigare vindar.  
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16.0 Kraftdrakens inverkan på Diesel Duck 462 
 

 

 

Figur 24. Båten sed från himlen (i vattenplanet) med båtens skenbara vindshastighet, rådande vindhastighet på havet och 
kvartsfären i figur 25 utritade. 
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16.1 Kitens skenbara vindhastighet - 𝐴𝐾 
 

 

Figur 25. 

För att bestämma den drag- och lyftkraft som kraftdraken överför till båten måste dess skenbara 

vindhastighet - 𝐴𝐾 bestämmas. Med skenbar vindhastighet menas den vind som “upplevs av objektet” - 

eller den strömning som sker kring objektet. Till att börja med har båten en skenbar vindhastighet - 𝐴𝐵 

som beror av den rådande vindhastigheten 𝐿 på havet och båtens hastighet - 𝑉. Om vindvinkeln  𝛼𝑊 från 

den verkliga vinden är känd, kan 𝐴𝐵 beräknas enligt nedan (Kuttenkeuler 2009): 

(46) 𝐴𝐵 = �𝐿2 + 𝑉2 + 2𝐿𝑉𝑐𝑡𝑠(𝛼𝑊) 

Och vinkeln 𝛽 mellan 𝐴𝐵 och båtens färdriktning enligt: 

(47) 𝛽 = 𝑐𝑡𝑠−1 �𝑊𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑊)+𝛥
𝐴𝐵

� 

Det är svårt att bilda sig en uppfattning om den skenbara vindhastigheten - 𝐴𝐾 på en Kite eftersom den rör 

sig tredimensionellt i förhållande till båten. I detta arbete uppskattas 𝐴𝐾 enligt Naaijen & Koster (2007). 

Metoden bygger på införandet av ett Kite-fixt referenssystem, vars origo 𝐴- och därmed kitens läge 
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relativt båten - kan beskrivas med rymdpolära koordinater. Det sfäriska koordinatsystemet beskriver kitens 

rörelsespann i form av en kvartssfär med samma radie som kitens huvudlina 𝑅𝐿och vinklarna 𝜃 och 𝛷 - se 

figur 25. Kvartssfärens rör sig i sin tur med båtens skenbara vind 𝐴𝐵, där 𝐴𝐵 alltid har positiv 𝑌𝑆-riktning - 

se figur 24.  I det kite-fixa referenssystemet beskrivs kitens rotationsrörelser av vinklarna 𝛾 och 𝛼 (se figur 

28 och figur 30). 

Genom att analysera 𝐴𝐾 för alla seglingsbara vindvinklar (NV till SV enligt tabell 15) längs en sida på 

båten - d.v.s. för 45° ≤ 𝛼𝑊 ≤ 180° enligt figur 24 - och för varje vindvinkel 𝛼𝑊 numeriskt stega igenom 

alla möjliga positioner i åttondelssfären 𝑅𝐿𝑅𝐿 i figur 25, kan en uppskattning göras om var kiten bör vara 

belägen - och därmed vad vinklarna 𝛾 och 𝛼 bör vara - för att genera största möjliga dragkraft till båten för 

olika vindriktningar på havet. För att överhuvudtaget kunna överföra en dragkraft måste kiten - och 

därmed 𝐴- vara i position för om båten i vattenplanet. Därför är det endast kitens rörelsespann inom 

åttondelssfären 𝑅𝐿𝑅𝐿 som är intressant då 𝛼𝑊 går från 45 grader till 180 grader. Av symmetriska skäl 

räcker det med att analysera en sida på båten. För enkelhetens skull är därför alla vinklar i figur 24 

högerorienterade. 

 

Figur 26. Vy i färdriktning – jämför med figur 25. 

I verkligheten kan kraftdraken utnyttja en starkare vind än den som råder vid vattenytan om den släpps 

upp tillräckligt högt för att ta sig från gränsskiktet mellan vattenytan och luften. För att i analysen ta 

hänsyn till detta används Prandtls vindlag (Kuttenkeuler 2009), denna formuleras enligt: 

(48) 𝐿𝐻 = 𝐿� 𝐻
ℎ,10

�
1/𝜎

 

Där 𝐿𝐻  är den rådande vindstyrkan på höjden 𝐻 över vattenytan, ℎ10 = 10 𝑚 är höjden på vilken 

vindstyrkan 𝐿 på havet registrerats (Offshore blue 2015), 𝐻 = 3 + 𝐺𝑆 [𝑚] är höjden över vattenytan som 
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punkten 𝐴 befinner sig i (huvudlinans fästpunkt antas vara installerad ca 3 m över vattenytan) och 𝜎 är en 

konstant mellan 7-14 som vanligen sätts till sju (Kuttenkeuler 2009).  

Trots att vindstyrkan tilltar med höjden kan en förenkling göras att 𝑅𝑅 är konstant över hela det kompakta 

område som kvartssfären innesluter i figur 25 eftersom kraftdrakens vingprofilegenskaper ändå inte 

påverkas av detta. Längs en halvcirkelbåge på kvartssfären, projekterad i 𝐺𝑆𝑋𝑆 -planet, beror då 

kraftdrakens relativa hastighet - 𝐴𝐾 endast av (48). En sådan halvcirkelbåge kallas i det följande för “iso-

kraftlinje” enligt figur 26.  

Längs en cirkelbåge på kvartssfären projekterad i 𝐿𝐴𝑅-planet mellan punkten 𝑅och halvcirkeln 𝑅𝐿𝑅 finns 

ett konstant maximalt värde på 𝐴𝐾. En sådan cirkelbåge benämns hädanefter som “iso-gradientlinje” - se 

figur 25.  

Vinklarna 𝜃 och 𝛷 som beskriver kraftdrakens position 𝐴 på kvartsfären är definierade så att 𝜃 är vinkeln 

mellan repet 𝑅𝐿 och 𝑌𝑆-axeln och 𝛷 är vinkeln mellan horisontalplanet (vattenplanet) och det plan som 

utgörs av 𝐿𝐴𝑅 . Båda vinklarna definieras positiva med pilarnas riktningar i figur 25. Det kite-fixa 

referenssystemet med origo i 𝐴 har en riktningskomponent - 𝐺𝑘 i linans riktning, vilken definieras positiv 

i riktning ut från kvartssfären (positiv normalriktning), och två tangentiella riktningskomponenter: 𝑋𝑘 som 

är tangent till den iso-kraftlinje draken befinner sig på, samt 𝑌𝑘 som är tangent till den iso-gradientlinje 

draken befinner sig på. De två tangentiella riktningskomponenterna  𝑋𝑘 och 𝑌𝑘 definieras positiva enligt 

riktningar i figur 25 & 26. 

 

Figur 27. Vy från himlen (i vattenplanet). Se även figur 25. 
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För att bestämma den skenbara vindhastigheten 𝐴𝐾 som påverkar kraftdraken delas 𝐴𝐾 upp i en tangentiell 

komposant - 𝐴𝐾𝑇  ( 𝑋𝐾  och 𝑌𝐾 -riktning) och en komposant - 𝐴𝐾𝐾  i 𝐺𝐾 -riktning. Den tangentiella 

komposanten till 𝐴𝐾 bestäms enligt: 

(49) 𝐴𝐾𝑇 = �𝐴𝐾𝑇,𝑋
2 + 𝐴𝐾𝑇,𝑌

2  

där 𝐴𝐾𝑇,𝑋  är komposant till 𝐴𝐾𝑇  i 𝑋𝐾 -riktning och 𝐴𝐾𝑇,𝑌  i 𝑌𝐾 -riktning. 𝐴𝐾𝑇,𝑌påverkas både av kitens 

rörelse 𝑉𝐾,𝑌 relativt båten i riktning 𝑌𝐾 , och resultanten från båtens skenbara vindhastighet i samma 

riktning enligt: 

(50)  𝐴𝐾𝑇,𝑌 = 𝐴𝐵𝑠𝑋𝑡(𝜃) − 𝑅𝐿𝜃′ = 𝐴𝐵,𝑌 + 𝑉𝐾,𝑌  

där: 

(51)  𝐴𝐵,𝑌 = 𝐴𝐵𝑠𝑋𝑡(𝜃)  

och: 

(52)  𝑉𝐾,𝑌 =  −𝑅𝐿𝜃′. 

𝐴𝑇,𝑋 påverkas inte av 𝐴𝐵 utan enbart av kraftdrakens egen rörelse relativt båten enligt: 

(53) 𝐴𝐾𝑇,𝑋 = −𝑅𝐿𝑠𝑋𝑡(𝜃) ⋅ 𝛷′ = 𝑉𝐾,𝑋 

I radiell riktning (𝐺𝐾-riktning) påverkas 𝐴𝐾 enbart av 𝐴𝐵: 

(54) 𝐴𝐾𝐾 = 𝐴𝐵 ⋅ 𝑐𝑡𝑠(𝜃) 

Slutligen kan då kraftdrakens skenbara hastighet uttryckas som: 

(55)  𝐴𝐾 = �𝐴𝐾𝑇2 + 𝐴𝐾𝐾2  

Det dynamiska trycket på kraftdraken kan således bestämmas enligt: 

(56) 𝑄 = 1
2
𝜌𝐴𝐾2  

där 𝜌 ≈ 1,2 𝑘𝑔/ 𝑚3är luftens densitet. 
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16.2 Beräkning av dynamiskt tryck - 𝑄  
 

Kitens rotativa rörelse i det kite-fixa referenssystemet beskrivs som tidigare nämnt av vinklarna 𝛾 och 𝛼. 

Rotationen i 𝑋𝐾𝑌𝑘-planet (styrningen av kitens riktning) beskrivs med hjälp av vinkeln 𝛾 (se figur 28). 𝛾 

räknas ut genom: 

(57) 𝛾 = 𝑡𝑎𝑡−1 �𝛥𝐾,𝑌
𝛥𝐾,𝑋

� 

och vinkeln 𝛼 (se figur 30): 

(58) 𝛼 = 𝑡𝑎𝑡−1 �𝐴𝐾𝐾
𝐴𝐾
� 

Genom att kombinera ekvationerna (50), (53) och (57) kan ett uttryck för vinkelhastigheten 𝜃′ tas fram: 

(59) 𝜃′ = −𝑠𝑋𝑡(𝜃) ⋅ 𝛷′ ⋅ 𝑡𝑎𝑡(𝛾) 

Insättning av (59) i (50), därefter (50) och (53) i (49), och vidare (49) och (54) i (58) ger slutligen: 

(60) (𝛷′)2 ⋅ (𝑅𝐿2𝑠𝑋𝑡2(𝜃) ⋅ (1 + 𝑡𝑎𝑡2(𝛾))) + 𝛷′(2𝑅𝐿𝑠𝑋𝑡(𝜃)𝑡𝑎𝑡(𝛾)) = −𝐿2𝑠𝑋𝑡2(𝜃) + �𝑊𝑐𝑜𝑠(𝜃)
𝑜𝑚𝑛(𝛼)

�
2
 

Ekvationssystemet (59) och (60) kan lösas iterativt för olika vinklar 𝜃  med hjälp av Matlabs Fsolve-

funktion - se bilaga 7. Fsolve kräver dock ett gissningsvärde på både 𝜃′och 𝛷′ för att påbörja itereringen. I 

själva verket står en kite aldrig helt stilla i luften, men i analysen antas att vinkelhastigheterna är så små 

som rimligt möjligt och att kiten därmed intagit en stabil position då resultantkraften i repet ska 

beräknas11. 

Analyser som Skysails gjort visar att vektorsumman - 𝜎 av 𝜃′och 𝛷′, vanligen ligger på 0,2 grader per 

sekund då deras kites infinner sig i ett någorlunda stabilt läge (Erhard & Strauch 2013). Kitens hastighet 

𝑉𝐾 i det sfäriska referenssystemet 𝑋𝑆𝑌𝑆𝐺𝑆 antas då kunna beräknas enligt: 

(61) 𝑉𝐾 = 𝑅𝐿𝜎 = �𝑉𝐾,𝑋
2 + 𝑉𝐾,𝑌

2 ≈ 0,7 𝑚/𝑠 

och initialvärdena 𝜃0′ och 𝛷0′  på 𝜃′och 𝛷′ bestäms för 𝑉𝐾 = 0,7 𝑚/𝑠. 

