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SAMMANFATTNING 
Behoven av fartyg är många och fartygen behöver anpassas rätt till respektive uppgift för att kunna arbeta 
effektivt och klara regler och riktlinjer men också att göra turerna lönsamma för rederierna. En 
problematisk rutt i Sverige är den mellan Klintehamn på Gotland till Grankullavik på Öland, vilket är en 
sträcka på ca 35 Nm och behovet av rutten finns inom så väl turistsektorn som i öbornas eget intresse. 
Rapportens syfte är att ta fram ett förslag på fartyg som löser uppgiften och dess begränsningar på ett 
hållbart och säkert sätt samt att göra en djupdykning i effektbehovsprediktering samt 
motståndsbestämning med Holtrop & Mennen’s metod. Denna metod är än idag välanvänd och tillämpas 
i många mjukvaruprogram för motståndsberäkningar och i denna rapport beskrivs och förklaras denna 
metod och en studie genomförs för att kunna göra uttalande om metoden som en metod lämpad för 
inledande stadie i fartygsprojektering. 
 
Fartyget som har tagits fram till den tänkta rutten är 130 m långt och 14 m brett, det har en kapacitet att 
lasta 25 stycken bilar och 8 stycken lastbilar och vid full last är djupgåendet 3.83 m. IMO’s regler för 
stabilitet är alla uppfyllda och fartyget ligger på ”even-keel” vid full last. På grund av behovet att hålla 
fartyget grunt kommer fartyget med ett prupolsor-system bestående av två stycken propellrar. De har 
diameter 2.1 m och har 6 stycken blad, och de genererar tillsammans 187 kN tryckkraft. Det finns viss risk 
för kavitation men åtgärder för att hålla denna nere är genomförda. Maskineffekten som krävs är 1,79 MW 
och genereras av två stycken Caterpillar motorer med vardera 895 kW och den dagliga 
bränsleförbrukningen blir cirka 3300 liter. Fartyget uppfyller samtliga krav och riktlinjer samt är effektivt i 
jämförelse med alternativet att ingen båt trafikerar sträckan, så slutsatsen är att fartyget är fullt dugligt till 
uppgiften.   
 
Studien genomförd med Holtrop & Mennen’s metod från 1982 visar att metoden ger rimliga svar på 
effektbehovspredikteringen, men också att felmarginalen kan bli hög om det råder osäkerhet i 
inparametrarna. Det visade sig att metoden ger mer precisa svar för containerfartyg än för tankfartyg. 
Anledningen till detta kan vara en effekt av att fartygen arbetar i olika Froudes tal där motståndet ökar 
kraftigt och små fel i indata blir till stora fel. Slutsatsen är att som en inledande effektbehovsprediktering 
är metoden lämplig att använda för såväl containerfartyg som för tankfartyg.  
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FÖRORD 
Jag vill här i ett inledande skede passa på att framföra ett tack till min handledare Karl Garme som 
inspirerat och hjälpt mig i skrivandet och arbetet kring denna rapport. Det har varit en utmaning att 
befinna sig i Sydney och utföra arbetet och vill därför även föra fram min flickvän i ljuset som stöttat och 
hjälpt mig att lyckas och orka fortsätta kämpa fastän det stundtals varit svåra perioder.  
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NOMENKLATUR 
 

a  Axial inflödesfaktor - 

,a  Tangentiell inflödesfaktor - 

BTA  Bulbens tvärsnittsarea 2m   

EA   Propellerbladens area 2m  

MA   Mittspantsarea 2m  

PA   Projicerad propellerarea 2m  

TA   Akterspegelarea nedsänkt i vattnet 2m   

WA   Vattenlinjearea 2m  

0A   Propellerdiscarea 2m   

AR  Slankhetsfaktor för propellerblad - 

AT  Överbyggnadens tvärsnittsarea 2m  

b  Spännvidd bladprofil m  

B   Fartygsbredd m   

c  Propellerkorda m  

AC   Korrelationskoefficient - 

AAC   Luftmotståndskoefficient - 

BC   Blockkoefficient - 

BTOC   Koefficient för bogpropellerplacering - 

dC  Dragkraftskoefficient 2D - 

DC  Dragkraftskoefficient 3D - 

DiC  Koefficient för inducerad dragkraft - 

FC   Plattfriktionskoefficient - 

lC   Materialkonstant - 

2lC  Lyftkraftskoefficient 2D - 

LC  Lyftkraftskoefficient 3D - 

MC   Mittspantsareakoefficient - 

PC  Prismatisk koefficient - 

1PC   Koefficient för propellerfaktorer - 

RC   Koefficient för vågbildningsmotstånd - 

sternC  Koefficient för akterutformning - 

TC   Totalmotståndskoefficient - 

VC  Viskös koefficient - 

WPC   Vattenlinjeareakoefficient - 

ic   

1,2...16i   Koefficient från 

regressionsanalys av Wageningen  
B-Screw propellerserie 

- 

0.75c   Längd av propellerkorda vid 75 % av m   
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propellerradien 

, , ,

T

s t u vC   

Konstant till tryckkraftskoefficient 
beräknat med Wageningen B-screw 
serie 

- 

, , ,

Q

s t u vC  

Konstant till momentkoefficient 
beräknat med Wageningen B-screw 
serie 

- 

d   Tunneldiameter för bogpropeller m   

D   Propellerdiameter m   

dM  Moment för bladelement Nm   

dT  Tryckkraft för bladelement N   

DW   Dödvikt ton   

e  Effektiv spännviddsfaktor - 

F   Fribord m   

nF   Froudes tal - 

niF   
Froudes tal med avseende på bulbens 
utformning 

- 

nLF   
Froudes tal med avseende på 
fartygslängden 

- 

nTF   
Froudes tal med avseende på 
akterspegelns nedsänkning 

- 

Felnorm   Felet beräknat utifrån MCR %   

g   Gravitationskonstant 2m/s   

G   Masstyngdpunkt - 

0GM   Begynnelsemasscentrum m   

GZ   Rätande hävarm m  

h   Djup till propelleraxel m   

H   Höjd till väderdäck m   

Bh   Höjd från köl till centrum av BTA   m  

HOA   Höjd över allt m  

Ei   Anströmningsvinkel mot stäv grader   

J   Framdriftstal - 

k   Formfaktor - 

K   Konstant för propellerutförande - 

KB   Avstånd från köl till lyftkraftscentrum m   

KG   Avstånd från köl till masstyngdpunkt m   

TK   Tryckkraftskoefficient - 

T fartygK 
  Tryckkraftskoefficient för fartyget - 

T B serieK    
Tryckkraftskoefficient beräknat med 
Wageningen B-screw serie 

- 

Pk   Ytråhet propellerblad m   

QK  Momentkoefficient - 

Q fartygK 
 Momentkoefficient för fartyget - 

Q B serieK  
 

Momentkoefficient beräknat med 
Wageningen B-screw serie 

- 
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sk   Ytråhet m   

L   Uppskattad vattenlinjelängd m   

LCB   
Lyftkraftscentrums läge i förhållande till 

/ 2ppL , för om räknas positivt  

m  

LCG   
Masstyngdpunktens läge i förhållande 

till / 2ppL , för om räknas positivt 

m   

LOA   Längd över allt m  

ppL   Längd mellan perpendiklarna m  

RL   2-dimensionell vattenlinjelängd m   

LW   Lättvikt ton   

M   Moment propeller Nm   

im   
1,2i   Koefficient från Holtrop & 

Mennen’s metod 

- 

RM   Statiskt hävande moment kNm   

n   Varvtal varv/s   

P   Geometrisk pitch m   

/P D   Pitch-diameterförhållande - 

BP   Bulbens genomträngning - 

DP   Effektbehov kW  

EP   Släpeffekt kW  

instP   Installerad effekt kW  

MCRP   Effekt vid maximal kontinuerlig drift kW   

normP   Effekt beräknad utifrån MCR kW  

op   Statiska tryck Pa  

SP   Axeleffekt kW   

vp   Ångbildningstryck Pa   

q  Dynamiskt tryck Pa  

r  Avstånd till bladelement m   

AR   Omskalningsmotstånd kN   

APPR   Bihangsmotstånd kN  

BR   Bulbmotstånd kN  

FR   Plattfriktionsmotstånd kN  

rpm  Varvtal varv/min   

totR   Totalmotstånd kN  

TRR   Akterspegelsmotstånd kN  

WR   Vågbildningsmotstånd kN  

ReL   Reynold’s tal med avseende på längd - 

Ren   
Reynold’s tal med avseende på 
propelleraxelns rotationshastighet 

- 

S   Fartygets våta yta 2m   
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APPS   Bihangs våta yta 2m  

T   Medeldjupgående m  

t   Sugfaktorn - 

AT   Djupgående akter m  

 
0,75

/t c   Tjocklek-kordlängdförhållandet - 

FT   Djupgående för m  

KT   Tryckkraft propeller N   

lastatT   Djupgående för lastat fartyg m   

olastatT   Djupgående för olastat fartyg m  

REKT   Krävd tryckkraft kN   

TCB   

Transversellt avstånd till 
lyftkraftscentrum i förhållande till 
centrumlinje 

m   

TCG   

Transversellt avstånd till 
masstyngdpunkten i förhållande till 
centrumlinje  

m   

V   Fartygets hastighet  m/s   

Av   Anströmningshastighet till propeller m/s  

w   Medströmsfaktor - 

Z   Antal propellerblad - 

11 k  
Formfaktor enligt Holtrop & Mennen’s 
metod 

- 

21 k  Formfaktor Bihang - 

 21
eq

k  Normerad formfaktor bihang - 

FC   Ytråhetstillägg - 

DC   
Skillnad i dragkoefficient över 
propellerbladprofil 

- 

TK   Korrelationsfaktor till TK   - 

QK   Korrelationsfaktor till 
QK   - 

r  Bredd bladelement m   

  Angreppsvinkel rad  

   Slankhetstal - 

   Verkningsgrad - 

D   Propulsionsverkningsgraden - 

H   Skrovverkningsgraden - 

O   Propellerverkningsgraden - 

R   Rotativa Verkningsgraden - 

S  Axelverkningsgraden - 

   Dynamisk viskositet kg/m s   

   Kinematiks viskositet  2m /s   

   Densitet 3kg/m   
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0,7R   
Lokalt kavitationstal vid 70 % av 
propellerradien 

- 

  Vinkel mellan noll-lyftslinjen och 
propellerns rotationsplan 

rad   

  Vinkelhastighet propeller rad/s   

c   Propellerkavitationstal - 

   Deplacement 3m   
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INLEDNING 
Sedan mitten av 1900-talet har industrialiseringen och teknikutvecklingen möjliggjort en bredare handel 
med större volymer som skeppas över nationsgränserna och kontinenterna. Världens exportvärde har gått 
från ca 13 % till dagens 30 % av världens totala BNP sedan 60-talet [1]. För den internationella handeln är 
sjöfarten det överlägset viktigaste transportslaget sett till både vikt och värde och står för cirka 90 % av 
vikten som transporteras [2]. Detta har lett till att fartygen behöver kunna transportera större mängder last 
och måste därmed byggas större och fler till antalet. Med det ökande trycket på sjöfarten ökar även 
belastningen på miljön, ett fartygs belastning på miljön sker till störst del under dess verksamhetsperiod av 
livscykeln som är 25-30 år [3].  
 