                                                        
11 Anledningen motiveras med möjligheten att till följd av detta kunna ställa upp ekvation (73). 
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Efter start - d.v.s. precis efter att kraftdraken kopplats loss från sitt fall för att påbörja flygning – antas det 

att 𝑅𝐿 sträcks upp med vindens riktning 𝐴𝐵, och att kiten därmed kan påbörja sin flygning med sträckt lina 

från punkten 𝑅 i figur 25. Detta innebär att vinkeln 𝜃 = 0 initialt. För enkelhetens skull antas även att 

𝜃0′ = 𝛷0′  . Med (52) och (53) i (61) ges då: 

(62) � 𝛥𝐾
2

𝑅𝐿
2(1+𝑠𝑜𝑛2(𝜃))

= �
0,49

𝑅𝐿
2(1+𝑠𝑜𝑛2(0))

= 0,49
𝑅𝐿

= 𝜃0′ = 𝛷0′  = 0,0035 [𝑟𝑎𝐶/ 𝑠] 

 

 

Figur 28. 

Genom att låta Fsolve lösa ekvationssystemet av (59) och (60) med initialvärden enligt (62) för 0° ≤ 𝜃 ≤

90° kan det dynamiska trycket 𝑄 beräknas längs en iso-gradientlinje. Varje iteration renderar ett negativt 

och ett positivt värde på 𝛷′ beroende på åt vilket håll på en iso-kraftlinje som kiten rör sig. Därmed ges 

även ett positivt och negativt värde på 𝜃′ för varje iteration beroende på om kiten är påväg i positiv eller 

negativ riktning längs en iso-gradientlinje. 
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16.3 Kraftanalys 

 

16.3.1 Kraftöverföring från Kite till huvudlina 
 

 

Figur 29. Controlling gondola = K i figur 25. 

För att bestämma vilka krafter som kraftdraken överför till repet som den är fäst i behövs dess Lyftkraft - 
𝑅 och dragkraft – 𝐷 enligt figur 30. Dessa beräknas enligt ekvationerna (63) och (64) nedan: 

(63) 𝑅 = 𝐶𝐿,𝑐𝑄𝑆 

(64) 𝐷 = 𝐶𝐷𝑄𝑆 

𝐶𝐿,𝑐 är den tredimensionella lyftkraftskoefficienten för en böjd vinge (Naaijen & Koster 2007): 

(65)  𝐶𝐿,𝑐 = 𝐶𝐿 ⋅ 𝑐𝑡𝑠2𝜁 

där 𝐶𝐿 är den tredimensionella lyftkraftskoefficienten för en rak vinge, denna är enligt Kuttenkeuler 2011: 

(66) 𝐶𝐿 = 𝐶𝑙
1+ 2

𝑟𝑒𝑒
  

𝑅  (eng. span efficiency factor) varierar vanligen mellan 0,85 < 𝑅 < 0,95  (Kuttenkeuler 2011). För 

kraftdraken antas att 𝑅 = 0,95 (Andersson, J. D). 𝐴𝑅 = 3 enligt ekvation (43). 

Böjvinkeln 𝜁(se figur 29) räknas ut enligt Lingard J. S 1995:  

(67) 𝜁 = 𝑏
4𝑅

 [𝑟𝑎𝐶] 
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där 𝑅 är längden på repen mellan kraftdrake och huvudlina enligt figur 29, vilka enligt samma källa kan 

uppskattas till: 

(68) 𝑅 = 0,8𝑏 ≈ 2,07 𝑚 

Med (66), (67) och (68) samt 𝐶𝑙 från tabell 16 kan 𝐶𝐿,𝑐 beräknas till ca 0,343 (se även Matlab-kod i bilaga 

7). 

𝐶𝐷 är den tredimensionella dragkraftskoefficienten, vilken beräknas enligt: 

(69) 𝐶𝐷 = 𝐶𝑑 + 𝐶𝐷𝑜 + 𝐶𝐷,𝑙 

där 𝐶𝑑  är den tvådimensionella dragkraftskoefficienten för NACA 6412 (se tabell 16) och 𝐶𝐷𝑜  är den 

inducerade dragkraftskoefficienten. Den senare räknas ut enligt Kuttenkeuler 2011: 

(70) 𝐶𝐷𝑜 = 𝐶𝐿
2

𝜋𝑛𝐴𝑅
 

𝐶𝐷,𝑙  är dragkraftskoefficienten till följd av kraftöverföringen mellan huvudlinan och de linor som går 

direkt till kraftdraken. Denna koefficient kan beräknas enligt Naaijen & Koster 2007: 

(71) 𝐶𝐷,𝑙 = (𝑛𝑅𝑑⋅𝑐𝑜𝑠(𝛼𝐿))3

𝑆
 

där 𝛼𝐿 = 90 − 𝛼 [𝐶𝑅𝑔] är vinkeln mellan 𝐴𝐾 och huvudlinan (se figur 30), 𝑡 är antal linor till kiten och 

kan enligt samma källa beräknas enligt: 

(72)  𝑡 = 8 + 16𝐴𝑅 = 56 

𝐶 = 3 𝑚𝑚 är den uppskattade diametern på linorna från kraftdraken till huvudlinan. Denna diameter kan 

antas vara densamma som diametern till huvudlinan 𝑅𝐿 enligt Naaijen & Koster 2007 12.  

                                                        
12 I ett tidigare arbete på en fallskärm med en area på 36 kvadratmeter har en uppskattning gjorts att d=2,5mm (Lingard, J. S 

1995), alltså en fallskärm med mer än dubbelt så stor area som den som för kraftdraken i detta arbete. En fallskärm har en 

betydligt högre säkerhetsfaktor än ett Kite-segel eftersom linornas hållbarhet är avgörande för liv och död. Därmed borde kitens 

linor inte behöva vara tjockare.  

Repen till Skysails kraftdrakar tillverkas av ett tyskt företag vid namn Gleistein. Dessa rep är särskilt framtagna för att vara så 

lätta och slitstarka som möjligt. Den tunnaste modellen som tillverkas har en diameter d=3mm. För att utnyttja samma tekniska 

egenskaper används därför samma diameter. (Gleistein Ropes 2015). 
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Figur 30. 

𝐶𝐿,𝑐 är alltså en konstant medan 𝐶𝐷 endast beror av vinkeln 𝛼 (se figur 30). Med hjälp av känd vinkel 𝛼 

kan resultanten 𝐹𝑟𝑛𝑠 av 𝑅 och 𝐷 bestämmas (𝐹𝑟𝑛𝑠 betecknas 𝑅 i figur 30). 𝐹𝑟𝑛𝑠 är då kiten intar en stabil 

position (vinkelhastigheterna 𝜃′ och 𝛷′ närmar sig noll) i det närmaste parallell med kitens lina. Detta 

innebär att 𝐹𝑟𝑛𝑠 motsvarar den överförda kraften i linan och därmed kan räknas ut enligt: 

(73) 𝐹𝑟𝑛𝑠 = √𝑅2 + 𝐷2 

 

16.3.2 Kraftöverföring från huvudlina till båt 
 

Drakens position i höjdled - 𝐴𝐾𝑆  (positiv 𝐺𝑆 -riktning - se figur 25 & 26) från linans infästningspunkt 

räknas ut enligt: 

(74) 𝐴𝐾𝑆 = 𝑅𝐿 ⋅ 𝑠𝑋𝑡(𝜃) ⋅ 𝑠𝑋𝑡(180° −𝛷) 

För att draken ska kunna hållas någorlunda säkert i luften är det bestämt att draken inte får flyga på en 

höjd 𝐴𝐾𝑆 < 15 𝑚. Detta baseras på egna studier av kraftdrakar från bland annat Omega sails (Omega sails 

2015). För större kraftdrakar till handelsfartyg (läs modell Skysails) kan ett antagande göras att ℎ. ö.ℎ ≤

𝑅𝐿𝑠𝑋𝑡35° (M. Silvanius 2009). En stor kraftdrake kräver i regel större rörelseutrymme eftersom den seglar 
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snabbare. Den senare höjduppskattningen anses då jämförelsevis vara överdriven för en kraftdrake som är 

20 kvadratmeter stor.  

Med hjälp av (74) kan kraftresultanten 𝐹𝑟𝑛𝑠,𝐾𝑆  till 𝐹𝑟𝑛𝑠 i 𝐺𝑆-riktning beräknas ur: 

(75) 𝐹𝑟𝑛𝑠,𝐾𝑆 =
𝐹𝑚𝑟𝑟⋅𝐾𝐾𝑆

𝑅𝐿
= 𝐹𝑟𝑛𝑠 ⋅ 𝑠𝑋𝑡(𝜃) ⋅ 𝑠𝑋𝑡(180° −𝛷) 

och dess position i sidled (negativ 𝑋𝑆-riktning) enligt: 

(76) 𝐴𝑋𝑆 = 𝑅𝐿 ⋅ 𝑠𝑋𝑡(𝜃) ⋅ 𝑐𝑡𝑠(180° −𝛷) 

Kiterepets längdprojektion i vattenplanet - 𝑅𝑃 (se figur 25) kan med hjälp av (74) och Pythagoras sats 

beräknas enligt: 

(77) 𝑅𝑃 = �𝑅𝐿2 − 𝐴𝐾𝑆
2  

På samma vis beräknas kraftresultanten 𝐹𝑟𝑛𝑠,𝑅𝑃  från huvudlinan (längs 𝑅𝑃): 

(78) 𝐹𝑟𝑛𝑠,𝑅𝑃 = �𝐹𝑟𝑛𝑠2 − 𝐹𝑟𝑛𝑠,𝐾𝑆
2  

Vinkeln 𝜃𝑃 mellan huvudlinan och 𝑌𝑆-axeln i vattenplanet (se figur 25 & figur 27) räknas ut med hjälp av 

Sinussatsen: 

(79) 𝜃𝑃 = 𝑠𝑋𝑡−1 �
𝑠𝑜𝑛(90°)⋅𝐾𝑋𝑆

𝑅𝑃
� 

Därmed kan kraftresultanten från draken i båtens färdriktning samt åt sidan räknas ut enligt (80) och (81) 

nedan (jämför med figur 24): 

(80) 𝐹𝑑𝑟𝑚𝑛 = 𝐹𝑟𝑛𝑠,𝑅𝑃 ⋅ 𝑐𝑡𝑠 (180°-𝛽-𝜃𝑃) 

(81) 𝐹𝑠𝑜𝑑𝑚 = 𝐹𝑟𝑛𝑠,𝑅𝑃 ⋅ 𝑠𝑋𝑡 (180°-𝛽-𝜃𝑃) 

𝐹𝑑𝑟𝑚𝑛  och 𝐹𝑠𝑜𝑑𝑚  beräknas i Matlab genom att för varje vinkel 0° ≤ 𝜃 ≤ 90° (d.v.s. för varje Fsolve-

iteration) räkna ut (80) och (81) för 90° ≤ 𝛷 ≤ 180° - d.v.s spannet för vinkeln 𝛷 i kvartsfären 𝑅𝐿𝑅𝐿. 𝐿 

och 𝛼𝑾 enligt figur 24 används som inputs till programmet (bilaga 7). Därmed analyseras krafterna från 

kiten till båten för alla möjliga positioner i kvartssfären 𝑅𝐿𝑅𝐿  i figur 25. Detta sker med en grads 

steglängd för båda vinklarna. För att slutligen räkna ut den resulterande dragkraften i båtens färdriktning 
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måste även rodermotståndet beaktas eftersom rodermotståndet ökar när 𝐹𝑠𝑜𝑑𝑚 ökar. Detta är anledningen 

till att (81) räknas ut för varje iteration. 

16.4 Rodermotstånd 
 

 

Figur 31. Roder på diesel duck 462 enligt ritningar från Seahorse Marine. 

Då kraftdraken drar båten åt sidan måste rodret kompensera med en motriktad kraft för att båten ska gå i 

en rak kurs. Rodret har redan i rakt läge (då dess anfallsvinkel är noll) ett släpmotstånd som är oberoende 

av kiten. Ju mer kiten drar åt sidan desto mer måste rodret parera denna sidokraft och därmed ökar rodrets 

släpmotstånd. Det är denna roderkraftsökning som beror av kiten och därmed är intressant i 

sammanhanget. 

Krafterna kring ett roder fungerar precis som kring en vingprofil. Genom att välja en NACA-standard och 

analysera i Xfoils kan rodrets tvådimensionella drag- och lyftkoefficient bestämmas för olika 

anfallsvinklar. 
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Figur 32. Vy från himlen (i vattenplanet). 