För att ett fartyg ska kunna uppfylla de miljökrav som ställs på sjöfarten och generar ett överskott till 
rederierna måste fartyget i ett tidigt stadium kunna analyseras utifrån miljöbelastning, effektbehov och 
lönsamhet. Man måste då ha en övergripande bild över fartygets utformning för att kunna bestämma 
lastkapaciteten och maskineri så att bränsleförbrukning kan uppskattas. För att bestämma ett maskineri till 
fartyg måste fartygets motstånd bestämmas och utifrån det analysera effektbehovet, vilket kan göras på 
flera sätt beroende på sammanhanget. I ett inledande skede på en fartygsprojektering ska inte företagen 
behöva avsätta stora summor pengar för att tillräckligt noggrannhet uppskattning av effektbehovet. 
Bestämma effektbehovet ska kunna göras utan att hela fartygskonstruktionen är klar. Dessa semi-
empiriska metoder bygger på mätserier som sammanställts genom regressionsanalys utav tusentals 
modellförsök [4]. En sådan metod är den av J.Holtrop och G.G.J Mennen publicerade An Approximate 
Power Prediction Method, denna metod publicerades 1974 och används än idag. Senare i projekteringen kan 
mer avancerade verktyg användas för att optimera fartyget och bestämma dess effektbehov med högre 
noggranhet, där Computatiunal Fluid Dynamics, CFD är ett sådan verktyg. CFD bygger på 
ströminingsmekaniska grundekvationer som tillämpas i numeriska analyser i en 3D orientering så att 
ströminingsproblemet kring fartygsskrovet optimeras, men metoden kräver samtidigt att man har ett 
fullständigt skrov.     
 
Syfet med denna rapport är att analysera Holtrop & Mennen’s metod och utifrån en benchmarkstudie 
avgöra hur väl metoden står sig genom att jämföra beräknade effektbehov mot vilken effekt fartyg är 
utrustade med.    
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SJÖFART   
I en värld där välfärden och efterfrågan på materiella ting ökar och samtidigt som konsumtionen av alla 
världens produkter ska finns över hela vårt blåa klot, så ökar världshandeln som ställer stora krav på 
transportsektorn. Idag transporteras produkter som motsvara 75 procent av värdet av världshandeln med 
sjöfart, men det är ändå det så kallade lågvärdiga godset som utgör majoriteten av sjötransporterna. Om 
man ser till mängden transporterat gods är det den sjö baserade transporten som gör minst påverkan på 
miljön, vilket är ett starkt argument för denna form av transport. Detta gods delas in i två stycken 
huvudkategorier inom sjöfarten, bulk och styckegods.  
Bulk är ett lastslag som transporteras ”oförpackad” och kan i sin tur delas in i fyra undergrupper: 

 Flytande bulk: vilket transporteras med tankfartyg av olika slag, det kan vara gas, oljor eller 

vätskor av andra slag t.ex. kemikalier. 

 Stor torrbulk: här fraktas t.ex. järnmalm, kol och spannmål av stora bulkfartyg i stora mängder. 

 Mindre torrbulk: vilket specificeras av att godset utgör hela lasten på ett mindre fartyg. De 

viktigaste godsen i denna kategori är skogsprodukter och stålprodukter. 

 Specialbulk: detta är transport av last som behöver särskilda lösningar på både transport och 

lagring. Lasten kan t.ex. vara bilar, prefabricerade hus eller livsmedel.  

Styckegods är förädlade produkter som inte stuvas i lastrummen utan kräver anpassad transport och oftast 
utgörs inte hela lasten av ett slags gods. Det finns då olika lösningar för olika typer av produkter, 
enhetslast är sådan som kan pallas eller lastas i containrar. Virke och plywood är exempel på last som kan 
behöva slingas för att kunna stuvas på ett säkert sätt. Tunnor eller mindre tankar är också exempel på 
styckegods.  
Det som gör transport av olika sorters last möjlig och effektiv är att det konstrueras fartyg specialiserade 
efter lastbehovet. Det olika sorters fartyg som är specialiserade på att transportera en viss typ av gods eller 
utföra en viss sorts uppgift. Tankers är ett samlingsnamn för fartyg som transporterar flytande bulk och 
kan vara t.ex. råoljetankers som är stora fartyg mellan 250 och 380 meter långa, dessa kan oftast enbart 
lasta ett sorts gods. Det finns specifika tankers för gas som finns i två modeller, LPG (Liquified Petroleum 
Gas) och LNG (Liquified Natural Gas) där gasen transporteras nedkyld i vätskefas. Containerfartyg är en 
annan fartygstyp som är i samma storleksordning. En måttenhet som beskriver dess storlek är TFU 
(twenty-foot equivalent unit) som är en standardcontainer, det för tillfället största fartyget har en kapacitet 
på 18 000 TEU. Andra typer av styckegods fartyg är så kallade roro-fartyg och ropax-färja där roro 
betyder ”roll on roll off”, vilket betyder att lasten är gods som antingen kan rullas ombord för egen 
maskin alternativt med lastbärare. Ropax är ett fartyg som är en kombination av passagerarfärjor och roro-
fartyg, dessa fartyg utgör en stor del av östersjötrafiken. Det finns så klart många fler typer av fartyg men 
deras namn förklarar lite tydligare vad deras uppgift är, kylfartyg, skogsproduktfartyg, kryssningsfartyg.  
 
Alla dessa olika fartygstyper trafikerar världshaven och antalet fartyg är stort, 2013 bestod 
världshandelsflottan av mer än 48 000 fartyg med ett brutto över 300. Den största marknaden mätt i 
lastvolym är de fartygen som inte har ett fixt schema över hamnar, rutter eller laster och kallas för 
trampmarknaden. Här används korta och medellånga kontrakt samt envägs resor, och lasten består ofta av 
råolja, malm, kol eller spannmål. Här är så klart envägs resorna särskilt svåra att hantera och gå med vinst 
på. Fartygen måste gå med last för att kunna tjäna pengar, detta ställer stora krav på logistiken kring 
hamnanlöpen och analyser av prisvariationerna.  
 
Som beskrivs ovan bygger inte sjöfarten på ett enkelt system. Det är en redare som äger fartygen och 
tillhandahåller transporttjänsten och en lastägare som äger lasten. Förhandlingarna mellan dessa två parter 
sköts genom mäklarombud som representerar respektive sida och även dessa tjäna pengar på processen, 
vilket är omkring 1,25 procent kommission på bruttofraktbeloppet men som endast erhålls om 
befraktningen genomförs.  
 
Som tidigare nämnt är trampsjöfarten den största marknaden i sjöfartens världshandel, och motsatsen till 
denna kallas för linjesjöfart. Här följer fartygen en tidtabell och har sina fasta hamnar som de återkommer 
till. Den största aktören inom linjesjöfarten är A.P. Møller-Mærsk vars fartyg syns på långt avstånd och 
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kännetecknas av deras ljusblåa färg. De två största hamnarna i världen inom linjesjöfarten är i Shanghai 
och Singapore där cirka 32 miljoner TEU passerade år 2012.  
 
Sjöfarten är stor, både sett till distanser, aktörer och områden. Det största transportarbetet är relaterat till 
energi, där olja är den viktigaste. Kylsjöfarten är en stor marknad där råvaror såsom frukt transporteras till 
och från alla världens hörn. Kryssningssjöfarten växer och människor ser mer och mer att sjöresan är 
målet och färjetrafiken ses mer som ren transport av människor från punkt A till punkt B. Sedan finns 
skogssjöfarten, bil sjöfarten och såklart sjöburenbulkgods som tidigare definierats.  
 
Energitransporten står för ungefär hälften av den sjöburna världshandeln och oljan är den viktigaste 
produkten. Att majoriteten av oljan finns i mellanöstern och majoriteten av efterfrågan finns i Amerika, 
Europa och nu på uppgång, Kina, gör att transporten av olja över haven blir väldigt viktig och 
omfattande. År 2011 transporterades ca 1900 miljoner ton råolja över haven. Den största aktören inom 
oljeproduktionen är oljekartellen OPEC (Organization of the Petrolium Exporting Countries) som är en 
internationell organisation bestående av tolv länder ifrån mellanöstern, västra och norra Afrika samt norra 
Sydamerika. OPEC står för ca 75 procent världens oljereserver och de kan utifrån sin produktion styra 
priset och marknaden och se till att man som konsument får kontinuerlig åtkomst till olja. År 2012 fanns 
det 10 194 oljetankfartyg som tillsammans har en dödvikt på ca 6,3 miljoner ton.  
 
Att i snön sitta och äta en banan kan tyckas harmlöst, men det är en liten illustration av människans 
”behov” att ha allt, alltid. Därför behövs det transporteras frukt och grönt, kött och andra klimatkänsliga 
produkter över hela världen. Detta ger underlag för kyltransporterna vilket är en bransch med ca 800 
fartyg varav 300 är specialiserade på banantransport och har en kapacitet på 400 000 kubikfot. Frukt 
transporterna styrs av säsongerna i de producerande områdena och där med skiftar transportvägarna något 
över säsongerna, men generellt är det Syd- och Centralamerika och delar av Afrika och Australien som 
producerar frukt. Köparna finns i Nordamerika, Europa och östra Asien. Kylfartygen är utrustade med 
kylrum som kan hålla temperaturen stabil och som önskad över hela transporten, dess konstruktion gör 
transporterna ofta till envägstransporter.  
 
Bil sjöfarten är även en följd av att konsumtionssamhället ökar. Idag erbjuds bilar från hela världen på 
bilmarknaden och konkurrerande tillverkningskostnader och priser gör utländska billar 
konkurrenskraftiga. År 2011 transporterades ca 13 miljoner fordon över haven till internationella 
marknader, för att tillgodose efterfrågan från andra delar av världen. Ett stort fartyg för biltransport kan 
lasta upp till 8000 bilar och det byggs nya fartyg för att kunna tillgodose den spådda bilförsäljningen runt 
om i världen. Med påtryckningar på vinst, effektivitet och miljökrav så ställs det högre krav på fartygens 
flexibilitet så att man kan kombinera flera olika typer av last.   
 
I mars 1843 ljöd startskottet för en ny sorts sjötrafik i form av en annons i tidningen Times, Peninsular 
Steam Navigation Company annonserade ut en ”intressant och klassisk exkursion” till Konstantinopel 
med hjulångaren Tagus. Storbritannien började utveckla dessa nöjesresor med fartyg under 1880-talet och 
har sedan dess utvecklats. Fartygen har blivit större och större, det idag största fartyget heter M/S Allure of 
the Seas och mäter 360 meter och kan ta ombord 5400 passagerare. De största aktörerna heter Carnival 
Corporation och Royal Carribean Cruises och tillsammans står de nästan för 75 procent av det årliga 
passagerarantalet. De två mest populära områdena för kryssningar är Karibien och Medelhavet som 
tillsammans står för cirka 50 procent av passagerarna. Kryssningsfartyg är inte konstruerade för att gå så 
snabbt som möjligt eller ta så många passagerare som möjligt utan helt efter att passagerarna ska ha det så 
bra som möjligt ombord. Fartygen tillhandahåller mycket nöje i form av tennisbanor, vattenland, 
biografer, shoppinggallerior, bara för att nämna några. Kryssningarna blir allt viktigare även för Sverige, 
antalet fartyg till Stockholm ökar för varje år vilket är bra för den svenska turismen. 
 