För att båten ska hålla en rak kurs krävs att ett råder jämvikt mellan momenten som kraftdrakens sidokraft 

𝐹𝑠𝑜𝑑𝑚 respektive rodrets sidokraft (läs lyftkraft) 𝐹𝑅,𝑛 genererar kring 𝑅𝐶𝐵 (se figur 32). Med 𝑅𝐶𝐵 enligt 

tabell 12 och med antagande om att verkningslinjen för 𝐹𝑅,𝑛 går längs akterstäven gäller att: 

(82) 𝐹𝑠𝑜𝑑𝑚 ⋅ 𝑎1 = 𝐹𝑅,𝑛 ⋅ 𝑎2 ↔ 𝐹𝑅,𝑛 = 𝐹𝑟𝑣𝑣𝑎𝑚1
𝑚2

= 0,96 ⋅ 𝐹𝑠𝑜𝑑𝑚 

Den tredimensionella lyftkraftskoefficienten till rodret 𝐶𝐿𝑟 räknas ut enligt: 

(83) 𝐶𝐿𝑟 = 𝐹𝑒,𝑛

𝑄𝑤𝐴𝑒
= 𝐹𝑒,𝑛

1
2𝜌𝑤𝛥

2𝐴𝑒
= 𝑐𝑙𝑚

1+ 2
𝑟𝑒𝑒𝑚𝑚𝑣𝑟𝑚

 

Där 𝑄𝑤  är det dynamiska trycket i vattnet, 𝜌𝑤 = 1025 𝑘𝑔/𝑚3 är vattnets densitet, 𝐴𝑅 = 1 𝑚2 är 

roderarean enligt ritning i figur 31, 𝑅 = 0,95  är samma för roder och kite, 𝑐𝑙𝑟 är roderprofilens 

lyftkraftkoefficient. 𝐴𝑅𝑟𝑜𝑑𝑛𝑟 =  1  räknas ut som för kiten enligt (43). Rodrets inducerade 

dragkraftskoefficient kan därefter räknas ut enligt Kuttenkeuler (2011): 

(84) 𝐶𝐷𝑟,𝑜 = 𝐶𝐿𝑚2

𝜋𝑛𝐴𝑅𝑚𝑚𝑣𝑟𝑚
 

För den tredimensionella dragkraftskoefficienten till rodret 𝐶𝐷𝑟 gäller enligt samma källa att: 

(85) 𝐶𝐷𝑟 = 𝐶𝐷𝑟,𝑜 + 𝑐𝑑𝑟 

där 𝑐𝑑𝑟 är roderprofilens dragkraftskoefficient. Motståndskillnaden mellan rodret i ursprungsläge 

(attackvinkel 𝛼𝑟𝑜𝑑𝑛𝑟 = 0°) och kompensationsläge (𝛼𝑟𝑜𝑑𝑛𝑟 ≠ 0°) kan nu ställas upp som: 

(86) 𝛥𝐹𝑅 = 𝐹𝑅,𝛼𝑚𝑚𝑣𝑟𝑚 − 𝐹,0° = 𝑄𝑤𝐴𝑅(𝐶𝐷𝑟,𝛼𝑚𝑚𝑣𝑟𝑚 − 𝐶𝐷𝑟,0°)  
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Rodret har den symmetriska NACA-profilen NACA 0018. Matlab-programmets (bilaga 7) kraftanalys av 

kiten visar att rodret med denna profil i princip inte behöver arbeta mellan några större utslagsvinklar (läs 

anfallsvinklar) än −5° ≤ 𝛼𝑟𝑜𝑑𝑛𝑟 ≤ 5°. Den sidokraft 𝐹𝑠𝑜𝑑𝑚,𝑚𝑚𝑚 som krävs för att rodret ska behöva ställas 

utanför intervallet −5° ≤ 𝛼𝑟𝑜𝑑𝑛𝑟 ≤ 5° kan räknas ut med (82) och (83) för 𝑐𝑙𝑟 = 0,5 (se figur 33 nedan) 

vilket ger 𝐹𝑠𝑜𝑑𝑚,𝑚𝑚𝑚 = 827 𝑁. Enligt bilaga 7 krävs det då - med 𝑆 = 20 𝑚2 - en vindstyrka 𝐿 på över 17 

m/s för att detta ska vara möjligt, vilket är mycket ovanligt. 

Analyser av NACA 0018 visar ingen signifikant förändring på 𝑐𝑑𝑟  inom detta anfallsvinkelintervall 13 

vilket innebär att 𝛥𝐹𝑅är oberoende av 𝑐𝑑𝑟 och därmed kan räknas ut enligt: 

(87) 𝛥𝐹𝑅 = 𝑄𝑤𝐴𝑅 �
𝐶𝐿𝑚,𝛼𝑚𝑚𝑣𝑟𝑚

2

𝜋𝑛𝐴𝑅𝑚𝑚𝑣𝑟𝑚
− 𝐶,0°

2

𝜋𝑛𝐴𝑅𝑚𝑚𝑣𝑟𝑚
� = 𝑄𝑤𝐴𝑒

𝜋𝑛𝐴𝑅𝑚𝑚𝑣𝑟𝑚
�𝐶𝐿𝑟,𝛼𝑚𝑚𝑣𝑟𝑚

2 − 0� = 1
𝜋𝑛𝐴𝑅𝑚𝑚𝑣𝑟𝑚

�0,962𝐹𝑟𝑣𝑣𝑎
2

𝑄𝑤𝐴𝑒
�  

Att rodrets tredimensionella lyftkraftskoefficient är noll då anfallsvinkeln är noll (𝐶,0° = 0) beror på att 

profilen är symmetrisk. 

                                                        
13 Strömningen genom skrovet sker visserligen för ett Reynoldstal som är mycket större än det största som går att välja i Xfoils 

(Reynolds tal är större än 45 000 000 för kinematisk viskositet i 20°C vatten enligt Airfoil Tools 2015) men enligt samma 

resonemang som för vingprofilen till kraftdraken spelar detta ingen roll eftersom att utvecklingen på Cd i figur 33 stagnerar då 

Reynolds tal ökar (2015 Airfoil Tools). 
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Figur 33. 

Den resulterande dragkraften - 𝐹𝑑𝑟𝑚𝑛,𝑟𝑛𝑠 - från kiten kan nu räknas ut enligt: 

(88) 𝐹𝑑𝑟𝑚𝑛,𝑟𝑛𝑠 = 𝐹𝑑𝑟𝑚𝑛 − 𝛥𝐹𝑅 

Det största värdet av (88) för varje vindvinkel 𝛼𝑾 och vindstyrkor 𝐿 enligt tabell 17 är vad som redovisas 
I tabell 18. 
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16.5 Drakens egenvikt 
 

Ett givet villkor för att draken ska kunna flyga är att dess lyftkraft mot tyngdkraften - 𝐹𝑙𝑛𝑓𝑜 är lika med 
eller större än tyngdkraftens inverkan på kraftdraken. Huvudlinan väger som mest (200m utsläppt) 1,2 kg 
(Gleistein ropes 2015) och är i förhållande till kitens massa försumbar. Därmed kan villkoret ställas upp 
som14:  

(89) 𝐹𝑙𝑛𝑓𝑜 = 𝑅 ⋅ 𝑠𝑋𝑡(𝑐𝑡𝑠−1( 𝐿
𝐹𝑚𝑟𝑟

)) ≥ 𝑚𝑑𝑟𝑚𝑘𝑛 ⋅ 𝑔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
14 Det matematiska uttrycket kan härledas genom att studera figur 30. 
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17.0 Resultat 
 

 Den största resulterande dragkraften från kiten 𝐹𝑑𝑟𝑚𝑛,𝑚𝑚𝑚  räknas under villkoret (89) och med övriga 

villkor ut enligt vad som redovisas i Matlab-kod (bilaga 7). Resultaten redovisas i tabellform nedan. 

17.1 Nödvändiga vindstyrkor och motsvarande dragkrafter för 
olika kitestorlekar 
 

 𝑆 = 15 𝑚2 𝑆 = 20 𝑚2 𝑆 = 40 𝑚2 𝑆 = 60 𝑚2 𝑆 = 90 𝑚2 𝑆 = 120 𝑚2 

𝛼𝑾 = 270°  𝐿 = 8 𝑚/𝑠 𝐿 = 8 𝑚/𝑠 𝐿 = 9 𝑚/𝑠 𝐿 = 9 𝑚/𝑠 𝐿 = 9 𝑚/𝑠 𝐿 = 10 𝑚/𝑠 

𝛼𝑾 = 315°  𝐿 = 10 𝑚/𝑠 𝐿 = 10 𝑚/𝑠 𝐿 = 10 𝑚/𝑠 𝐿 = 10 𝑚/𝑠 𝐿 = 10 𝑚/𝑠 𝐿 = 10 𝑚/𝑠 

𝛼𝑾 = 0°  - - - - - - 

𝛼𝑾 = 45°  𝐿 = 10 𝑚/𝑠 𝐿 = 10 𝑚/𝑠 𝐿 = 10 𝑚/𝑠 𝐿 = 10 𝑚/𝑠 𝐿 = 10 𝑚/𝑠 𝐿 = 10 𝑚/𝑠 

𝛼𝑾 = 90°  𝐿 = 8 𝑚/𝑠 𝐿 = 8 𝑚/𝑠 𝐿 = 9 𝑚/𝑠 𝐿 = 9 𝑚/𝑠 𝐿 = 10 𝑚/𝑠 𝐿 = 10 𝑚/𝑠 

𝛼𝑾 = 135°  𝐿 = 9 𝑚/𝑠 𝐿 = 10 𝑚/𝑠 𝐿 = 11 𝑚/𝑠 𝐿 = 11 𝑚/𝑠 𝐿 = 12 𝑚/𝑠 𝐿 = 12 𝑚/𝑠 

𝛼𝑾 = 180°  𝐿 = 11 𝑚/𝑠 𝐿 = 10 𝑚/𝑠 𝐿 = 12 𝑚/𝑠 𝐿 = 12 𝑚/𝑠 𝐿 = 13 𝑚/𝑠 𝐿 = 9 𝑚/𝑠 

𝛼𝑾 = 225°  𝐿 = 9 𝑚/𝑠 𝐿 = 10 𝑚/𝑠 𝐿 = 11 𝑚/𝑠 𝐿 = 11 𝑚/𝑠 𝐿 = 12 𝑚/𝑠 𝐿 = 12 𝑚/𝑠 

Tabell 17. Minsta möjliga vindstyrka 𝐿 som krävs för att en kraftdrake med area 𝑆 ska lyfta för olika vindvinklar 𝛼𝑾. 
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 𝑆 = 15 𝑚2 𝑆 = 20 𝑚2 𝑆 = 40 𝑚2 𝑆 = 60 𝑚2 𝑆 = 90 𝑚2 𝑆 = 120 𝑚2 

𝛼𝑾 = 270°  47 𝑁 35 𝑁 143 𝑁 57 𝑁 396 𝑁 191 𝑁 

𝛼𝑾 = 315°  190 𝑁 235 𝑁 367 𝑁 431 𝑁 398 𝑁 196 𝑁 

𝛼𝑾 = 0°  - - - - - - 

𝛼𝑾 = 45°  190 𝑁 235 𝑁 367 𝑁 431 𝑁 398 𝑁 196 𝑁 

𝛼𝑾 = 90°  47 𝑁 35 𝑁 143 𝑁 57 𝑁 396 𝑁 191 𝑁 

𝛼𝑾 = 135°  108 𝑁 283 𝑁 748 𝑁 908 𝑁 2140 𝑁 2555 𝑁 

𝛼𝑾 = 180°  219 𝑁 291 𝑁 699 𝑁 1040 𝑁 1800 𝑁 2462 𝑁 

𝛼𝑾 = 225°  108 𝑁 283 𝑁 748 𝑁 908 𝑁 2140 𝑁 2555 𝑁 

Tabell 18. Tabellen visar  𝐹𝑑𝑟𝑚𝑛,𝑚𝑚𝑚 för motsvarande vindstyrkor i tabell 17. 

 𝑆 = 15 𝑚2 𝑆 = 20 𝑚2 𝑆 = 40 𝑚2 𝑆 = 60 𝑚2 𝑆 = 90 𝑚2 𝑆 = 120 𝑚2 

𝐹𝑑𝑟𝑚𝑛,𝐴𝑜𝑙𝑚𝑛𝑜𝑛𝑛  5,98 N 10,43 N 17,01 N 21,94 N 31,09 N 80,97 N 

𝐹𝑑𝑟𝑚𝑛,𝑓𝑙𝑛𝑛𝑛𝑜𝑛𝑛 152,51 N 258,49 N 642,40 N 851,97 N 1714,83 N 2144,21 N 

Tabell 19. Resultat av (40) & (41) för de undersökta kraftdraksstorlekarna15.  

Mängden rep som är utsläppt (d.v.s. 𝑅𝐿 ) justeras efter villkoret att 𝐹𝑟𝑛𝑠 ≤ 10 𝑘𝑁  för alla möjliga 

positioner. Som resultatet antyder är det aldrig tal om några krafter i den storleksklassen och därför är 

𝑅𝐿 = 200 𝑚 i samtliga fall. 

 

 

                                                        
15 Som jämförelse används den nödvändiga dragkraften från tabell 14 vilken klargör att det krävs en genomsnittlig dragkraft på 

161 N med Holtrop & Mennens motståndsuppskattning och 224 N med Guldhammer & Harvalds för att den genomsnittliga 

bränsleförbrukningen ska minskas med 10 %.  
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17.2 Bränslereduktion och klimatpåverkan med en 20 m2 kite 
 

Den genomsnittliga bränslereduktionen mellan Kap-Verde och Nederländska Antillerna och 

bränslereduktionen då kiten precis går att tas i bruk kan för väderdata enligt avsnitt 14 och med 

ekvationerna i avsnitt 13 uppskattas till vad som redovisas i tabell 20 nedan. Motsvarande reducering av 

Koldioxidutsläpp beräknas enligt samma metod som i fartygsprojekteringen (se avsnitt 7.0). 

Mängden sparade pengar som bränslereduktionen leder till räknas ut genom att omvandla enheten på 

förbrukningen av diesel från 𝑘𝑔/ ℎ till 𝐶/ℎ för en densitet på diesel = 0,82 𝑘𝑔/𝐶. Literpriset som används 

är vad sjödiesel kostar på en vanlig sjömack i Sverige, dvs. 16,5 SEK per liter. För att räkna ut den totala 

mängden inbesparat bränsle för hela resan multipliceras förbrukningen med den totala tiden som resan tar 

i 6 knops fart. 

 På hela resan När kiten arbetar i vindar enligt tabell 17 

bränslereduktion 0,24-0,69 % 11,66-14,96 % 

Minskning av koldioxidutsläpp 51,5-147,9 kg 172,8-220,8 kg/ dygn 

Inbesparade pengar 327-939 SEK 1080-1392 SEK/ dygn 

Tabell 20. Värdena varierar beroende på vilken släpmotståndsuppskattning som används16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
16 Kitens inverkan på koldioxidutsläppet kan jämföras med att 21441 kg Koldioxid släpps ut på en hel Atlantresa utan kite. Detta 

motsvarar ett utsläpp på 61,43 kg CO2 per timme. 
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18.0 Kostnadskalkyl 20 m2 kite 
 

Fjärrstyrning (RC) Kite Tamp 200 m 

167 000 SEK  5400-7400 SEK 3200 SEK 

Tabell 21. Kostnad för inköp av fjärrstyrning, kite och tamp17. Priset på tamp är baserat på vald modell från Gleistein Ropes - 

DynaOne® HS - samma som Skysails använder och som omnämts tidigare i rapporten (Gleistein Ropes 2015 & Catawest 2015). 

Kite-priserna gäller för kites i storlekar 17-20 kvadratmeter. Priserna är en ungefärlig uppskattning och varierar beroende på 

tillverkare. Uppgifter om fjärrstyrningen är hämtade från Kite Boat Systems 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
17 Underhållskostnader går inte att uppskatta i dagsläget eftersom modellen inte är testad. De handelsfartyg som använder 

Skysails kraftdrakar byter kite mellan 2-3 gånger per år (Skysails 2015). Installationskostnader är också oklart. Fjärrstyrning kan 

installeras på egen hand utan svårigheter. Gällande huvudlinans infästning i båten är det fortfarande oklart om en separat 

anordning ska installeras för detta (separat vinsch och upprullning) eller om befintliga vinschar kan användas under segling. 
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19.0 Diskussion 
 

Enligt den vädermodell som används blåser det 74 % av tiden mellan ostliga till nordostliga vindar. Med 

kurs rakt västerut innebär att detta att 180° ≤ 𝛼𝑊 ≤ 225°, d.v.s. att det blåser undanvind, för vilka 

vindvinklar en kite ger absolut mest dragkraft i. En nackdel med kitesegel kontra konventionella segel är 

att de för rådande marschfart kräver relativt starka vindar för att över huvud taget klara att lyfta och vidare 

leverera dragkraft till båten. Konventionella segel går däremot mer eller mindre att använda i alla vindar.  

En vuxen människa förbrukar ca 480 liter luft i timmen och utandningsluften består av ungefär 4 % vol. 

Koldioxid (Human Academy 2012). Koldioxid har en densitet på 1,6 kg per liter. Detta betyder att en 

vuxen människa släpper ut 2,56 kg koldioxid i atmosfären per timme. På mellan en till tre dygn har en 

vuxen människa alltså släppt ut lika mycket Koldioxid i atmosfären som kiten reducerar i utsläpp från en 

Diesel Duck 462 för hela den Atlantöverfart som beskrivs i avsnitt 14. Ur ett ekonomiskt perspektiv skulle 

det för samma Atlantöverfart krävas mellan 187-543 överseglingar för att tjäna ingen de investerade 

pengarna i inköp av materiel. I passadvindar verkar den här typen av kites varken vara ekonomiskt 

lönsamma eller miljöeffektiva.  

 

En stor fördel mot konventionella segel är att kraftdrakar då de väl klarar att lyfta genererar väldigt 

mycket effekt i förhållande till dess area. Speciellt om det blåser undanvind. I 15 m/s undanvind bidrar en 

20 kvadratmeters kite med en bränslereduktion på mellan 30,4–41.3 % på en Diesel Duck 462 (bilaga 7). 

Som jämförelse kan också nämnas att när draken varit i bruk i mellan 126-164 dygn så är samma 

investeringar återbetalda enligt värden från tabell 20. Att en kite dessutom går att användas samtidigt med 

de vanliga seglen gör att det i tillräckligt starka vindar går att komma upp ännu större bränslebesparingar. 

Dessutom kan en kite med fördel användas på en Diesel Duck 462 då starka sidvindar förekommer. Vid 

alltför kraftiga sidovindar påverkas tvärskeppsstabiliteten märkbart av de konventionella seglen, medan en 

kraftdrakes inverkan på tvärskeppstabiliteten är av försumbar betydelse. Däremot har en kraftdrake en 

förmåga att vid dessa förhållanden skapa starka sidokrafter som påverkar kursstabiliteten. Analysen av 

rodret visar dock att det för de redovisade vindförhållandena och för den bestämda kitestorleken aldrig 

behöver arbeta mellan några större vinklar än plus/ minus fem grader. För ännu större kraftdrakar än vad 

som rekommenderats kan det dock bli aktuellt att omvärdera det sistnämnda. 
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När det kommer till större kraftdrakar är det svårt att motivera om de över huvud taget skulle vara så 

mycket bättre att använda på en Diesel Duck 462. Ju större kiten är desto mer dragkraft har den möjlighet 

förse båten med. Tydligast propulsionsskillnad mellan storlekarna blir det vid undanvind. Större 

kraftdrakar kräver dock generellt sett högre vindstyrkor för att flyga än mindre. I de rådande 

medelvindarna längs rutten på väderkartan i figur 17 skulle en drake på t.ex. 90 kvadratmeter behöva väga 

runt 5 kg för att klara lyfta och komma upp i en genomsnittlig bränsleförbrukning på 10 % för hela 

överseglingen. Det är i princip omöjligt att konstruera en så stor kraftdrake med så liten massa. Bara i 

tygmassa skulle kiten – om den tillverkades i 90+90 kvadratmeter (dubbla sidor) superlätt Icarex  

polyestertyg – väga 5,58 kg (Prism Kite technology 2015). Lägg därutöver till förstärkningarna som ger 

draken sin vingprofil. För vindriktningar för om halvvind finns vissa tendenser som antyder att drakar med 

mindre storlek ger mer kraft per area (jämför 120 med 90 kvadratmeter och 90 kvadratmeter med 60). Den 

senare iakttagelsen är dock inte så tydlig. Ingen kraftdrake klarar att lyfta i vindstyrkor under 8 m/s och 

den högsta vindstyrkan som krävs är 13 m/ s medan storleksspannet på drakarna är betydligt större i 

jämförelse.  

Det är dessutom svårare att hantera ett stort segel, särskilt om det ska riggas ned under färd i kraftig sjö i 

starka vindar. Det blir då också extra problematiskt vid trassel. Vad händer om draken hamnar framför 

båten t.ex.? Hur kitens storlek påverkar dess manövrerbarhet är svårt att säga utan att ha provat på riktigt. 

Däremot är det med stor sannolikhet användarvänligheten som sätter gränsen för vilka vindstyrkor som en 

kite blir rimlig att använda i och inte repets brottgräns på 10 000 N. Som nämnts i avsnitt 15.3 skulle det 

alltså behöva blåsa storm för att repet ska gå av med nuvarande kite-storlek. 

 
Figur 34. Vindvinklarna 𝛼𝑊 för vilka Skysails kraftdrakar fungerar. 
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Figur 34 visar på ett ungefär i vilka vindriktningar en kite från det tyska företaget Skysails kan användas 

som framdrivningshjälp (Skysails 2015). Bilaga 7 visar att samtliga kraftdraksstorlekar som testats (se 

avsnitt 17.1) i denna analys klarar att leverera dragkraft till båten upp till en vindvinkel 𝛼𝑊 så brant som 

23 grader (se figur 24). Kraftdrakarna som Skysails gör är jämförelsevis stora (160-320 kvadratmeter) 

eftersom de används på större handelsfartyg. Återigen är det då värt att påpeka att mindre kraftdrakar 

generellt sett uppvisar bättre propulsionsegenskaper per areaenhet i vindriktningar för om halvvind än 

större. Handelsfartyg går dessutom i en högre marschfart än vad Diesel Duck 462. 

En annan förklaring beror på en bristfällighet i undersökningen. Kiten antas ju i princip stå still i denna 

analys, och krafterna som används i analysen är uträknade utifrån ett optimalt, nästintill stillastående läge. 

I verkligheten seglar en kraftdrake över ett visst område. En adekvat betraktelse av en kraftdrakes rörelse i 

vattenplanet är att den kan liknas vid en cirkelsektor. Den genomsnittliga höjden som kraftdraken tar 

ligger inom denna cirkelsektor medan den uträknade höjden enligt modell snarare ligger på randen av 

denna cirkelsektor. Vid gränsfall som då  𝛼𝑊 = 23 grader kommer draken större delen av tiden segla i en 

större vindvinkel och därmed också mestadels inte kunna bidra med någon dragkraft. 

 

Till t.ex. ett flygplan vill man ha en så stor L/D-ratio som möjligt eftersom vingprofilen då ger mest 

lyftkraft per motoreffekt. För en kite som ska dra en båt är detta inte lika självklart eftersom dess position 

för störst dragkraft i repet inte nödvändigtvis är den position som ger bäst propulsion. En lägre L/D-ratio 

gör att draken inte lyfter lika högt och framförallt i undanvind kan det då resultera i mer dragkraft per total 

kraft i repet (huvudlinan).  

Ett effektivt sätt få ut mer kraft från kraftdraken är att höja vinkelhastigheten i huvudlinan. Bland annat 

Skysails styrsystem har en separat dator som aktivt kontrollerar dessa rörelser och styr kiten i en åtta-

rörelse kring ett propulsionsmässigt gynnsamt läge. Huvudlinans ökade vinkelhastighet som denna dator 

genererar gör i sin tur att strömningen kring draken blir större. Detta leder att draken kan överföra mer 

kraft till huvudlinan. Detta kan även visas med denna analys. Om vinkelhastigheterna (initialgissningarna 

till Fsolve i bilaga 7) höjs i Matlab-programmet blir även kraften i repet större. Magnituden av den 

vinkelhastighetsinducerade krafthöjningen råder det dock osäkerhet kring eftersom analysen som tidigare 

nämnt bygger på en kraftöverföring mellan drake och rep i ett nästintill statiskt läge. 
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Med 200 timmar till förfogande har det dock inte varit möjligt att ta hänsyn till alla parametrar. Förutom 

aktiv styrning skulle det, enligt vad som nämns i inledningen, även vara intressant att föra in fler variabler 

såsom fler vingprofiler, justering av kitens anfallsvinkel, fler storlekar och vingformer i ett mer 

omfattande framtida arbete. 
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Bilaga 1 - Generalarrangemang och huvuddata 
 

Fartyget med nedanstående data ska som nämnts användas för transport av långtradare mellan Oxelösund 

och Åbo. Totalt ska 600 långtradare med passagerare transporteras. Passagerarna har under färd 

möjligheten att vistas antingen i lastbilarna, eller uppe på väderdäck. Med tanke på den korta resetiden 

finns det ingen anledning att bygga hytter för 150 passagerare. Motorrum, vattentäta skott, tvärsnittsvy 

mm. finns redovisat i de två generalarrangemangsfigurerna. En ramp är installerad i aktern för av -och 

pålastning av långtradare.  