Mycket av den svenska sjöfarten är relaterad till skogsindustrin, här räknas även pappersprodukter in. Av 
den svenska skogsindustrins massa- och pappersexport transporteras 73 procent sjövägen och inom 
trävaruexporten är samma siffra 61 procent. Vad gäller papperstransporter ställs höga krav på fartygen att 
hålla pappret borta från fukt och väta, och lika så vid i- och urlastning. Tidigare sågs skogsindustrins 
produkter som bulk, men i dagens läge är det endast råvaror och halvfabrikat som går som bulk. Sverige är 
stora på pappersprodukterna och exporterar mycket till övriga Europa och i övrigt kommer 
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skogsprodukterna ifrån de stora skogsområdena i Ryssland, Sydamerika och norra Nordamerika. Som 
vanligt är de största importörerna de västerländska områdena, Europa och Nordamerika och Japan som 
även är en stor importör av träflis som mestadels exporteras ifrån Australien.  
 
Som synes är sjöfarten stor och komplex, och det ställer höga krav på säkerhet och minskad 
miljöpåverkan. IMO (International Maritime Organization) är ett organ under FN som reglerar 
säkerhetsbestämmelser i och omkring sjöfarten. Det finns standardiserad utrustning vad gäller säkerhet 
som nu mera måste finnas ombord på fartyg i kommersiell trafik och fartygen får inte (utan särskilt 
tillstånd) framföras utan att man har ett navigationssystem i pappersform som backup. IMO har under 
flera år arbetat fram en konvention som kallas SOLAS (Saftey Of Life At Sea) som reglerar 
personsäkerheten för besättning och passagerare, i form av flytvästar, livbåtar och annan 
säkerhetsutrustning. Det här handlar om utrustning, men för att säkerhetsställa att själva fartyget är säkert 
och sjödugligt finns det så kallade klassificeringssällskap. Dessa är organisationer som säkerhetsställer de 
tekniska förutsättningarna och tar fram regler för fartygen samt vilka farvatten som fartygen tillåts att 
färdas på. Sällskapen som de även kallas, är en del av kvalitetsförsäkringsprocessen på alla nivåer, allt från 
ritningar till verifiering av beräkningsunderlag samt materialtestning. Det finns massor av stadgar och 
förordningar som fartyg måste uppfylla, från nationell till internationell nivå. För varje år som går blir 
miljökraven mer och mer strikta både till mängden utsläpp samt geografisk utsträckning. Fartyg rör sig 
genom två medium och därmed påverkar de även två medium. Restprodukterna från 
förbränningsmotorerna går ut i luften och oljor, bränsle och andra kemikalier kan läcka ut från fartyget 
direkt ut i havet. Ett stort steg i rätt riktning var att 2003 bannlyste EU enkelskrov på tankfartyg med 
tunga oljor som lämnar EU’s hamnar vilket fick till följd att även IMO skärpte sina krav på en snabbare 
utfasning.  
   
Miljöpåveverkan tycker jag är den svåraste frågan kring sjöfart sett till framtiden. I boken står det mycket 
om att ökad efterfrågan leder till en ljus framtid sjöfarten och det är positivt men utan teknisk utveckling 
och krav på miljö och säkerheten kring fartygen tror jag inte det är en så ljus framtid. Att ha allt, alltid, 
som faktiskt är bra för sjöfartssektorn tycker jag personligen inte är en hållbar utveckling i vårt samhälle. 
Jag ser fram emot att få vara en del av utvecklingen av framtidens fartyg och den teknik som krävs för att 

miljöpåverkan ska bli så små som möjligt.  
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FARTYGSPROJEKTERING  
Gotland och Öland är Sveriges två största öar och är även två av Sveriges stora turistmål och lockar 
många turister varje år. I dagens läge har både Öland och Gotland goda förbindelser med fastlandet vilket 
underlättat för turismen samt de bofasta på öarna. Att befinna sig på Ölands norra udde och vilja ta sig till 
Visby på Gotland, vilket är en resa på ca 80 km, kan tyckas låta förhållandevis enkelt men utan någon 
förbindelse mellan öarna blir resan att ta sig med bil väldigt lång. Resan blir att åka över Ölandsbron till 
Kalmar och vidare norrut mot Oskarshamn och sedan ta färjan till Visby. Resan blir istället ca 290 km, 
vilket inte är att föredra. För att underlätta denna transport har det tidigare varit fartyg som trafikerat 
rutten Grankullavik på Öland till Klintehamn på Gotland vilket är en resa på 65 km. Svårigheterna har 
legat i lönsamhet och manövrering [5] då hamnarna är grunda, ca 4 m och små vilket vid hårt väder gör att 
hanteringen av fartygen blivit svårt. Det behövs ett fartyg som knyter samman öarna på ett effektivt och 
hållbart sätt. Önskemålen är ett fartyg som har kapacitet att lasta 250 personer, 25 personbilar och 8 
lastbilar och ska täcka två stycken turer per dag.   
 
 

BEGRÄNSNINGAR  

Fartyget ska kunna transportera 8 lastbilar och 25 personbilar samt inneha utrymme och faciliteter till 250 
passagerare. Önskemålen är att det ska avgå två stycken turer per dag, åt båda hållen. I denna projektering 
definieras en lastbil som en lastbil utan släp med en maximal längd av 15 meter, dess bredd och höjd följer 

trafikverkets regler [6] för lastbilar och får maximalt hålla dimensionerna 2.60 m ∙ 4.50 m. Personbil 

behandlas enligt trafikverkets maximalt tillåtna längd och bredd, 5.0 m ∙ 1.8 m. I Sverige är högsta tillåtna 
vikten på ett lastbilsekipage 60 ton, så en lastbil utan släp antas maximalt väga 30 ton och en personbil får 
maximalt väga 3.5 ton [6]. En person räknas som 100 kg för att täcka packning och viktvariationer.  
 
Med dessa data som grund skall fartyget ha en lastkapacitet på minst 245 lastmeter och lastvikten 352 ton 
samt inneha utrymme och faciliteter till 250 personer ombord plus besättning. Vad gäller yttre 
omständigheter begränsas fartygets djupgående av hamnarnas djup vilket har bestämts till 4 m [7]. 
Sträckan som skall färdas en enkel tur är 36 Nm eller 65 km och för att hålla två turer per dag under 
dygnets ljusa timmar löses detta med ett fartyg som ska kunna hålla marschfarten 14 kn. I figur 1 visas en 
överblick över det trafikerade området samt fartygets tänkta rutt.  
 

 
Figur 1 Överblick över området för gällande rutt. Nord uppåt, Öland vänster, Gotland höger. 
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METOD 

Med stöd av kompendiet Handledning i fartygs projektering [8] används beräkningsmodeller med  
semi-empiriska formler för att beräkna och kontrollera fartygets specifikationer, och att myndigheters krav 
uppfylls. Som ett inledande moment görs en undersökning över ruttens områden och hamnarna och dess 
begränsningar. Dessutom görs en överslagsberäkning av lastens vikt och dimensioner för att beräkna 
fartygets huvuddimensioner. Med Matlab [9] som stöd i alla beräkningar inleds projekteringen med att 
iterativt ändra dessa huvuddimensioner för att komma fram till en lämplig fart för fartyget att hålla för att 
täcka dygnets två turer. Ett ungefärligt förhållande mellan längd och bredd och blockkoefficient (CB) antas 
enligt likande fartyg för att genomföra en inledande lättvikts- och dödviktsuppskattning. Deplacementet 
beräknas med utifrån fartygets totala massa och med deplacement känt kan djupgåendet kontrolleras.  
 
För att skapa en skrovgeometri används programmen Hydrostatics [10] och Hullbender [11] där även 
fartygets stabilitet beskrivs med en så kallad GZ-kurva. Utifrån GZ-kurvan kontrolleras fartygets 
intaktstabilitet mot riktlinjerna i bilaga 4 i Transportstyrelsens författningssamling [12]. Fartygets 
framdrivningsmotstånd kan sedan bestämmas och utifrån dessa data kan propulsor, effektbehov samt 
transporteffekten bestämmas. För att bestämma fartygsmotståndet används metoderna av Holtrop & 
Mennen samt Guldhammer & Harvald [13]. Utifrån motståndet beräknas effektbehovet och slutligen 
bestäms energianvändningen och jämförs mot andra transportalternativ i en diskussion där det tillslut står 
ett slutligt koncept åt köpare att värdera.  
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ANALYS 

Följande avsnitt behandlar analyser kring fartygets tänkta rutt och ett förslag på en turlista. Fartygets 
inledande huvuddimensioner uppskattas utifrån lastens dimensioner och krav från beställaren. Med 
fartygets huvuddimensioner som utgångspunkt görs en inledande stabilitetsundersökning samt att 
fartygsmotståndet bestäms utifrån två stycken väletablerade metoder, Holtrop & Mennen’s samt 
Guldhammer & Harvalds metod. I analysens slutskede beräknas effektbehovet samt att ett förslag på 
propulsor till fartyget analyseras. 

Rutt 

Den tänkta rutten mellan Grankullavik och Klintehamn är 36 Nm och ska täckas av två stycken tur-och-
retur resor per dag. Lastning och lossning av last, bunker med mera, antas ta en timme för varje resa och 
där med 30 minuter innan dagens första tur och 30 minuter efter dygnets sista tur. Med ett antagande om 
en restid på 2,5 timmar krävs att hastighet är 14 kn. Med 2,5 timmars resa blir totala arbetsdagen 15 
timmar, vilket kan lösas med två uppsättningar besättning. Ett förslag på turlista ses i tabell 1 och 2 nedan. 
  
 

Tabell 1 Turlista gällande från Grankullavik 

Avgång Ankomst 

08:00 14:00 

15:00 21:00 

 
 

Tabell 2 Turlista gällande från Klintehamn 

Avgång Ankomst 

11:30 10:30 

18:30 17:30 

 
Med den givna lastens dimensioner beslöts att fartyget klarar sig med enbart ett lastdäck och ett 
passagerardäck. Beroende på vilka delar av havet ett fartyg trafikerar ställs olika krav på fartyget. Haven 
har där med delats in i olika så kallade fartområden för att specificera vilka krav som ställs på ett fartyg, 
indelningen av området visas i figur 2. Att rutten går mellan öarnas kustnära områden gör att fartygets 
fartområde bestäms till fartområde B [14].  
 