Fartyget är också enligt DNV (2006) indelat i vattentäta sektioner. Krav föreligger om vattentäta skott 

under fribordet i både för -och akterstäv. Dessutom är maskinrummet indelat i vattentäta sektioner. Åtta 

vattentäta skott måste enligt samma föreskrifter omge hela maskinrummet. Dessa är illustrerade i GA (fig. 

a & b) nedan. 

 

Längd mellan perpendiklar - 𝑅𝐿𝐿  166.1 [m] 

Längd över allt - 𝑅𝑂𝐴 180 [m] 

höjd över allt - 𝐻 21.48 + däckshushöjd [m] 

Höjd till väderdäck - 𝐷 21.48 [m] 

djup - 𝑇 9.88 [m] 

maxbredd - 𝐵 32.23 [m] 

blockkoefficient - 𝐶𝐵 0.49 

Froudes tal - 𝐹𝑛 0.22 

Fribord - 𝐹 2212 [mm] 

Marschfart - 𝑉(𝑣𝑆 om m/s) 17 [knop] 
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Deplacement - 𝛥 27043 [ton] 

Dödvikt - 𝐷𝐿 5675.5 [ton] 

Lättvikt - 𝑅𝐿 21367 [ton] 

Ballastvikt - lastat fartyg 1280 [ton] 

Ballastvikt - tomt fartyg 1981 (förut) + 3692.1 (akterut) [ton] 

tyngdpunkt vertikalt - 𝐴𝑇 13.89 [m] 

Tyngdpunkt långskeppsled - 𝑅𝐶𝑇 81.79 [m] 

Begynnelsemetacentrum - 𝑇𝑀0 0.61 [m] 

Transporteffektivitet 120.63 [kJ/tonkm] 

Koldioxidekvivalenter 322.3 ton CO2 per resa 

Maskineffekt 5719.01 [kW] 

Propellerdiameter 5.93 [m] 

Propellervarvtal 76.6 [rpm] 

antal propellerblad - 𝑁 4 

Stigningsförhållande - 𝑅/𝐷 1.3 

Bladareaförhållande - 𝐵𝐴𝑅 0.60 
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Figur a. 

 

 

 

Figur b. 
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Bilaga 2 
 
 
 

clear all; 
close all; 

 
% fartygsdata - MS Global Carrier: 

 
%AIS Type: Cargo 
%fil_kap = 1700m = 70 lastbilar av storlek nedan 
%fil_kap_uppskattad = LBD/30 = 1635 m enl. statistisk uppskattning 
% D_W = 8661 ton 
% Gross Tonnage: 13117 
% Lpp = 151.94m, B=21,67m, T = 7,27m 
% effekt 11475kW 
% B enl. uppskattning mha Rawson/ Tupper ger den minsta avvikelsen = 2.5%. 
% D uppskattas då rimligen också mha rawson/ tupper till 14.19m 

 
g = 9.82; 
rho = 1025; %kg/m^3 vatten 
V=17; %[knop] 
a=150
; 
%anta
l 
långt
radar
e 
n=2; 
% 
antal 
lastd
ack 
L=24; % maxlängd långtradare EU 
A_last = (L*3*a)/n; % totalarea lastbilar plus trailers/ lastdack 
fil_kap = L*a; % filkapacitet fartyg (L_pp*B*D kan avläsas i tabell - fartygs 
projektering s. 6 mha fil_kap) 
Fn = 0.32; % bestam sjalv 

 
%Uppskattad dodvikt 
M_motor = 661*1000; %[kg] uppskattning enl. watson - effekt/varvtal. 
Antagande om två motorer av samma storlek 
M_fordon = a*26700; % [kg] (dragbil + fullastad trailer uppskattning)*antal 
M_ovrigt = 0.83*(11475^0.7)*1000; % uppskattad vikt övr. utrustning [kg] för 
K = 0.83 (Watson) M_passagerare = a*90; % uppskattad genomsn. vikt 
lastbilschaufför m.h.t. försiktighetsprincipen. M_tank = 410000; %antag 
500m^3 diesel i tanken. 
D_W = M_fordon + M_passagerare + M_tank + M_motor + M_ovrigt; 

 

 
 

L_carrier = 120; 
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while L_carrier<=230 
 

 
 

B_carrier = L_carrier*(21.67/151.94); %Uppskalning av Global Carrier 
D_carrier = 
L_carrier*(14.19/1
51.94); L_B_D = 
L_carrier*B_carrie
r*D_carrier; 
C_B_carrier = 
0.49; %bestämsjälv 

 
L_W_carrier = 
(0.03557*L_B_D*((L_carrier/D_carrier)^0.5)+1800*((n*C_B_carrier)^0.5))*1.035
; %ton  
fil_kap_carrier = L_B_D/30; % linjart samband enl. milchert 2001 
delta_carrier = (D_W/1000) + (L_W_carrier); %[ton] 

T_carrier = 

(delta_carrier*1000/rho)/(C_B_carrier*L_carrier*B_carrier); 

L_opti_carrier = 

(3.2*(delta_carrier*V)^0.3*(C_B_carrier+0.5))/((0.145/Fn)+0.

5); 
T_opti_carrier = 
(delta_carrier*1000/rho)/(C_B_carrier*L_opti_carrier*B_carrier); 

 
 
 
 

%garanterar att lasten får plats 
if A_last<=(B_carrier-1.4)*(L_carrier) %avdrag 0.7 m/ sida



 

 

 

 

 
if A_last<=(B_carrier-1.4)*(L_opti_carrier) 
%djup åbo hamn = dimensionerande 
if T_carrier<=10 
if T_opti_carrier<=10 

 

 
 

plot(L_B_D, B_carrier,'o', L_B_D, T_carrier,'*g',L_B_D, L_carrier,'*b', L_B_D, D_carrier, 
'*y',L_B_D, L_opti_carrier, '*r', L_B_D, T_opti_carrier) 

figure(1) 
hold on 
grid on 
box on 
ylabel('B_carrier, T_carrier,T_opti_carrier, L_carrier och D_carrier') 
xlabel('L_B_T') 
axis([6800 600000 0 320]) 
legend('B_carrier','T_carrier','L_Carrier','D_carrier','L_opti_carrier','T_opti_carrier') 

 

 
 

end 
end 
end 
end 

 
L_carrier = L_carrier+5; 

 
end 
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              Bilaga 3 - Propellerappendix 
 

Propelleranalysen bygger på en kombination av två välkända teorier – Bladelementteorin och Impulslagen. 

Var för sig lämpar sig teorierna inte särskilt bra för propellermodellering men i kombination med varandra 

kan en bra analys av propellerns egenskaper genomföras. 

Impulslagen 

 

figur 1. Strömningsröret som uppstår kring den cirkulära skivan (propellern) med hastighetsbeteckningar 

införda. 

 

Denna teori bygger på att propellern antas vara en oändligt tunn cirkulär skiva med samma diameter som 

propellern, med egenskapen att den kan släppa igenom fluiden. Vidare antas denna strömning vara 

inviskös, inkompressibel och (momentant) stationär. Det uppstår därmed en strömrörsströmning över 

skivan, där själva ”röret” i fråga utgörs av strömlinjer. Strömlinjerna separerar flödet över plattan från den 

omgivande friströmmen eftersom de per definition inte medger strömning i normalriktningen. Propellerns 

rotation gör att fluiden strömmar snabbare ju längre in i röret den kommer. Med införandet av 

kontinuitetsekvationen, i kombination med antagandet om att strömningen är momentant stationär, följer att 

denna acceleration är konstant (vilket innebär att varje tvärsnitt längs röret har en bestämd area och 

hastighet). Kontinuitetsekvationen ser ut enligt nedan: 

(1) 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑓𝐶ö𝐶𝑅𝑡 =  𝑚′ =  𝜌𝐴1𝑣𝐴 = 𝜌𝐴2𝑣𝑆 = 𝜌𝐴𝑣0 

Där 𝐴1 är rörets tvärsnittsarea vid inflödet, 𝐴2 är tvärsnittsarean vid utflödet och 𝐴 är den cirkulära skivans 

area. Eftersom vätskan är inkompressibel, och 𝑣𝑆 > 𝑣0 > 𝑣𝐴  (se fig. 1) måste det tilltänkta rörets 

tvärsnittsarea minska i medströms riktning.  In- och utflödeshastigheten, respektive flödeshastigheten 

genom skivan kan alltså skrivas som en linjär kombination av varandra, genom införande av två okända 

konstanter 𝑎och 𝑏 enligt: 

 



 

 

 

 

 

(2) 𝑣0 = 𝑣𝐴(1 + 𝑎) 

(3) 𝑣𝑆 = 𝑣𝐴(1 + 𝑏) 

Accelerationen av fluiden genererar en tryckförändring längs röret, som i sin tur ger upphov till en 

reaktionskraft från skivan (propellern). Denna tryckkraft kan med hjälp av (1), (2) och (3) uttryckas som: 

(4) 𝑇 = 𝜌𝐴𝑣𝐴2(1 + 𝑎)𝑏 = 𝜌(𝜋𝑟2)𝑣𝐴2(1 + 𝑎)𝑏 

Uttrycket för tryckkraften innehåller fortfarande två obekanta konstanter. Genom införandet av ytterligare 

ett uttryck som beskriver arbetet som utförs längs strömningsröret, kan (4) skrivas om med endast en 

obekant konstant. Detta arbete bör enligt energiprincipen motsvara förändringen i kinetisk energi mellan in- 

och utflöde, och man kan då visa att 𝑎 = 2𝑏. 𝑎 kallas hädanefter för den axiella induktionsfaktorn.  

Om man delar upp skivan i radiella element, och deriverar (4) med avseende på skivradien 𝑟 kan ett uttryck 

för tryckkraftbidraget från varje enskilt element ställas upp enligt: 

(5) 𝛥𝑇 = 4𝜋𝑟𝜌𝑣𝐴2(1 + 𝑎)𝑎𝛥𝑟 

Propellerns rotation ger också upphov till en tangentiellt flöde i strömningsröret. Det överförda momentet - 

𝑀 kan uttryckas som en funktion av skivans tröghetsmoment - 𝐼 och förändringen av vinkelhastigheten 

mellan in och utflöde - 𝛥𝛥
𝛥𝑜

. Precis vid inflödet förekommer ingen radiell rörelse (rotation), och eftersom 

problemet betraktas som stationärt blir uttrycket för momentet följande: 

(6) 𝑀 = 𝐼 ⋅ 𝛥𝛥
𝛥𝑜

= 𝐾(𝛥𝑆−𝛥𝑒)
𝛥𝑜

 = 𝐾(𝛥𝑆−0)
𝛥𝑜

= 𝑚𝑟2𝛥𝑆
𝛥𝑜

= 𝑚′𝑟2𝜔𝑆 

Där 𝜔𝑆vinkelhastigheten vid utflödet, d.v.s. “rörets” vinkelhastighet. Likt för de axiella hastigheterna kan 

𝜔𝑆 och propellerns rotation - 𝜔 uttryckas som en linjär kombination av varandra genom införande av en 

konstant18 𝑎′ enligt 𝜔𝑆 = 𝑎′ ⋅ 𝜔. Insättning av massflödet genom skivan från (1) i (6) och derivering med 

avseende på radien ger likt för den axiella tryckkraften, slutligen ett uttryck för det överförda momentet på 

varje ytelement enligt: 

(7) 𝛥𝑀 = 4𝜋𝜌𝑟3𝑣𝐴(1 + 𝑎)𝑎′𝜔𝛥𝑟 

Bladelementteorin 

Detta är en generell teori som används vid analys av lyftgenererande kroppar. Vid propelleranalys delas 

propellerbladet in i radialelement. Varje element betraktas som en självständig vingprofil. Dessa analyseras 

tvådimensionellt enligt figur 2. 

 

                                                        
18 Konstanten a’ kallas för den radiella induktionsfaktorn. 



 

 

 

 

 

 

 

figur 2. 

Kraften på vingprofilen delas upp i en lyftkraftsvektor - 𝑅 och en motståndsvektor - 𝐷. Lyftkraftvektorn är 

alltid vinkelrät mot friströmshastigheten (i figur betecknad 𝑉) medan dragkraften alltid är parallell med 

densamma. Ur figuren framgår då att: 

(8) 𝑇 = 𝑅𝑐𝑡𝑠(𝜙) − 𝐷𝑠𝑋𝑡(𝜙) 

(9) 𝑀 = 𝑟(𝑅𝑠𝑋𝑡(𝜙) + 𝐷𝑐𝑡𝑠(𝜙)) 

där 𝑟 är sträckan från propellernavet ut till vingprofilen. Moment och tryckkraft kan då för en propeller 

med 𝑁antal propellerblad uttryckas som: 

(10) 𝛥𝑇 = 𝛥𝑅𝑐𝑡𝑠(𝜙) − 𝛥𝐷𝑠𝑋𝑡(𝜙) 

(11) 𝛥𝑀 = 𝑟(𝛥𝑅𝑠𝑋𝑡(𝜙) + 𝛥𝐷𝑐𝑡𝑠(𝜙)) 

Vidare kan 𝛥𝑅 respektive 𝛥𝐷 uttryckas som funktioner av deras lyft- och dragkoefficienter 𝐶𝐿 respektive 

𝐶𝐷, det dynamiska trycket 𝑞 = 1
2
𝜌𝑉2, profilens medelkorda - 𝑐 och den radiella bredden - 𝛥𝑟 vilket tillslut 

ger: 

(12) 𝛥𝑇 = 𝑞𝑐𝑁(𝐶𝐿𝑐𝑡𝑠(𝜙) − 𝐶𝐷𝑠𝑋𝑡(𝜙))𝛥𝑟 

(13) 𝛥𝑀 = 𝑞𝑐𝑁(𝐶𝐿𝑠𝑋𝑡(𝜙) + 𝐶𝐷𝑐𝑡𝑠(𝜙))𝑟𝛥𝑟 

Summan av varje elements tryckkraft och moment blir då den totala tryckkraften respektive totala 

momentet från propellern. Enligt Pythagoras sats kan friströmshastigheten uttryckas som: 

 



 

 

 

 

 

(14) 𝑉 = �𝑣02 + 𝑣22  

där 𝑣0 = (2) och 𝑣2kan uttryckas som en funktion av radien och differensen mellan propellerns och rörets/ 

flödets vinkelhastighet enligt: 

(15) 𝑣2 = 𝜔𝑟(1 − 𝑎′) 

Genom att numeriskt lösa ut och bestämma den radiella och axiella induktionsfaktorn för varje element, så 

att (5) och (12), respektive (7) och (13) blir lika stort, kan man kombinera dessa teorier för en fullständig 

analys av propellern. Den numeriska analysen har gjorts i Matlab. Den axiella induktionsfaktorn bestäms 

genom att ansätta: 

(16) 𝛥𝑇𝑏𝑙𝑚𝑑𝑛𝑙𝑛𝑚𝑛𝑛𝑜 − 𝛥𝑇𝑚𝑜𝑚𝑛𝑛𝑜𝑜𝑛𝑜𝑟𝑜 = 0 

och den radiella: 

(17) 𝛥𝑀𝑏𝑙𝑚𝑑𝑛𝑙𝑛𝑚𝑛𝑛𝑜 − 𝛥𝑀𝑚𝑜𝑚𝑛𝑛𝑜𝑜𝑛𝑜𝑟𝑜 = 0 

För att se vilket varvtal som ger störst verkningsgrad uttrycks tryckkraft och moment på dimensionslös 

form enligt: 

(18) 𝑇𝑟𝑇𝑐𝑘𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑠𝑘𝑡𝑅𝑓𝑓𝑋𝑐𝑋𝑅𝑡𝑡 =  𝐴𝑇 = 𝑇
𝜌𝑛2𝐷4

 

(19) 𝑀𝑡𝑚𝑅𝑡𝑡𝑘𝑡𝑅𝑓𝑓𝑋𝑐𝑋𝑅𝑡𝑡 =  𝐴𝑄 = 𝑀
𝜌𝑛2𝐷5

 

där 𝑡är propellerns varvtal per sekund och 𝐷är propellerns diameter. Tryckkraften från propellern måste 

övervinna släpmotståndet från skrovet. Denna motståndskraft kan också uttryckas i dimensionslös form 

som 𝐴𝑇,𝑟𝑛𝑞𝑟𝑜𝑟𝑛𝑑 enligt samma princip som (18). 

Propellerns räknas ut enligt: 

(20) 𝜂0 = 𝐽 𝐾𝑇
𝐾𝑀2𝜋

 

Där 𝐽 är framdrivningstalet. Ekvationerna (16) och (17) löses numeriskt med hjälp av Matlabs inbyggda 

funktionslösare fsolve för framdrivningstal mellan 0,1 till 1,4 och med steglängd enligt matlabkod. (18), 

(19), (20) och 𝐴𝑇,𝑟𝑛𝑞𝑟𝑜𝑟𝑛𝑑  plottas som funktion av 𝐽 . Där 𝐴𝑇 och 𝐴𝑇,𝑟𝑛𝑞𝑟𝑜𝑟𝑛𝑑  korsar varandra läses 

verkningsgraden liksom framdrivningstalet av i grafen (fig. 9). 𝐴𝑄 är för tydlighetens skull multiplicerad 

med 10. Denna kurva visar propellerns vridmoment 

  



 

 

 

 

 

3.1 -  Matlab-kod till propellermodellering 
 
 

 
function F=res_ekvation_klar(x,r,J) 

 

 
 

vA = 7.0402; % free stream velocity (m/s) 
dr = 0.293; % radiellt inkrement (m) 
c = 1.40; % lokal korda (m) 
gp = 7.709; % geometrisk pitch 
(m) N = 4; % antal propellerblad 
AR = 2.7; % geom. blade aspect 
ratio e = 0.9; % span efficiency 
factor 
rho = 1025; % (kg/m^3) fluidens densitet 
D=5.93; 
n= vA/(J*D) 
omega = n*2*pi 
rpm = n*60; % rotation (varv/ min) 
w=0.195; 

 

 
 

V_0 = vA*(1+x(1)); 
V_2 = omega*r*(1-x(2)); 
q = 0.5*rho*((V_0)^2+(V_2)^2); % dynamiskt 
tryck phi = atan(V_0/V_2); % ekv 35 
theta = atan(gp/(2*pi*r)); % ekv 
22 alfa = theta-phi; %(rad) 

 
C_l_alfa = 2*pi; 
C_l = C_l_alfa*alfa; %ekv 50 
C_d = 0.008-
0.003*C_l+0.01*C_l^2; C_L = 
(C_l)/((1+(2/(e*AR)))); 
C_Di = 
(C_L)^2/(pi*e*AR); C_D = 
C_d+C_Di; 

 
delta_T = 4*pi*r*rho*(vA)^2*(1+x(1))*x(1)*dr; % momentum theory ekv 15 enl. Kuttenkeuler 
(2011) 
delta_M = 4*pi*rho*r^3*vA*(1+x(1))*x(2)*dr*omega; % momentum theory ekv 20 

 
d_T = q*c*N*(C_L*cos(phi)-C_D*sin(phi))*dr; % blade element theory ekv 29 
d_M = q*c*N*(C_L*sin(phi)+C_D*cos(phi))*r*dr; % blade element theory ekv 
30 

 
F=[d_T-(delta_T);d_M-(delta_M)]; 

 
 
 

end 
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3.2 – Fsolve funktionsfil till propellerkod 
 

 

 

clear all 

close all 

radie=[0.4965, 0.7895, 1.0825, 1.3755, 1.6685, 1.9615, 2.2545, 2.5475, 2.8405, 3.1335]; 

vA = 7.0402; % free stream velocity (m/s) 

% rpm = 46; %  rotation (varv/ min) 

dr = 0.293; % radiellt inkrement (m) 

c = 1.40; % lokal korda (m) 

gp = 7.709; % geometrisk pitch (m) 

N = 4; % antal propellerblad 

AR = 2.7; % geom. blade aspect ratio 

e = 0.9; % span efficiency factor 

rho = 1025; % (kg/m^3) fluidens densitet 

w=0.195; 

D=5.93; 

T_req = 4.3745e+05; % [N] 

j=0.8; 

J=0.09; 

 

while J<=1.4 

    matris=[]; 

n=vA/(J*D); 

omega = n*2*pi; 



 

 

 

 

rpm = n*60; 

 

for r=radie 

x0=[0.1 0.01]; 

[x,fval]=fsolve(@(x) res_ekvation_klar(x,r,J), x0); 

matris2=[x r]; 

matris=cat(1, matris, matris2); 

end 

 

R=matris(:,3); %vektor med r 

x1_vektor = matris(:,1); % vektor med alla a 

okej = x1_vektor+1;  % vektor med a+1 

dT = okej.*x1_vektor.*4.*pi.*R.*rho.*(vA)^2.*dr; % vektor med alla dT enl. momentum theory ekv 15 

(spelar ingen roll vilken teori ty samma värde e. iteration) 

T=sum(dT); % summan av alla dT 

x2_vektor = matris(:,2); % vektor med alla a' 

dM=4.*pi.*rho.*R.^3.*vA.*(okej).*x2_vektor.*dr.*omega; %vektor med alla dM likt för dT 

 

M_tot=sum(dM); % 4*pi*rho*r^3*vA*(1+x(1))*x(2)*dr*omega 

K_T_protefs = (J^2*T_req)/(rho*D^2*vA^2); 

K_T = (T/(rho*D^2*vA^2))*J^2; 

K_Q = (M_tot)/(rho*n^2*D^5); 

K_Q_10 = 10*K_Q; 

ETA_0 = (K_T*J)/(K_Q*2*pi); 

plot(J,K_T,'o',J,ETA_0,'*g',J,K_Q_10,'*b',J,K_T_protefs,'*r') 

hold on 



 

 

 

 

    grid on 

    box on 

    ylabel('Kt, 10Kq and eta_0') 

    xlabel('J') 

    axis([0 1.4 -0.05 1.0]) 

    legend('K_T','ETA_0','K_Q_10','K_T_protefs') 

 

 

J=J+0.01; 

 

 

end 

 

% q_07 = vA^2+((pi*0.7*D*76.6/60)^2)*rho*0.5 

% 

% p_v = 2200 % Pa @ 18grader 

% p_atm = 101.325*10^3 % Pa enl wiki 

% pgh = 1025*9.88*4.94 

% A_0 = pi*(D/2)^2 

% A_P = A_0*(1.067-0.229*1.3) % garme 2012 

% 

% cav_local = (p_atm+pgh-p_v)/q_07 

% cav_propeller = T_req/(q_07*A_P) 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

Bilaga 4 
 
 

 

 

clear all 
close all 

 
g = 9.82; %m/s^2 
LPP = 166.1; %m 
LOA = 180; %m 
v = 17*1852/3600; % fart m/s 
Fr = v/((LPP*g)^0.5); % Froudes tal 
C_P = 0.54; % prismatisk koeff 
lambda = 6; % slankhetstal 5.53 och C_P enl. ovan rho 
= 1025; % densitet vatten 
AWP_lastat = 3650.45; % m^2 vat area enl Hydrostatics 
AWP_olastat = 3506.35; % m^2 vat area enl Hydrostatics B = 
32.8; %m 
my = 1.2*10^-6; % dynamisk viskositet vatten enl. wiki 
Re = (v*LPP)/my; % Reynolds tal 
CB = 0.49; 
T=9.88; 

 
 

C_R = 0.00065; %vagbildningsmotstand fran tabell 
C_F = 0.075/((log10(Re)-2)^2); 
k = -0.095+(25.6*CB/((LPP/B)^2*((B/9.88)^0.5))); % formfaktorn enl. Garme, 2012 s.14 ks 
= 150*10^-6; % enl rekommendation ITTC - Garme, 2012 s. 53 
deltaCF = (105*((ks/LPP)^(1/3))-0.64)*10^-3; % Garme 2012 
%C_AA = luftmotstandskoefficienten. Luftmotståndet beräknas som 10% av det 
%totala enl Garme 2012. 