 
Figur 2 Överblick över området för gällande rutt. Nord uppåt. Lila område anger fartområde B [14] 
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Huvuddimensioner 

För att fartyget ska uppfylla begränsningarna genomförs en iterativ process utav dimensionerna, längd-

över-allt LOA , bredd B  och blockkoefficient BC , med kravet att djupgåendet ska hållas lägre än 

begränsningen i hamnarna, dvs. 4 meter plus säkerhetsmarginal. Sedan beräknas lättvikten WL och 

deplacementet  . Fartygets huvuddimensioner sammanfattas i tabell 3. LOA definieras som fartygets 

största längd från akter till för och B är fartygets största bredd. Blockkoefficienten BC  är en 

dimensionslös konstant som ger ett värde på skrovets fyllnad under vattenlinjen. Ett fartygs lättvikt är 
fartygets egen massa utan last, bränsle, oljor osv. Med deplacementet menas den volym vatten som 

fartyget tränger undan då det flyter i vattnet. För att sedan kontrollera att djupgåendet T  ligger inom ett 

giltigt område beräknas T utifrån deplacementet,   enligt ekvation (2) [8]. För att ett fartyg ska kunna 
flyta måste fartyget befinna sig i jämvikt med lyftkraften från den undanträngda vattenmassan enligt 
Arkimedes princip. Fartygets deplacement är en volymenhet (m3) och blir då vattnets densitet antas till 1000 

kg/m3 lika med fartygets totala vikt och bestäms genom att addera lättvikten WL samt dödvikten WD , 

vilket är vikten på allt annat än just fartygets egenvikt. WL  uppskattas enligt ekvation (1) och med ett 

ROPAX-fartyg som inte kan anses ha väldigt tung last antas dödvikten anat ett värde enligt 1/ 5  av 

deplacementet [15]. DW uppskattas till 900 ton.      
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  (1) 

 

Där H  är fartygets höjd och har antagits till 15 m och 1.00lC   vilken beskriver att materialet till 

överbyggnaden är HTS istället för mild steel. Då denna formel bygger på statistisk data utifrån  
RORO-fartyg antags faktorn 1350 istället för 1800 vilket representerar en tyngre akterramp vilket detta 
fartyg inte kommer att behöva.  
 
Genom att summera lätt- och dödvikten fås deplacementet varpå djupgåendet för lastat fartyg kontrolleras 
enligt, 
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vilket är djupgående vid maximal lastkapacitet. För olastat fartyg beräknas djupgåendet enligt ekvation (2) 
fast med lastvikten borträknad från deplacementet och det erhållna värdet blir,  
 

 3,54 molastatT    (3) 

 
vilket anses vara ett lämpligt intervall för djupgåendet. Denna låga nivåskillnad på lastat och olastat fartyg 
gör att det inte behövs mycket ballast för att nå optimalt djupgående oavsett lastmängden.  
 
Fartygets fribord styrs av TSFS 2009:114 regel 28-40 [12] och tas ur tabell 28.2 [12] samt med tillägg för 
lucköppningar enligt tabell 27.1 [12] då det antas att akterrampen antas som lucköppning. Det enligt 
tabellen erhållna värdet på fribordet är 2.03 m. 
 
För att vid en eventuell grundstötning minimera intaget och spridning av vatten inom fartyget säkras 
skrovet upp med vattentäta sektioner. Dessa vattentäta skott styrs till antalet så klart av fartygets storlek 
men det finns fyra stycken vattentäta skott som är obligatoriska i alla fartyg. Dessa fyra skott är 
kollisionsskott, motorrums-skott för och akter om motorrummet samt ett akterskott, vilka illustreras i 
figur 3.  
Kollisionsskottet är det mest förliga skottet som vid en kollision rakt för ifrån eller en grundstötning med 
stäven hindrar vattnet att sprida sig akteröver. Akterskottet är det skott som är beläget längst akteröver 
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och motorrums-skotten är i direkt anslutning till motorrummet. Utöver dessa skott ska detta fartyg med 
LOA 130 meter inneha 6 stycken [16] skott som placeras där det bäst lämpar sig i skrovet med avseende på 
tankar och andra fasta utrymmen vilket illustreras i generalarrangemanget i bilaga 1. I tabell 3 nedan 
summeras fartygets huvuddimensioner. 
 

 
Figur 3 Överblicks obligatoriska vattentäta skott 

 

Tabell 3 Huvuddimensioner 

Längd över allt LOA 130 m  Deplacement 𝛁 4728 m3 

Längd mellan perpendiklarna LPP 128 m  Dödvikt DW 880 ton 
Bredd, max B 14 m Lättvikt LW 3850 ton 
Djupgående, lastat fartyg TLASTAD 3,83 m Blockkoefficient CB 0,70 
Djupgående, olastat fartyg TOLASTAD 3,54 m Höjd, väderdäck H 12 m 
Fribord F 2,03 m Marschfart V 14 kn 

Stabilitet  

För att kunna gå vidare med inledande stabilitetsberäkningar måste masstyngdpunkten G  för fartyget 

vara känd. KG  är ett mått på avståndet från kölen till masstyngdpunkten G  och beräknas enligt ekvation 
(4) [17]. 
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Masstyngdpunkten antas ligga längs midskeppslinjen vilket ger det transversella avståndet till 

masstyngdpunkten TCG  är noll. Vidare nu används Hydrostatics och Hullbender till att skapa en 
skrovgeometri enligt framtagna huvuddimensioner i tabell 3 och målet att hålla even-keel, dvs. utan någon 
lutning i långskeppsled vid fullt lastat fartyg. För att ge en inblick i utformningen av skrovet presenteras 
här nedan fartygets spantruta i figur 4. 
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Figur 4 Spantruta av fartyget 

 

I Hydrostatics genereras även fartygets GZ-kurva, figur 5 och 6 som används till att kontrollera fartygets 
tvärskeppsstabilitet. GZ är ett mått på hävarmen som uppstår mellan fartygets tyngd- och lyftkraft vilket 
ger upphov till det rätande momentet som håller fartyget på rätt köl. Transportstyrelsen har i sin 
författningssamling [12] sammanställt krav på värden utifrån ett fartygs GZ-kurva. Punkterna 1-3 är 
värden på arean under GZ-kurvan till en given krängningsvinkel, denna kallas för dynamiska stabiliteten 
och betecknas som e. Följande riktlinjer är direkt tagna ur transportstyrelsens författningssamling [8]: 
 

1. e30° ≥ 0,055 mrad räknat till krängningsvinkeln 30°.  

2. e40° ≥ 0,090 mrad räknat till krängningsvinkeln 40° eller flödningsvinkeln θf om denna vinkel är 
mindre än 40°.  

3. (e40°-e30°) ≥ 0,030 mrad mellan krängningsvinkeln 30° och 40° eller mellan 30° och flödningsvinkeln 

θf om denna vinkel är mindre än 40°. 

4. Den rätande hävarmen (GZ) ska vara minst 0,20 m vid en krängnings-vinkel av minst 30°. 

5. Den maximalt rätande hävarmen (GZmax) ska inträffa vid en krängningsvinkel som helst är större än 

30° men aldrig mindre än 25°. 

6. Begynnelsemetacenterhöjden (GM0) ska vara minst 0,15 m. 

 

I figur 5 och 6 presenteras GZ-kurvans utseende men integralerna är beräknade utifrån datapunkterna 
givna till dessa grafer och kommer inte att visas närmare. Metoden som använts är Matlabs inbyggda 
integralfunktion Trapz, och i tabell 4 presenteras de framtagna värdena. 
 

Tabell 4 Data från intaktstabilitetsundersökning 

Krav Med last Utan last 

1. e30° ≥ 0,055 mrad 1,02 mrad 1,07 mrad 
2. e40° ≥ 0,090 mrad 1,59 mrad 1,67 mrad 
3. e40°-e30°) ≥ 0,030 mrad 0,83 mrad 0,87 mrad 
4. GZ(30°) ≥0,2 3,00 m 3,23 m 
5. GZmax  mellan 25° och 30°  OK OK 
6. GMo≥0,15 m 6,99 m  5,01 m  
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Figur 5 GZ-kurva, genererad från Hydrostatics för med last 

 
Figur 6 GZ-kurva, genererad från Hydrostatics för utan last 

 

Regel 4 [12] är ett tillägg för passagerarfartyg som gäller utöver ovanstående riktlinjer och är en 
begränsning i maximal krängningsvinkel under gir för passagerarfartyg och säger att,  
 

7. Krängningsvinkeln på grund av gir får inte överstiga 10° i någon driftskondition, när det krängande 

momentet MR beräknas enligt formel i (5). 

 
Det krängande momentet som uppstår vid gir beräknas enligt följande [12] 
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vilket sedan används i Hydrostatics. Den erhållna krängningsvinkeln blir vid fullt lastad fartyg och ett 

stabilt krängande moment 0.1° alltså ligger fartyget under maximalt tillåtna värdet på 10° [12]. Beräkningar 
för ett olastat fartyg genomfördes samt att hastigheten ökades till 18 kn, vilket fick som resultat att 
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krängningsvinkeln blev 0.15°. Nedan i tabell 5 summeras fartygets data för uppkomsten av even-keel från 
Hydrostatics, det vill säga att fartyget ligger i vattnet utan lutning i midskeppsled.  
 
 

Tabell 5 Fartygsdata gällande för “even-keel”  

Tyngdpunkt vertikal KG   m  3,02  

Tyngdpunkt långskepps LCG  m  58,45  

Begynnelsemasscentrum 0GM   m  
7,18  

Deplacementcentrum, vertikal KB  m  2,27  

Deplacementcentrum, långskeppsled LCB  m  58,74 

Deplacementcentrum, transversell TCB  m  0  

 
 
Fartygets kursstabilitet kan bestämmas genom en enklare analys av Clarks diagram i figur 7 [8] där grafen 
behandlar relationerna mellan längd, bredd och djupgående samt blockkoefficienten CB. Den röda 
punkten representerar fartygets relationer och ska läsas av i förhållande till kurvan för fartygets CB=0.7. 
En punkt som är placerad under den CB-kurvan tillhörande fartyget räknas som stabil. Fartygets 

förhållande följer enligt  
𝐿

𝐵
= 8,8 och  

𝐵

𝑇
= 3,5 och fartyget kan därför anses vara kursstabilt. 

 

 
Figur 7 Clarks diagram för kursstabilitet, graf tagen ur Handledning i Fartygsprojektering [8]  

Motståndsberäkningar 

Fartygets effekt behov grundar sig på att det totala motståndet måste övervinnas för att fartyget ska kunna 
göra fart genom vattnet. Det har visat sig underlätta beräkningar att prata om motstånd i form av 

dimensionslösa konstanter istället för krafter. Den totala motståndskoefficienten TC  [13] definieras som, 
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där totR  är det tidigare nämnda totala motståndet, 𝜌 är vattnets densitet, V är fartygets fart i m/s och S är 

fartygets Våta yta. Termen Våt yta beskriver den yta som är i kontakt med vattnet. Som synes i ekvation 
(6) och med antagandet att densiteten och våta ytan S, är konstanta är det farten som påverkar motståndet. 
CT består av fartygets samtliga motståndskoefficienter och sammanställs enligt [13], 
 

  1T F R F AAC k C C C C        (7) 

 



 

- 23 - 

CF tillhör plattfriktionen och koefficienten  1 k  är en formfaktor, CR är en koefficient för 

vågbildningsmotståndet, ∆𝐶𝐹 är för ytråhetsmotståndet och CAA är för luftmotståndet. Det totala 
motståndet har beräknats med hjälp av Holtrop & Mennen’s metod samt Guldhammer & Harvald’s 
metod  [13], vilka gås igenom nedan. 
 

Guldhammer & Harvald’s metod 

Utförandet inleddes med att bestämma Reynold’s tal med avseende på fartygslängden ReL , Froudes tal 

med avseende på fartygslängden nLF  samt fartygets slankhets tal   [13] vilka ingår i efterföljande 

beräkningar. Det anats att vattnets kinematiska viskositet   är 1.2 ∙ 10−6 m2/s och densiteten är 
1000kg/m3. 
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Den första motståndsaspekten som nu berörs är plattfriktionen och den uppkommer utifrån det så kallade 
vidhäftningsvillkoret som säger att vattenpartiklarna närmast skrovet är stilla i förhållande till skrovet. Som 
följd blir att ett gränsskikt med varierande hastighet ut till den oberörda friströmshastigheten byggs upp 
och så även det viskösa motståndet. Gränsskiktstjockleken beror av Reynolds tal och därmed hastigheten, 
vid ett turbulent gränsskikt ökar tjockleken fortare än vid laminär strömming och därmed ökar det viskösa 
motståndet med farten. Plattfriktionen beräknas enligt (11) vilket är en rekommendation av International 
Towing Tank Conference från 1957, ITTC-57 [13]. 
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Ytråhetsmotståndet är även det ett visköst motstånd som kommer ifrån att man kompenserar för 
skillnaden i ytråhet mellan modellfartyg och riktiga fartyget. Ytråhetens bidrag beräknas enligt, 
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Där 𝑘𝑠 är ett mått på ytråhet och ITTC-78 rekommenderar 𝑘𝑠 = 150 ∙ 10−6m [13]. 
Med luftmotstånd menas det motstånd på fartygets överbyggnad som luften utgör på grund av fartygets 
fart framåt. Luftmotståndskoefficienten beräknas enligt ITTC’s rekommendation och använder ekvation 
(13) [13].  
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Där 𝐴𝑇 är tvärsnittsarean av fartygets överbyggnad vilken har antagits till 143 m2 och S är fartygets våta 
yta vilken beräknas enligt, 
 

   21,025 1,7 2056 mPP BS L C B T         (14) 

 

Med S och 𝐴𝑇 enligt ovan fås 𝐶𝐴𝐴 till 6,96 ∙ 10−5 enligt ekvation (13). Den sista termen i ekvation (7) är 
vågbildningsmotståndet, vilken uppkommer då det skapas ett motstånd på grund av tryckfördelningen på 
fartygets undersida. Energi tillförs ett vågsystem bestående av två sorters vågor, transversella och 
divergerande och helt enkelt säger att stora svallvågor betyder stort motstånd. Restmotståndskoefficienten 
tas fram via grafer från Guldhammer & Harvald för olika slankhets tal. För fartygets slankhetstal som 
enligt ekvation (10) är 7.33 görs en interpolation av graferna för restmotståndskoefficienterna för 

slankhetstalen 7 samt 7.5 i Ship resistance effects of form and principle dimensions [18]. Värdet på CR blir 0.525 ∙
10−3. För att slutföra beräkningarna av motståndskoefficienten i ekvation (7) beräknas här formfaktorn 𝑘, 
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i enlighet med [13].  
 
Med samtliga parametrar i ekvation (7) bestämda, beräknas totala motståndskoefficienten till, 
 

 0,0031TC    (16) 

 
varpå motståndet nu beräknas enligt ekvation (6). 

 

 153 kNtotR    (17) 

 
Genom att skapa en loop kring processen ovan och beräkna motståndskoefficienterna för en varierande 

fart, V  kan motstånden bestämmas som funktioner av V .  Här nedan ges hur motstånden och effekten 
beror av vilken hastighet uttryckt i knop som fartyget håller, vilket presenteras i figur 8, 9 och 10.     
 

 
  

Figur 8 Motståndens bidrag med avseende på farten 

Figur 9 Totalmotståndet med avseende på farten V Figur 10 Släpeffekten med avseende på farten V 
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Holtrop & Mennen’s metod 

Den andra metoden för att prediktera motstånd är en väletablerad metod för deplacerande samt 
halvplanande fartyg som presenterades av J. Holtrop och G.G.J. Mennen år 1978 och var sedan 
modifierad 1982. Metoden har ett begränsat antal parametrar från huvuddimensionerna, skrovparametrar 
samt geometrisk information om bulb, roder och akterskepp som indata. Då det i denna projektering inte 
är någon bulb eller roder bestämda så har endast ungefärliga indata använts till dessa. Programmet som 
använts till beräkningarna är tillhandahållet från KTH [19] och kallas Resistance. Indata som används för 
att använda programmet presenteras i tabell 6. Resistance presenterar utdata i form av en graf, figur 11, 
samt en tabell med samtliga datapunkter. Här presenteras endast grafen samt värdena för den intressanta 
marschfarten 14 kn. Vad som Resistance egentligen beräknar i Holtrop & Mennen’s metod kommer 
senare i rapporten presenters grundligare under rubriken Metoden. 
 

Tabell 6 Parametrar med värde som använd till indata I Resistance 

PPL  128 m 

B  14 m 

FT  3,5 m 

AT  3,5 m 

  4728 m3 

S  2056 m2 

Ei  180 grader 

MC  0,97 - 

WPC  0,72 - 

LCB  -6,3 m 

APPS  8,0 m2 

 21 k  
2,8 - 

sternC  1,0 - 

btA  1,0 m2 

Bh  1,0 m 

TA  18,0 m2 

 
 

 
Figur 11 Utdata från Resistance, algoritm från Holtrop & Mennen’s metod 
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För farten 14 kn vilket representeras i grafen av 0.2nF   fås att totalmotståndet uppgår till 187 kN. Att 

motståndet ökar är väntat då metoden tar hänsyn till bihangen på fartyget, i detta fall räknas det med två 

stycken 2 m2 roder. Koefficienten Ei  är vattenlinjens angreppsvinkel mot stäven och om denna ej är känd 

antas värdet till 180 vilket har gjorts i beräkningarna.   
 

Propulsor  

På grund av fartygets begränsning att hålla ett grunt djupgående kommer fartyget att hållas med ett system 
av två stycken propellrar. Det har som följd, då antagits att den krävda kraften av propellern i formlerna 
räknas som halva, beräkningarna som följer kan alltså ses som per propeller. Propulsorutförandet väljs på 
ett sätt att fartyget klarar av att hålla marschfarten och så att risken för kavitation blir så liten som möjligt. 

Inledningsvis vill man få reda på vilken total tryckkraft REKT  som propellrarna ska generera, detta görs 

genom att bestämma medströmsfaktorn 𝑤 och sugfaktorn 𝑡 [20] enligt ekvationerna (18) och (19). 
 

 0,5 0,05 0,30Bw C      (18) 

 0,6 0,18t w     (19) 

 
Med sugfaktorn och det totala motståndet ifrån ekvation (17) i Guldhammar & Harvald’s metod, beräknas 
den tryckkraft som krävs från propellern enligt [20].  
 

 187 kN
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tot
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R
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  (20) 

 
Propellern sitter i nära anslutning till skrovet och befinner sig där med i gränsskiktet intill skrovet och får 

därför en lägre anströmningshastighet AV  vilket får till följd att propellerns verkningsgrad ökar [20]. 

Anströmningshastigheten bestäms med, 
 

  1 5,04 m/sAV v V      (21) 

 
För att få en god utgångspunkt till att gå vidare med att bestämma propellerns parametrar behövs det ett 

par antagande om varvtal n , stigningsförhållande 
P

D
  och framdriftstal J . I ekvation (22) utnyttjas J   

som en variabel och ritar upp tryckkraftskoefficienten (𝐾𝑇) som en funktion av J, som sedan jämförs 
denna parabel mot standardiserade propellerkaraktäristikor. Tryckkraftskoefficienten beror av 
framdriftstalet enligt, 
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  (22) 

 

vilket är funktion av ordning två. 𝐾𝑇 plottas i propellerdiagrammet för SSPA 5.60 [20] med avseende på 

J  enligt figur 12 och följande parametrar avläses för optimal verkningsgrad: 
 

 1,2
P

D
   (23) 

 236 rpmn    (24) 

 0,63o    (25) 
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Figur 12 Propellerdiagram för standardpropeller med fem blad och bladareaförhållande 0,6 

 
Dessa värden används sedan som utgångspunkt och Blad Element Teorin, BET som metod för att 
bestämma övriga parametrar till propellern. BET är en generell metod som används till att analysera både 
roterande och icke roterande lyft-genererande profiler så som fenor, vingar och propellerblad. Grunden är 
att man delar upp bladstrukturen i mindre delar och varje del analyseras som en egen lyft-genererande 
kropp helt oberoende av de andra segmenten.  
 
Metoden ovan används och summeras i en graf med propellerkaraktäristikor för fartyget och presenteras i 

figur 13. Här avläses det gemensamma värdet 𝐾𝑇 för fartygets behov samt propellerns möjlighet, vilket är 

markerat i rött. Detta värde är det högsta möjliga vi kan få ut av denna propeller, och verkningsgraden 𝜂0 
avläses vid detta värde. 

 
Figur 13 Propellerkaraktäristikor för fartyget 

 
Propellerverkningsgraden läses av till 0.57 och avläsningspunkten är markerat med rött i figur 12. 
 
Vid denna tidpunkt kontrolleras risken för kavitation för den nu givna propellern, vilket genomförs 

genom att beräkna propellerkavitationstalet (𝜏𝑐) och det lokala kavitationstalet för 70 % av radien (𝜎0.7𝑅) 
enligt (26) och (27). 
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Koefficienten PA  är den projicerade propellerarean och bestäms med ekvation (28) och beror av 

koefficienten kallad BAR  som är bladareaförhållandet vilket för denna propeller är 0.6 och 0A  är 

propellerdiscens area.  
 

 
0 1.067 0.229P

P
A BAR A

D

 
    

 
  (28) 

 
Värdena från ekvationerna (26) och (27) jämförs sedan mot Burrils kavitationsdiagram från PNA Lewis 
(1988) [20] vilken presenteras med röd punkt i figur 14. Där ser man att propellern ligger i riskområdet för 
ca 20 % kavitation.  
 

 
Figur 14 Burrill’s kavitationsdiagram med P/D=0.9 grön markering 

 
Detta värde är inte acceptabelt vilket leder till att processen itereras om med varierande 
stigningsförhållande enligt tabell 7. För att hamna på en acceptabel nivå på under 10 % måste valet av det 

optimala stigningsförhållandet frångås och istället välja / 0,9P D  .  

 
 

Tabell 7 Kavitationstalen för varierande stigningsförhållande, markeringar I figur 13 

J   /P D   
o   c   0.7R   markering   

0,56 0,9 0,58 0,25 0,59 Grön 
0,60 1,0 0,59 0,29 0,60 Blå 
0,64 1,1 0,60 0,34 0,60 Röd  
0,67 1,2 0,59 0,38 0,61 ------ 

 
Givetvis kan kavitationen minskas ytterligare men med bekostnad på stigningsförhållandet och därmed 
verkningsgraden. Estimerad kavitation anses rimlig och propellerns dimensioner bestäms utifrån dessa 
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värden. Avslutningsvis presenteras värdena för propellern (som ska finnas i två exemplar) i tabell 8.  
 