 
C_T = ((1+k)*C_F+C_R+deltaCF)*1.1; % tillägg för luftmotstånd inräknat 

 
R_lastat = C_T*0.5*rho*v^2*AWP_lastat R_olastat 
= C_T*0.5*rho*v^2*AWP_olastat R_vag_lastat = 
C_R*0.5*rho*v^2*AWP_lastat R_vag_olastat = 
C_R*0.5*rho*v^2*AWP_olastat 

 



 

 

 

 

Bilaga 5 - Spantruta 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Bilaga 6 Sjöfartsessä 
 

 

Den globala handeln till sjöss delas vanligen in i två huvudkategorier: bulk och styckegods. Bulk är sådan 

last som transporteras oförpackad. Bulklasten kan i sin tur delas in i fyra underkategorier, dessa är: 

• flytande bulk - framförallt råolja, men även flytande kemikalier, vegetabiliska oljor, viner etc. 

• Stor torrbulk – I huvudsak järnmalm, kol, spannmål och mineraler. 

• Mindre torrbulk – Skogsprodukter, salt, sand, stålprodukter och andra industrimetaller. 

• Specialbulk – Laster som har särskilda transportrelaterade behov, t.ex. fordon, livsmedel, olika 

halvfabrikat etc. 

Styckegods är gods som paketerats i lådor eller kartonger och som lastas styckvis i lastutrymmet. 

Styckegods kan delas in i fem kategorier beroende på hur ombordlastningen sker. Kategorierna är som 

följer: 

• Enhetslast – sådant styckegods som är förpaketerat i enhetliga lastbärare som containers och 

trailers. 

• Pallat gods – Gods som lastas på standardiserade pallar som sedan placeras i lastutrymmet 

ombord. 

• Slingat gods – Last som buntas ihop, typ virke och plywood. 

• Flytande gods – Skeppas i särskilda tankcontainers, mindre tankar eller fat. 

• Kylt/ fryst gods – Godset, vanligen livsmedel, fraktas ofta i kylcontainers eller i särskilda kylrum. 

Det finns givetvis olika sorters lastfartyg som är lämpade för olika lastuppdrag. Man kan lite generellt dela 

in handelsfartygen i tankfartyg, containerfartyg, och bulkfartyg. Bulklast transporteras med bulk eller 

tankfartyg. Stor torrbulk lastas vanligen på oceangående bulkfartyg i storleksklassen 65-80 000 ton 

dödvikt. Dessa sägs vara av ”Panamax-storlek” vilket innebär att de med full last kan gå genom 

Panamakanalen. Det finns även oceangående bulkfartyg som är kombinationsfartyg, s.k. ”OBO-fartyg” 

(Oil, Bulk, Ore). Dessa kan ta både torrbulk och flytande bulk. För flytande bulk lämpar sig även 

tankfartygen. De största är råoljetankers med en längd på 250-380 meter. När olika flytande substanser ska 



 

 

 

 

fraktas används vanligen s.k. produkttankfartyg. Detta gäller vanligen transporter av kemikalier och 

raffinerade oljeprodukter. För specialbulk används lämpligen ro-ro-fartyg när lasten kan transporteras 

ombord för egen maskin, vilket är fallet för exempelvis fordon. Samtliga bulkfartyg lämpar sig för 

transport av specialbulk, men beroende på sträcka, mängder, och vad för särskilda behov som föreligger är 

olika bulkfartyg lämpliga. För specialbulk med särskilda temperaturbehov lämpar sig kylfartygen väl. 

Dessa fartyg är snabba för att transporttiderna ska bli korta. Mindre torrbulk transporteras antingen med 

s.k. ”Coasters” eller skogsproduktfartyg. Skogsproduktfartygen är ro-ro-fartyg där lasten körs ombord och 

i land, och med dessa transporteras vanligen förädlade skogsprodukter. Coasters används för kortare 

transporter längs kusterna och har vanligen 1-2 lastrum. Dessa lämpar sig även för transport av mindre 

partier pallat gods och/ eller enhetslaster. Detta eftersom lastutrymmena vanligtvis är ”boxade”, vilket 

underlättar avlastning av containrar, lastpallar osv. Slingat styckegods tas vanligen ombord med hjälp utav 

lyftkranar. För små partier lämpar sig då mindre bulkfartyg som är boxade. Annars är det vanligt att man 

använder containerfartyg. Transportdistansen och mängd gods avgör då givetvis fartygets storlek. Kylda 

och/ eller frysta styckegods kräver, om de paketerats i kylcontainers, ett containerfartyg med kapacitet för 

kylcontainers. Oceangående containerfartyg har en kapacitet för kylcontainers motsvarande två stora 

kylfartyg. De snabba kylfartygen har ett storleksintervall på mellan 100-200 meter i skrovlängd. 

 

Begreppet rederi är ett tänjbart begrepp. Den gängse uppfattningen är att ett rederi är ett företag som äger 

och driver egna fartyg. Det finns emellertid rederier som hyr fartyg för sina ändamål. Det finns även 

rederier som endast hyr utrymmen i fartyg, utan att äga några själva. I vidare mening skulle man alltså 

kunna säga att ett rederi är ett företag som ägnar sig åt sjöfart.  

Vid transport av varor är det lastägaren som via sitt ombud (mäklaren) i första hand hör av sig till redaren 

för att göra upp om ekonomiska och administrativa frågor kring transporten. Redarens ombud, d.v.s. deras 

skeppsmäklare, svarar för sina huvudmän (alltså representanter för rederiets affärsenhet) och genomför 

affären i deras namn. 

När ett lastfartyg angör en hamn är det många som involveras. Hamnagenten hanterar praktiska och 

formella frågor för det fartyg som ska angöra/ lämna hamnen. En hamnagent finns på plats till förfogande 

för myndigheter, leverantörer etc. för debitering och inkassering av avgifter som redaren ska betala. 

Hamnagenten ansvarar då för en del enklare tullärenden.  

Som linjeagent står man istället kontraktsbunden till rederiet, och arbetar då många gånger parallellt som 

rederiets mäklare. En hamnagents arbetsuppgifter inkluderar beställning av eventuell lots, att ordna 



 

 

 

 

kajplats, se till att personal finns till av/ pålastning, administrera besättningsbyten, eventuella reparationer, 

förse besättning och fartyg med nödvändigt materiel och provianter inför avfärd osv. Hamnagenten sköter 

även klareringen av fartyget. 

På lastägarens sida står speditören. Speditören har administrativa uppgifter som motsvarar de linjeagenten 

har för sitt rederi. Speditören ser helt enkelt till att varorna som ska fraktas infinner sig på kaj i rätt tid, 

eller omvänt, att det avlastade godset fraktas vidare från kaj. Speditören sköter även det byråkratiska 

arbetet inför transport av varor såsom dokumentation till myndigheter, avsändare, transportörer och 

mottagare. Speditörer samverkar många gånger med rederier, och arbetar således många gånger även som 

hamnagenter. 

I Sverige drivs hamnar antingen i bolagsform eller förvaltas av kommun. De flesta hamnar, såväl i Sverige 

som utomlands, står under kommunal eller statlig regi. Infrastrukturen varierar så klart mellan olika 

hamnar. Vissa hamnar är specialiserade för avlastning och frakt av just en sorts varor. Andra 

industrihamnar är avsedda för hantering av flertalet olika varor. Eftersom det råder stor variation på den 

utrustning olika industrihamnar tillhandahåller, krävs så klart olika mycket administrativt arbete för av och 

pålastning av varor. De flesta större hamnar består av en blandning olika anläggningar såsom gästhamn, 

färjelägen osv. I Sverige finns sedan 2007 en lista på s.k. strategiska hamnar - d.v.s. hamnar som är av stor 

vikt för den svenska industrin och där staten således lägger ner mer resurser i form av infrastruktur. 

 

För att den globala sjöfarten ska fungera krävs ett internationellt samförstånd kring vilka lagar och praxis 

som ska gälla på internationella farvatten. 1948 bildades FN-organet IMO - International Maritime 

Organisation - som resultat av en konvention som skrivits under av flertalet FN-länder. IMO arbetar med 

internationell samordning av sjöfartssäkerhet, havsmiljöskydd och andra sjöfartsrelaterade ärenden. 

Organisationen finansieras genom att medlemsländerna betalar sina medlemsavgifter. Medlemsavgifterna 

står i proportion till tonnaget för respektive lands handelsflotta. IMO styrs av medlemsländerna och man 

väljer ordförande respektive vice ordförande till de olika organen. Det högsta beslutande organet kallas 

The Assembly, men verksamheten drivs för de mesta av medlemmar i The Council. 

När en ny konvention ska tecknas gör IMO först ett utkast som presenteras vid ett diplomatiskt 

sammanträde dit samtliga FN-länder är välkomna. Vid detta sammanträde har icke medlemsländer 

möjlighet att yttra sig om förslagen. Medlemsstaterna i IMO tar tillvara överenskommelserna som gjorts 

under konferensen och sammanställer sedan den slutliga lydelsen av konventionen för godkännande. 

 



 

 

 

 

Precis som bilar måste besiktigas varje år, måste även fartyg besiktigas regelbundet.  Detta görs av de s.k. 

Klassificeringssällskapen – vilka är organisationer som tar fram och implementerar regler för fartygs, 

oljeplattformars, och andra installationers egenskaper. Syftet är att säkerställa att de tekniska 

förutsättningarna är goda ur ett säkerhetsperspektiv. 

Man skiljer mellan obligatorisk klassning och frivillig klassning. Från det att ett nybyggt fartyg lämnar 

varvet ska skrov, maskiner och annan utrustning klassas efter regelbundna intervall. Till den frivilliga 

klassningen hör bland annat klassificering som krävs för att ett fartyg ska få röra sig i vissa farvatten – 

t.ex. vilken isklass fartyget tillhör, särskilda konstruktionsberäkningar som kan vara av intresse för en viss 

lastägare osv. Det finns idag ett 70-tal olika klassningssällskap. De tretton största klassningssällskapen i 

världen ingår idag i en samarbetsorganisation – International Association of Classification Societies 

(IACS). Inom IACS arbetar man för en internationell konsensus kring den praxis som bör gälla vid 

klassning av fartyg. De flesta flaggländer låter idag klassningssällskapen representera myndigheterna. I 

Sverige måste all fartygsklassning ske av ett klassificeringssällskap som ingår i IACS. Idag genomför 

klassificeringssällskap statliga inspektioner på uppdrag från närmare 130 länder. Både IACS och IMO har 

insyn i varandras arbete. IMO sätter ramar för den kvalitet som klassningen av fartyg ska hålla och 

representerar myndigheterna i detta avseende.  

Det är upp till redaren att informera klassificeringssällskapen om eventuella haverier, skador och andra fel 

som kan påverka fartygets status. Det är även upp till redaren att vid uppgradering eller utbyte av 

utrustning som kräver klassning meddela ett klassningssällskap om detta. 

 

Likt IMO representerar FN i arbetet med internationell sjöfartssäkerhet och hållbar utveckling finns ett 

organ inom EU – European Maritime Safety Agency (EMSA) - som reglerar EU-ländernas sjöfart. EMSA 

arbetar i huvudsak med att minska risken för sjöfartsrelaterade olyckor och föroreningar. Här vill jag göra 

en viktig distinktion mellan de två organen. EU är en organisation skapad för att stärka det politiska och 

ekonomiska samarbetet mellan EU-länder, medan FN är en organisation skapad för att upprätthålla 

internationell fred. Detta gör att de organ som representerar FN respektive EU arbetar utifrån olika 

förutsättningar. T.ex. måste samtliga EU-länder ha en fungerande marknadsekonomi som klarar av att 

möta konkurrensen på EU:s gemensamma marknad. Dessutom måste länderna inom EU administrativt ha 

en infrastruktur med myndigheter som kan tillämpa och övervaka EU:s gemensamma regelverk. EMSA 

vidmakthåller således större möjligheter till ekonomiska satsningar på sjöfarten än IMO gör, eftersom 

högre krav kan ställas på medlemsländerna. Ett exempel är det avfallshanteringsdirektiv som antogs av 

EU och som kompletterar IMO:s MARPOL-konvention med att, förutom att ställa krav på fartygens 



 

 

 

 

avfallshantering, även ställa krav på hamnarna att tillhandahålla anläggningar för avfall. Ett annat exempel 

är beslutet om utfasningen av tankfartyg med enkelskrov, som av EMSA beslutades skulle ske snabbare 

än vad som beslutats inom IMO. IMO antog tillslut EU:s förslag och det är de regler som nu följs 

internationellt. IMO tog även emot en ansökan från samtliga östersjöländer, utom Ryssland, att klassa 

östersjöområdet som ett ”särskilt känsligt område”. Detta skulle underlätta lagändringar rörande 

övervaknings- och rapporteringskrav, ge ett tillskott av nya och förändrade trafikseparationsområden, 

utbyggande av farleder osv. De nya restriktionerna för fartygstrafiken trädde i kraft 2006. Ansökan togs 

emot av IMO 2004. Man ser alltså en tydlig skillnad i arbetstakten mellan de två organisationerna. Det tar 

generellt sett längre tid för IMO att få igenom en konvention i FN än vad det gör motsvarande för EMSA i 

EU-parlamentet. 