 

Tabell 8 Propellerdata för fartyget 

Propellerdiameter  D 2,1 m 
Axeldjup H 2,5 m 
Stigningsförhållande P/D 0,9 - 
Bladareaförhållande /E OA A   0,60 - 

Antal blad Z 5 - 
Varvtal vid marschfart n 257 rpm 
Propellerverkningsgrad 𝜂0 0,58 - 

  
 

Effektbehov 

Den effekt som krävs för att övervinna totalmotståndet beräknat enligt Guldhammar och harvald’s metod 

och upprätthålla en hastighet av marschfarten 14 kn är SP  och beror av släpeffekten EP  [13] enligt 

ekvation (30) och beräknas enligt nedan. 
 

 1,1MWE TP R V     (29) 
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   (30) 

 

Här är D  propulsorverkningsgraden som är en sammansättning enligt, 

 

 D o R H        (31) 

 

där R är relativa rotator verkningsgraden och antas vara ungefär 1, H  är skrovverkningsgraden och 

beräknas enligt ekvation (32) och o  som är propellerverkningsgraden som avlästes från 

propellerkarakteristikorna och återges i tabell 6. 
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  (32) 

 

Att verkningsgraden antar värde större än 1 är normalt då man pratar om skrovverkningsgraden. Med totR  

från Guldhammer & Harvald metod och ekvation (30) får vi nu att axeleffekten ska var 1,52 MW. För att 
uppnå den tänkta axeleffekten används här ett sjötillägg på 15 % för att täcka effektbehovet för väder och 
vind samt transmissionsförluster och därmed blir effektbehovet 1,75 MW. Detta ger att det behövs två 
stycken maskiner med minst 775 kW. För att uppfylla effektbehovet finns många lösningar på 
maskinuppsättningar men den motor som valt är en Caterpillar C 32 ACERT som har 895 kW och där 
med uppfyllerkraven från metoden Guldhammer & Harvald. Motorn har en specifik bränsleförbrukning 
som är 205 g/kWh [21] vilket ger 123 kg/h [22]. För båda motorerna blir det 210 kg/h vilket motsvarar 
257 l/h [23] i bränsleförbrukning vid 14 kn framfart. För en hel dags fyra turer blir det cirka 2 500 kg och 
om man omvandlar dessa siffror till mer jämförbara siffror får man att fartyget förbrukar 3 100 liter 
dieselolja per dag.  
 
Ser man till energieffektiviteten så använder fartyget sina båda motorer 0,27 kWh/person, km och kan 
jämföras mot flygets 0,50 kWh/person, km och tågets energianvändning som är 0,10 kWh/person, km 
[24]. Fartygets energianvändning kan även jämföras mot en buss som använder cirka 0,20 kWh/person, 
km. Bussen har en lägre nivå men är också specialiserad på persontransport medan fartyget är en 
kombination av person och godstransport, därav kan man räkna med något högre nivå i mått av 
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kWh/person, km. Fartygets storlek beror främst på den rullande lasten och det kan därför vara lämpligare 
att jämföra i termer av kWh/ton-km. Fartygets energianvändning blir då 0,20 kWh/ton, km och kan 
jämföras mot en lastbil som har 0,25 - 0,70 kWh/ton-km, där långa transporter står för de lägre siffrorna.  
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DISKUSSION 
Fartygen uppfyller med marginal sin tänkta lastkapacitet och klarar hamnarnas begränsningar med 
avseende på storlek och djupgående. Lastens dimensioner är i sjöfartssammanhang varken stora eller 
tunga, särskilt i jämförelse med lättvikten vilket gör att beroendet av lasten inte är så stor och därför är 
skillnaderna mellan lastat och olastat fartyg väldigt små. På grund av kravet på djupgåendet så blir fartyget 
både brett och långt vilket resulterar i det stora deplacementet och lättvikten. Lättvikten är väldigt stor i 
jämförelse med lastens massa, vilket var väntat. Personer och rullande last är väldigt lätta i jämförelse med 
vilken volym de kräver, vilket gör att fartyget blir stort och där med tungt. Storleken på fartyget ger även 
den kursstabilitet som anses godkänd, om något nära gränsen för instabilt. Dessa aspekter gör fartyget 
stabilt och samtliga krav från IMO uppfylls och det med marginal.  
 
Beräkningarna kring krängning vid gir (5) ger väldigt litet utslag i Hydrostatics vilket inte låter rimligt men, 
felsökning är gjord och inga värden behöver uppdateras. Effektbehovet som beräknats med två olika 
metoder ger, inom rimlighetens intervall, liknande svar men skillnaderna kan motiveras med antagandena 
kring de icke-bestämda komponenterna roder och bulb. Propellerns dimensioner uppfyller kraven på 
rymd och kraftgenerering men ligger på något hög kavitationsnivå så det finns utrymme för ytterligare 
optimering. Motorn som valts till att nå rätt propulsion är en Caterpillar C 32 ACERT som har 895 kW 
effekt eller 2500 hästkrafter uppfyller kraven från metoden Guldhammer & Harvald. Fartyget förbrukar 3 
100 liter dieselolja per dag, siffrorna låter lite låga men är kontrollerade. Ser man till den rullande lasten så 
skulle det krävas ca 7 000 liter bara för de 25 bilarna och 8 lastbilarna att ta sig till Oskarshamn, vilket 
också bara är en tur. Sammanfattningsvis låter fartyget som ett fullt dugligt förslag till att lösa den givna 
uppgiften utifrån de specificerade kraven. Fartyget är dimensionerat för önskemålet om 250 passagerare 
men på grund av stabilitetskraven så är fartyget stort nog att kunna ta många fler passagerare vilket skulle 
leda till en mer effektiv användning av fartyget.  
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HOLTROP & MENNEN’S METOD 
Genom att analysera tusentals modellförsök skapade Holtrop och Mennen en metod för att prediktera ett 
fartygs motstånd genom att endast känna till fartygets grundläggande huvuddimensioner. De arbetade 
tillsammans i början av 70-talet på MARIN i Nederländerna. Där fick i uppgift att finna ett modern sätt 
att analysera data genom extrapolera data från modelltester. Målet var att få en komponentvis 
predikteringsmetod som kunde visa på skillnaderna mellan modell- och fullskaletester och uppfyllde 
extrapolationen av modelltesterna. Det var viktigt att metoden inte krävde full översyn över fartyget utan 
endast ett fåtal in-parametrar skulle behövas för att kunna uppfylla en inledande motståndsprediktering. 
Resultatet blev det som kom att kallas Holtrop & Mennen’s metod, en semi-empirisk beräkningsmetod för 
prediktering av ett fartygs motstånd och effektbehov. 1978 skrev de tillsammans sin första metod som 
sedan uppdaterats vid två senare tillfällen, 1982 samt 1984.    
 
Denna beskrivning av metoden bygger på Holtrop & Mennen’s publicering från 1982, An Approximate 
Power Prediction Method [25]. Metoden utgår ifrån ett begränsat antal in-parametrar som inte kräver 
kännedom om fartygets fulla utformning för att kunna genomföra en motståndsprediktering i ett 
inledande skede av en fartygsprojektering. Vid en projektering av ett fartyg är provturseffekten man vill 
kunna beräkna. Vid denna predikteringen krävs det antagande om provtursförhållandena, vilka är att 
följande förutsättningar råder, 
 

 Ingen vind, vågor eller svall, 

 djupt vatten med densiteten 1025 kg/m3 och håller en temperatur av 15 grader och 

 att skrovet är fritt från beväxning och att propellern har en ytgrovhet enligt ITTC-57. 

Dessa antaganden krävs för att då icke ideala förhållande råder så måste effektförluster som uppstår 
beaktas, vilket diskuteras senare under rubriken effektförluster. 
 

PROBLEMFORMULERING 

Som Naval Architect idag använder man sig av datorprogram vid motståndsprediktering, vilket är mer 
tidseffektivt och där med mer ekonomiskt effektivt än att räkna för hand. Ändå används idag fortfarande 
Holtrop & Mennen’s metod till att estimera ett fartygs motstånd genom att många av dessa program är 
helt eller till viss del uppbyggda kring Holtrop & Mennen’s metod. D.v.s.. denna metod arbetar i 
bakgrunden av dessa program och som nyttjare av ett sådant ser man inte vad som görs, eller kanske ännu 
värre inte förstår vad det är som görs. Denna del av rapporten kommer en omfattande genomgång av 
metodens steg. Dessutom kommer motstånd för flera fartyg bestämmas, samt en förklaring för vilket 
giltighetsområde fartygen ska ligga inom för att metoden ska kunna användas. Vidare förklaras 
estimeringen av effektbehovet utifrån ett fartygs totala motstånd och där med besvara dess två 
frågeställningar. 
  

 Hur är Holtrop & Mennen’s metod uppbyggd, och när kan man tillämpa metoden? 

 Hur bestämmer man ett fartygs effektbehov utifrån ett fartygs totala motstånd? 

Med metodens steg definierade görs en studie på fartyg vars installerade effekt är känd, och jämförs mot 
det utifrån Holtrop & Mennen’s metod beräknade effektbehovet. Utifrån jämförelserna kommer 
rapporten behandla en sista frågeställning.  
 

 Kan man med begränsad information om fartyget ändå få en tillräckligt bra 

effektbehovsestimering? 

BEGRÄNSNINGAR 

Då Holtrop & Mennen’s metod bygger på regressionsanalys av ett fixt antal fartygsmodeller begränsas 
också användandet av metod till fartyg vars koefficienter kan jämföras med de testade fartygsmodellernas 
parametrar. Därför följer här en tabell med ramar för inom vilka ett fartygs Froudes tal, prismatiska 
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koefficient, längd-bredd förhållande samt bredd-djupgående förhållande måste hållas för att metoden ska 
kunna användas.  
 

Tabell 9 Begränsningar för användande av Holtrop & Mennen’s metod 

Fartygstyp Max Froudes 
tal PC   /L B   /B T   

Min Max Min Max Min Max 

Tankers, bulkfartyg 0,24 0,73 0,85 5,1 7,1 2,4 3,2 
Trålare, bogserbåt och grunt gående 
transportfartyg 0,38 0,55 0,65 3,9 6,3 2,1 3,0 
Containerfartyg och fartyg av klass jagare 0,45 0,55 0,67 6,0 9,5 3,0 4,0 
Linjefartyg 0,30 0,56 0,75 5,3 8,0 2,4 4,0 
RORO samt bilfärjor 0,35 0,55 0,67 5,3 8,0 3,2 4,0 

 

ETT FARTYGS TOTALA MOTSTÅND 

I Holtrop & Mennen’s metod delas ett fartygs totala motstånd upp i 6 stycken separata delar enligt, 
 

 1(1 )tot F APP W B TR AR R k R R R R R          (33) 

 

där 𝑅𝐹 är motståndet som som uppstår av plattfriktionen och beräknas enligt rekommendation av ITTC-

57 [13] med ekvation (34), (1 + 𝑘1) är en formfaktor som skalar om det viskösa motståndets 𝑅𝐹 utifrån 

fartygets dimensioner och beräknas enligt (39). APPR  är det motstånd som uppstår på grund av bihang på 

fartyget så som roder, axlar och skäddor med mera och bihangsmotståndet beräknas enligt ekvation (44). 