 

Om man ser till mängden transporterat gods, är sjöfart den transportmetod som påverkar miljön minst. En 

stor del av infrastrukturen finns redan från början till sjöss, och de ingrepp som behöver göras är minimala 

i jämförelse med landtransporter. Buller och trängsel är heller inga stora problem.         

Det finns dock andra stora miljöproblem som kan anknytas till sjöfart såsom oljespill, 

ballastvattenhantering, giftiga bottenfärger, utsläpp av kväve- och svaveloxid, för att nämna några. 

Oljeutsläppen hör till det mest uppmärksammade marina miljöproblemet, både i Sverige och 

internationellt.  

Sjöfarten beräknas stå för en fjärdedel av världens oljeutsläpp i haven. Det största oljespillet ut i haven 

bedöms komma från land, och det är många gånger svårt att lokalisera källan. Mycket till följd av att 

oljespillet från land kan ta lång tid på sig ut till havet. Dessutom är mycket av det oljespill som hittas av 

för liten mängd för att väcka åtal. Som ett led i detta skärptes svensk utsläppslag år 2002.   

Ett annat stort miljöproblem i världshaven är att fartygens ballastvatten för med sig organismer, växter och 

småkryp som vid tömning kan sätta obalans i ekosystemet. Kostnaden för att utrota skadliga organismer är 

enorm, och många gånger är det rentav omöjligt. 

IMO tog i slutet av 1990-talet fram ett antal rekommendationer för att lösa ballastvattenrelaterade problem 

till sjöss. Bland annat att tömning bör ske vid mottagningsanläggningar vid land, att tanken bör rengöras 

regelbundet, att skifte av ballastvatten om natten bör undvikas (eftersom många arter som lever på 

havsbotten är nattaktiva på ytan) och ske så långt från kust och hamn som möjligt. Dock är det endast ett 

fåtal länder som följer dessa riktlinjer eftersom de inte är något annat än just rekommendationer. 



 

 

 

 

I ett led att förhindra utsläpp av giftiga ämnen - som förekommer i många båtbottenfärger - instiftade EU 

år 2003 en lag som förbjuder skepp under EU-flagg att använda sig av tennbaserade bottenfärger. Tenn 

förstör bland annat fortplantningen hos marina organismer. IMO har också beslutat om ett förbud på 

tennbaserad bottenfärg. Detta bygger dock på att tillräckligt många medlemsländer skriver på avtalet. 

Bottenfärgsfrågan är problematisk eftersom många av de lagliga alternativen inte skyddar tillräckligt bra 

mot organismer. Man får helt enkelt skrapa båtbotten oftare. Ett alternativ är silikonbaserad färg som gör 

skrovet glattare, och därmed försvårar för organismer att växa sig fast på skrovet. Dessa färger är dock 

relativt dyra. 

När det kommer till reglering av utsläpp har IMO varit mer framgångsrika. Man har t.ex. lyckats fatta 

beslut om regleringar kring hur mycket svavel bunkerbränsle får innehålla. Det finns också en rad tekniska 

lösningar för att minska på både svavel- och kväveoxidutsläppen från fartyg. Bland annat SCR-teknik där 

man med hjälp av katalysatorer minskar kväveoxidutsläppen avsevärt. Det finns även tekniker för att 

minska SOx-utsläppen. Bland annat s.k. HAM-teknik som går ut på att man sprutar in förångat havsvatten 

i dieselmotorernas spolluft. 

The Sustainable Shipping Initiative – SSI, är en internationell organisation som sammanför de stora 

företagen inom sjöindustrin med Världsnaturfonden och en annan ideell, politiskt obunden organisation – 

Forum for the future, för att planera hur sjöfarten kan bidra till hållbar utveckling och på lång sikt frodas. 

SSI:s mål är att lyfta hållbarhetsperspektivet och få företag att inse vikten av att göra mer långsiktiga 

planeringar för deras överlevnad. De drastiska klimatändringarna kommer i framtiden ställa höga krav på 

sjöfartsindustrin. Det finns enligt SSI flera utmaningar att ta tag i. Det ökande oljepriset till följd av 

minskad tillgång fossila bränslen leder till högre krav på energisnåla fartyg. Den stigande havsnivån 

ändrar såväl förutsättningarna för strategiska hamnar, som rederiernas val av handelsrutter, för att nämna 

några utmaningar. SSI analyserar även den globala ekonomiska utvecklingen inom sjöfartsindustrin för att 

uppmärksamma företagen om hur den påverkas av klimatförändringarna. Med hjälp utav analyserna 

presenteras tre utmaningar som anses vara av högsta prioritet för sjöfartens långsiktiga överlevnad de 

närmaste 30 åren. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 7 Matlab-kod till kraftdrake 
 

7.1 Huvudkod 
 

function F = kraftdrake(x,theta) 
 
 fi = (2*pi/360)*[90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 
180]; %vindvinkel verklig vind (deg). 180 deg = plattlans; 0 deg = pinkryss 
 % vinkel mellan horisontalplan och OKP-plan (rad) 
 
 for k = fi; 

 
vindvinkel = 135*2*pi/360; %vindvinkel verklig vind (rad). 180 deg = plattlans; 0 deg = pinkryss 
 
rho = 1.2; % luftens densitet vid vattenytan [kg/m3] 
R_lina = 200; %mangd utslappt huvudrep drake [m] 
g = 9.82; %m/s^2 
V = 3.1; %[m/s] 6 knop 
 
K_Zs = R_lina*sin(theta)*sin(pi-k); %drakens lage i pos. Zs-riktning (hojdled) 
K_Xs = R_lina*sin(theta)*cos(pi-k); % drakens position i negativ Xs-riktning 
W = 17; % uppmatt vindstyrka (10m ovan vattenytan) [m/s] 
W_hojd = W*((3+K_Zs)/3)^(1/7); % vindstyrka som funktion av hojd (Prandtl's seven root law)[m/s] 
A_B = (W_hojd^2+V^2+2*W_hojd*V*cos(vindvinkel))^0.5; %upplevd vind av objekt i rorelse (apparent 
wind) 
beta = acos((W_hojd*(cos(vindvinkel))+V)/A_B); %vindvinkel [rad] upplevd vind enl. samma princip 
 
% Kitens relativa vindhastighet: 
 
gamma = atan(x(1)/(sin(theta)*x(2))); 
x(1) = -sin(theta)*x(2)*tan(gamma); % ett annat satt att saga att endast absolutbeloppet (strackan) 
sin(theta) ar intressant. 
 
A_KTY = A_B*sin(theta)-R_lina*x(1); 
A_KTX = -R_lina*sin(theta)*x(2); 
 
A_KT = (A_KTY^2+A_KTX^2)^0.5; 
 
alpha = atan(W_hojd*(cos(theta))/A_KT); 
V_L = x(2)^2*(R_lina^2*(sin(theta))^2*(1+(tan(gamma))^2)+x(2)*(2*R_lina*sin(theta)*tan(gamma))); 
H_L = (W_hojd*cos(theta)/tan(alpha))^2-(W_hojd^2*(sin(theta))^2); 



 

 

 

 

 
F=[V_L-H_L;x(1)+(sin(theta)*x(2)*tan(gamma))]; 
 
A_KZ = A_B*cos(theta); 
 
A_K = ((A_KT)^2+(A_KZ)^2)^0.5; 
 
%Kraftekvationer: 
 
q_inf = 0.5*rho*A_K^2; 
S = 20; % area kite [m^2] 
m_kite = S/4; % massa kite [kg] 
AR = 3; % effective aspect ratio enligt Lingard J.S 1995 
b = (AR*S)^0.5; % Kuttenkeuler 2011 for tva vingkanter 
c = S/b; % vingkorda [m] 
R = 0.8*b; % langd [m] ytterlinor till kite enl. Lingard J.S 1995 
zeta = (b/(4*R)); %bojvinkel (rad) kitevinge enl. Lingard J.S 1995 
e= 0.95; %antagande. 0.85<e<0.95 enl. kuttenkeuler 2011. e = effektiviteten av den geometriska formen 
pa S. 
n = 8 + 16*AR; % antal linor till kiteseglet fran huvudlinan 
d = 0.0030; %tjocklek kitelinor och huvudlinor (ty samma enl. Lingard J.S) 
alpha_l = (90*2*pi/360)-alpha; % vinkel i grader mellan A_K och huvudlina 
 
% filename = 'olika vingprofiler NACA.xlsx'; 
% 
% columnB = xlsread(filename,'2:10') %kolumn:rad (r?knar rubrik som 1a rad. Allts? samtliga nummer 1-
10 fr?n rubrik. 
C_l = 0.6438; % 2D lift fran vingrofil NACA 6412 
C_d = 0.00773; %2D drag fran vingprofildata '--' 
 
C_L = C_l/ (1+(2/(e*AR))); % 3D lift rak vinge(kuttenkeuler 2011) 
C_di = (C_L^2)/(pi*e*AR); %kuttenkeuler 2011 
C_dl = (n*R*d*(cos(alpha_l))^3)/S; %bidrag fr kitelinor (Naaijen & Koster) 
C_D = C_d+C_di+C_dl; %kuttenkeuler 2011 plus bidrag fr kitelinor (Naaijen & Koster) 
C_Lc = C_L*(cos(zeta))^2; % Naaijen & Koster 3D lift bojd vinge 
 
L = C_Lc*q_inf*S; 
D = C_D*q_inf*S; 
 
F_rep = (L^2+D^2)^0.5; %berakning utgar fran att draken ar pavag att stabilisera sin position 
proj_vattenplan = (R_lina^2-K_Zs^2)^0.5; %kiterepets langdprojektion i vattenplanet 
F_Zs = F_rep*sin(theta)*sin(pi-k); % kraftkomposant i hojdled 
theta_vattenplan = asin((sin(pi/2))*K_Xs/(proj_vattenplan)); % sinussatsen 
 



 

 

 

 

K_Ys = proj_vattenplan*cos(theta_vattenplan); 
 
F_vattenplan = (F_rep^2-F_Zs^2)^0.5; 
 
F_drag = F_vattenplan*cos(pi-beta-theta_vattenplan); % resultantkraft i batens fardriktning 
F_sida = F_vattenplan*sin(pi-beta-theta_vattenplan) % resultantkraft at sidan 
F_lyft = L*sin(acos(L/F_rep)); % lyftkraft mot gravitationskraften 
 
%Rodermotstand till foljd av kite: 

 
rho_vatten = 1025; % kg/m3 
q_vatten = 0.5*rho_vatten*V^2; %dynamiskt tryck vattenstromning fardriktning 
A_roder = 1; %rodrets area 
AR_roder = 1; %aspect ratio roder (kvadratisk form) 
 
delta_F_R = (1/(pi*e*AR_roder))*(((0.96*F_sida)^2)/(q_vatten*A_roder)); 
 
%resulterande dragkraft fr?n kite 
 
F_drag_res = F_drag-delta_F_R; 
 
 end 
 
if K_Zs >=7 % hojd over infastningspunkt huvudlina 
if F_rep <=10000 % brottgrans huvudlina 
if F_lyft >= m_kite*g %tyngdkraftens inverkan på drake 
 
    F_maximus = max(F_drag_res) 
 
plot(theta,F_maximus,'o') 
    hold on 
    grid on 
    box on 
    ylabel('F_maximus') 
    xlabel('theta') 
    axis([0 pi/2 0 4000]) 
    legend('F_maximus vindriktning N') 
end 
end 
end 
 

end 
 



 

 

 

 

7.2 Fsolve funktionsfil 
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