WR är motståndet som uppstår av att fartyget bygger upp ett vågsystem, vilket växer med fartygets 

hastighet och bestämmas med ekvation (46). BR är ett motståndstillägg för en förlig bulb på fartygets bog 

och beräknas enligt ekvation (58). TRR är det motstånd som uppstår om fartyget har en akterspegel som 

sträcker sig under vattenytan och bestämmas då med ekvation (61). AR  beskriver motståndet som läggs 

till för omskalning mellan modell och fullskaligt fartyg. 
 

Plattfriktionsmotstånd 

Det viskösa motståndet beaktar fartygsskrovet som en plan platta som anströmmas av vatten och dess 

friktionsmotstånd beräknas sedan till FR  vilken sedan skalas om utifrån fartygets dimensioner och 

förhållanden. Plattfriktionsmotståndet beräknas enligt rekommendationer av ITTC-57 enligt, 
 

 
1

2
F FR V S C       (34) 

 

där V  är fartygets uppskattade servicefart och FC  är plattfriktionskoefficienten och beräknas enligt 

ekvation (11). Koefficienten S  är fartygets våta yta och beräknas enligt Holtrop & Mennen med följande 
uttryck. 
 

  2 0,453 0,4425 0,2862 0,00346 0,3696 2,38 BT
M B M WP

B

AB
S L T B C C C C

T C

 
                

 
 (35) 

 

där skrovkoefficienterna MC , BC  och WPC  vilka kan beräknas enligt nedan alternativt bestämmas utifrån 

tabell 14 under rubriken STUDIE, som innehåller intervall med koefficienterna för olika fartygstyper.  
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  (36) 

 

Koefficienten MA  beskriver mittspantsarean vilken definieras enligt figur 15.  

 

 
Figur 15 Överblick över hur måtten på mittspantsarean och vattenlinjearean definieras. Figur tagen ur Basic Ship Design [26] 

 

Andra koefficienten är den så kallade Blockkoefficienten BC  som beskriver skrovets fyllnad mot det 

rätblock som dimensionernas maximala mått mäter och beräknas enligt, 
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  (37) 

 

Koefficienten WPC  beskriver hur “kvadratisk” vattenlinjearean är, där en låg siffra betyder att skrovet är 

följsamt och beräknas enligt ekvation (38). 
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A
C

L B



  (38) 

 

där WA förtydligas i figur 16.  

 

Formfaktorn  

Den andra termen i ekvation (33) är omskalningsfaktorn 11 k , formfaktorn. Denna skalar om 

friktionsmotståndet för skrovet sett som en plan platta till att anpassas till skrovets utformning med 
avseende på skrovkoefficienterna.  Formfaktorn bestämmas enligt ekvationen nedan, 
 

    
0,92497

0,69060,521448
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B
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L

  
            
   

  (39) 

 

vilken innehåller flera vid detta tillfälle okända koefficienter vilka bestäms enligt nedan. PC  är den 

prismatiska koefficienten och beskriver deplacementets förhållande till fartygets maximala tvärsnittsyta, 

MA vilken beskrevs i figur 14 och PC beräknas enligt ekvation (40) på nästa sida. 

Figur 16 översiktsbild över definitionen av vattenlinjearean. Figur tagen ur Basic Ship Design [26]  
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  (40) 

 

Koefficienten RL  står för length of run och beskriver den verkliga längden av vattenlinjen utmed skrovets 

krökning och bestäms med ekvation (41). 
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  (41) 

 

OBS. Koefficienten LCB  ska här anges i procent av längden.  
 

Koefficienten 12c  beror av djupgående-längd förhållandet 
T

L
 och bestäm enligt nedan i (42) inom ramen 

för respektive giltighetsområde.  
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  (42) 

 
Första koefficienten i ekvation (39) beskriver hur valet av akterns utformning påverkar motståndet som 
uppkommer av plattfriktionen och bestäms av ekvation (43). 
 

 13 1 0,003 sternc C     (43) 

 

sternC  väljs enligt akterns utformning och antar värde enligt tabell 10. 

 
Tabell 10 Val av koefficient utifrån val av akterutformning [27] 

Akterns utformning 
sternC   

V-format spant -10 
Normal spant 0 
U-format spant med Hogner  +10 

 

Bihangsmotstånd 

Nästa term i ekvation (33) är bihangsmotståndet APPR och detta motstånd uppstår precis som för FR  av 

att vattnet strömmar längs en yta fast i detta fall är ytorna bihang på skrovet under vattenlinjen. Exempel 
på sådana gavs i beskrivningen av grundekvationen (33) och samtliga bihang som utnyttjas i metoden 

anges i tabell 11. Bihangsmotståndet beror på den tidigare nämnda koefficienten för plattfriktionen FC , 

farten V  samt termen  21
eq

k som är ett tillägg för summan av fartygets alla bihang normerat med 

bihangens våta yta S . Motståndet beräknas enligt ekvation (44), och en sammanställning av alla bihangens 
inverkan beräknas enligt ekvation (45).   
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  2

20,5 1APP APP Feq
R V S k C         (44) 

 

Koefficienten FC  beräknas enligt tidigare med ekvation (11) utifrån rekommendation av ITTC-57. I 

ekvation (44) är koefficienten APPS  bihangens sammanlagda våta yta och  21
eq

k bestäms genom en 

sammansättning av samtliga bihangs 21 k -termer i enlighet med ekvation (45). 
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  (45) 

 

Varje bihangs 21 k -term avläses i tabell 10 nedan och dess våta yta får uppskattas. 

 

Tabell 11 Värden för approximativa bihangstillägg 21 k  

roder  akter om skedda 1,5-2,0 
utanpåliggande roder 1,3-1,5 
balanserade roder för twin-screw  2,8 
axelfästen 3,0 
skedda 1,5-2,0 
axelbussning 3,0 
skrov bussning 2,0 
axlar 2,0-4,0 
stabiliserings fenor 2,8 
Dome 2,7 
slingerköl 1.4 

 
Om fartyget är utrustat med en bogpropeller kommer strömningen runt öppningarna att bidra till 
bihangsmotståndet och därför görs ett tillägg med storleken  
 

2 2

BTOV d C      

 

där 𝑑 är tunneldiametern och BTOC  är en konstant som varierar mellan 0,003 till 0,012 och om 

bogpropellern är placerad i den cylindriska delen av bulben ska de lägre siffrorna användas.  
 

Vågbildningsmotstånd 

Fjärde termen i ekvation (33) är vågbildningsmotståndet WR  och beskriver i termer av motstånd den 

energi som tillförs till vattnet för det vågsystem som byggs upp av att ett fartyg rör sig genom vattnet. 
Vågsystemet består av dels transversella vågor och av divergenta vågor och dessa vågor uppstår på grund 
av skillnader i tryckfördelningen kring fartygsskrovet som är under vattenytan. Vågbildningsmotståndet 
beräknas med ekvation (46) nedan.  
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       (46) 

 

 Froudes tal, nLF  bestäms enligt ekvation (9) och konstanten 1c  bestäms enligt nedan med ekvation (47), 

 

  
1,07961

1,375653,78613

1 72223105 90 E

T
c c i

B

 
     

 
  (47) 
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där konstanten 7c  beräknas med ekvation (48) för rådande giltighetsområde.  
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  (48) 

 

Koefficienten Ei  beskriver den angreppsvinkel som vattenlinjen har vid bogen i stäven på fartyget, om 

denna är okänd kan Ei uppskattas genom att beräkna ekvation (49). 
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  (49) 

 

Koefficienten 2c  genererar en minskning i vågbildningsmotstånd vilket representerar bulbens positiva 

inverkan på vågbildningsmotståndet, och beräknas enligt,  
 

 
 31,89

2

c
c e

 
   (50) 

 

där koefficienten 3c  beräknas enligt nedan med ekvation (51). 
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  (51) 

 

Koefficienten Bh  är det vertikala avståndet från köllinjen till centrum på bulbens tvärsnittsarea BTA . FT  

är fartygets djupgående vid fören.  
 

Koefficienten 5c  i ekvation (46) beskriver hur akterspegelns utformning påverkar vågbildningsmotståndet 

vilket beräknas enligt, 
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  (52) 

 

där TA  är den transversella arean på den i vattnet nedsänkta delen av akterspegeln vid farten 0 kn.  

 

Vidare i ekvation (46) skall konstanterna 1m  och 2m  bestämmas enligt nedan.   
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         (53) 

 

Här beräknas koefficienten 16c  utifrån värdet på prismatiska koefficienten PC  enligt (54). 
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  (54) 

 

Konstanten 2m  beräknas enligt, 
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     (55) 

 

där 15c  bestäms utifrån ekvation (56) för gällande giltighetsområde på förhållandet 
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  (56) 

 

Sista parametern att beräkna i ekvation (46) är slankhetstalet vilken beräknas genom ekvation (57).  
 

 

1,446 0,03 , då 12

1,446 0,36, då 12

P

P

L L
C

B B

L
C

B






    


    


  (57) 

 

Bulbmotstånd 

Bulben på ett fartyg har som uppgift att skapa en transversell våg framför stäven som i sin tur negativt 
interfererar med vågen som byggs upp av stäven och därmed minskar vågamplituden på vågen. Det är den 
positiva inverkan av bulben, vilken definierades under vågbildningsmotståndet i ekvation (50) men det går 
inte att lägga till delar på skrovet utan att motståndet ökar. Därför måste bulbens negativa inverkan som 
beskrivs som bulbmotståndet också bestämmas vilket görs genom att beräkna ekvation (58).  
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  (58) 

 
I denna ekvation beskriver 

BP  bulbens uppträngning genom vattenytan och beräknas enligt, 
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  (59) 

 
där termerna 

BTA , 
FT  och 

Bh  följer enligt ekvation (51).  
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Termen 
niF  i ekvation (58) är Reynold’s tal baserat på bulbens utformning och beräknas enligt nedan med 

ekvation (60). 
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  (60) 

 

Akterspegelmotstånd 

I ekvation (52) beskrevs hur akterspegelns nedsänkning under vattenytan reducerar 
vågbildningsmotståndet, nedan i ekvation (61) beräknas det motstånd som akterspegelns nedsänkning 
under vattenytan medför. 
  

 
2

60,5TR TR V A c       (61) 

 
Koefficienten 

6c  bestäms med ekvation (62) som definieras inom ramen för Reynold’s tal baserat på 

akterspegeln vilket beräknas med ekvation (63). 
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  (62) 
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  (63) 

 
Konstanten 

WPC  är vattenlinjeareakoefficienten som kan beräknas enligt ekvation (38), 
TA  är den area av 

akterspegeln som är nedsänkt under vattenytan då fartyget inte gör någon framfart genom vattnet.  
 

Omskalningstillägg 

Sista termen i ekvation (33) är det motstånd som läggs till på totalmotståndet för att beskriva effekten av 
skillnaderna i skrovets ytråhet vid övergången från modellfartyg till fullskaligt fartyg. Detta tillägg kallas 

AR  och beräknas enligt, 

 

 
20.5A AR V S C       (64) 

 

där S  är skrovets våta yta och uppskattas enligt tidigare med ekvation (35). Korrelationsfaktorn 
AC  är 

den dimensionslösa koefficienten som beskriver förändringen i motstånd på grund av skillnaderna i 
skrovets ytråhet och bestäms genom att beräkna ekvation (65).  
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            (65) 

 
Koefficienten 

2c  bestäms enligt tidigare i ekvation (50) och koefficienten 
4c  bestäms enligt nedan i 

ekvation (66) där giltighetsområdet styrs av djupgående-längd förhållandet FT

L
. 
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  (66) 

 
Om fartygsskrovet har en högre ytråhet än den från ITTC-78 rekommenderade 150 μmSk   skall 

AC  

beräknas enligt, 
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   (67) 

 

där 
Sk  och L  anges i meter. 

 
Med samtliga termer bestämda i ekvation (33) kan nu det totala motståndet för fartyget 

TR  beräknas. 

 

PROPULSORPARAMETRAR 

För att kunna bestämma axeleffekten 
SP  går här Holtrop & Mennen’s metod vidare med prediktering av 

prupolsionsfaktorerna medströmsfaktorn w , sugfaktorn t  samt relativa rotativa verkningsgraden 
R   

som beror av fartygets huvuddimensioner och val av propulsion. Metoden bygger på tre stycken alternativ 
utifrån valet av propulsionstyp och fartygets utformning i aktern, en propeller och konventionell akter, två 
propellrar och konventionell akter samt en propeller med öppen akter. Många moderna segelbåtar är idag 
utformade med en sådan öppen akter. För det första alternativet med en propeller beräknas 

medströmsfaktorn w  enligt, 
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  (68) 

 
där koefficienten 

9c  beror av ytterligare en konstant 
8c  son beräknas med ekvation (69) inom 

giltighetsområdet för förhållandet 
A

B

T
 enligt nedan. 
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  (69) 

 
Konstanten 

9c  bestäms enligt nedan i ekvation (70). 
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  (70) 

 

Vidare följer att bestämma koefficienten 
11c  som bestäms enligt ekvation (71) och utifrån förhållandet AT

D
 

där 
AT  är fartygets djupgående i aktern och D  är den valda propellerdiametern.  
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  (71) 

 
I ekvation (68) för medströmsfaktorn används den viskösa koefficienten 

VC  som bestäms enligt, 

 

  11V F AC k C C      (72) 

 

där 
FC , 

AC  och formfaktorn  11 k  bestäms enligt tidigare med ekvationerna (11), (67) samt (39). 

Koefficienten 
1PC  bestäms enligt ekvation (73) och koefficienten för akterns utformning bestäms enligt 

tidigare resonemang med tillhörande tabell 10.  
 
 

1 1,45 0,315 1,0225P PC C LCB       (73) 

 

Sugfaktorn t  beräknas på liknande vis enligt,  
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där koefficienten 
10c  definieras enligt ekvation (75) utifrån läng-bredd förhållandet 

L

B
. 
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  (75) 

 
Den relativa rotativa verkningsgraden 

R relaterar till skillnaderna i vridmoment som uppstår genom att 

propellern verkar i medströmsfältet eller inte [13] och beräknas som, 
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där 
EA  är propellerns totala bladarea och 

OA  är propellerdiscens area, och divisionen mellan dessa kallas 

för bladareaförhållandet och benämns som BAR  (Blade Area Ratio) vilket beräknas enligt keller’s formula i 
ekvation (77).  
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  (77) 

 

I denna ekvation är 
op g h    det statiska trycket vid propelleraxelns centrumlinje som är på djupet h  

från vattenytan och 
vp  är ångtrycket, och vid grundantagande om att vattentemperaturen antar 15  

Celsius kan det antas att 
299047 N/mo vp p  .  Z  är propellerns bladantal och K  är en konstant 

som kan anta två värden vilket styrs av antalet propellrar och välj enligt nedan.  
  

 
0 till 0,1 för fartyg med två propellrar

0,2 för fartyg med en propeller

K
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  (78) 

 
Det andra alternativet gäller för fartyg med två propellrar och metoden följer så som ovan. Ekvationerna 
(79), (80) och (81) ger medströmsfaktorn, sugfaktorn och relativa rotativa verkningsgraden. 
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Det sista alternativet rör fartyg med en propeller och en mera modern akter som på en segelbåt med 
öppen akter. Källan anger att endast ett fåtal modelldata används för att frambringa följande formel och 
data och bör därför användas med en viss nivå av försiktighet. Ekvationerna (82), (83) och (84) ger 
medströmsfaktorn, sugfaktorn och relativa rotativa verkningsgraden. 
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 0,10t    (83) 

 
 0,98R    (84) 

 

EFFEKTBEHOV 

För att bestämma fartygets effektbehov 
DP  från ekvation (85) behövs det först att fartygets axeleffekt 

SP

bestäms, vilket löses ur ekvation (86) nedan,  
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   (85) 

 
Där antagande om axeleffekten 0,99S   råder för att uppfylla följande ekvationer nedan i enlighet med 

Holtrop & Mennen’s metod. Axeleffekten bestäms utifrån fartygets släpeffekt 
EP  och 

propulsorverkningsgraden 
D ,  
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varpå 

EP  bestäms med ekvation (87). Propulsorverkningsgraden är en sammansättning av propellerns 

verkningsgrad 
o , relativa rotativa verkningsgraden 

R  och skrovverkningsgraden 
H  enligt ekvation 

(88), 
 
 

E TP R V    (87) 

 
 

D R o H        (88) 

  
där 

R  bestäms enligt ovanstående formuleringar, 
H  enligt ekvation (89) och 

o  bestäms genom 

ekvation (90).   
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För att bestämma propellerns verkningsgrad används ekvation (90) som beror av framdriftstalet J  samt 
två dimensionslösa koefficienterna för fartygets krävda tryckkraft och moment.  
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Dessa koefficienter bestäms med Holtrop & Mennen’s metod enligt,  
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      (92) 

 

varpå Z  är antalet propellerblad, P  är propellerns geometriska pitch vilken kommer att kunna läsas av 

ur propellerkarakteristikorna. Koefficienten 0,75c  beskriver propellerkordans längd vid 75 % av 

propellerradien och kan beräknas enligt, 
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där termen E

O

A

A

 
 
 

 beräknas enligt tidigare i ekvation (77) och D  är propellerdiametern. 

 
I ekvation (91) och (92) beskriver koefficienten 

DC  tryckkraftsskillnaden över bladprofilen och bestäms 

genom ekvation (94). 
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Koefficienten pk  beskriver propellerbladens ytråhet och för nya propellrar är det standard att använda 

0.00003pk  . I ekvationen ovan beskriver  
0,75

/t c  tjocklek-kordlängd relationen vid 75 % av radien 

och bestäms enligt, 
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      (95) 

 

Koefficienterna 
TK  och QK  från B-screw serien i ekvationerna (91) och (92) bestäms med polynom 

framtagna med regressionsanalys från Wageningen B-screw series [28]. Polynomen bygger på två stycken för 

tillfället okända koefficienter nämligen framdriftstalet J  samt geometriska pitchen 
P

D
. För att bestämma 

de två okända koefficienterna krävs det att antalet propellerblad och önskad hastighet är bestämt så att 

fartygets tryckkraftskoefficient kan varieras med framdriftstalet J   och jämföras mot B-screw 
karakteristikorna. Med totala motståndet samt sugfaktorn t känd beräknas propellerns tryckkraft som 
krävs för motståndet med ekvation (20). Här väljer man sedan att omforma tryckkraften till en 

dimensionslös koefficient som beror av kvadraten av framdriftstalet J  i enlighet med ekvation (22). Vid 
detta läge väljs den graf ur Wageningen B-screw serie vilka ges i Further computer-analyzed data of the 

Wageningen B-screw series [28] vilka rymmer den önskade propellerns bladareaförhållande 
E

O

A

A
 samt blad 

antalet och ritar in parabeln för 
TK  och där läser av de värden på 

P

D
 och J  som ger maximal 

propellerverkningsgrad. Vidare beräknas nu polynomen från Wageningens B-screw serie enligt ekvation 
(96) och (97) utifrån tabell 12 vilka ska användas ovan i ekvationerna för fartygets tryckkraft- och 
momentkoefficient. 
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Tabell 12 Koefficienter och termer för 
TK  och QK  polynomen för Wageningen B-screw serie 

C(s,t,u,v) s t u v 

 

C(s,t,u,v) S T U v 

 0,00880496 0 0 0 0 0,00379368 0 0 0 0 

-0,204554 1 0 0 0 0,00886523 2 0 0 0 

0,166351 0 1 0 0 -0,032241 1 1 0 0 

0,158114 0 2 0 0 0,00344778 0 2 0 0 

-0,147581 2 0 1 0 -0,0408811 0 1 1 0 

-0,481497 1 1 1 0 -0,108009 1 1 1 0 

0,415437 0 2 1 0 -0,0885381 2 1 1 0 

0,0144043 0 0 0 1 0,188561 0 2 1 0 

-0,0530054 2 0 0 1 -0,00370871 1 0 0 1 

0,0143481 0 1 0 1 0,00513696 0 1 0 1 

0,0606826 1 1 0 1 0,0209449 1 1 0 1 
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-0,0125894 0 0 1 1 0,00474319 2 1 0 1 

0,0109689 1 0 1 1 -0,00723408 2 0 1 1 

-0,133698 0 3 0 0 0,00438388 1 1 1 1 

0,00638407 0 6 0 0 -0,0269403 0 2 1 1 

-0,00132718 2 6 0 0 0,0558082 3 0 1 0 

0,168496 3 0 1 0 0,0161886 0 3 1 0 

-0,0507214 0 0 2 0 0,00318086 1 3 1 0 

0,0854559 2 0 2 0 0,015896 0 0 2 0 

-0,0504475 3 0 2 0 0,0471729 1 0 2 0 

0,010465 1 6 2 0 0,0196283 3 0 2 0 

-0,00648272 2 6 2 0 -0,0502782 0 1 2 0 

-0,00841728 0 3 0 1 -0,030055 3 1 2 0 

0,0168424 1 3 0 1 0,0417122 2 2 2 0 

-0,00102296 3 3 0 1 -0,0397722 0 3 2 0 

-0,0317791 0 3 1 1 0,00350024 0 6 2 0 

0,018604 1 0 2 1 -0,0106854 3 0 0 1 

-0,00410798 0 2 2 1 0,00110903 3 3 0 1 

-0,000606848 0 0 0 2 -0,000313912 0 6 0 1 

-0,0049819 1 0 0 2 0,0035985 3 0 1 1 

0,0025983 2 0 0 2 -0,00142121 0 6 1 1 

-0,000560528 3 0 0 2 -0,00383637 1 0 2 1 

-0,00163652 1 2 0 2 0,0126803 0 2 2 1 

-0,000328787 1 6 0 2 -0,00368278 2 3 2 1 

0,000116502 2 6 0 2 0,00334268 0 6 2 1 

0,000690904 0 0 1 2 -0,00183491 1 1 0 2 

0,00421749 0 3 1 2 0,000112451 3 2 0 2 

5,65229E-05 3 6 1 2 -2,97228E-05 3 6 0 2 

-0,00146564 0 3 2 2 0,000269551 1 0 1 2 

 

0,00083265 2 0 1 2 

0,00155334 0 2 1 2 

0,000302683 0 6 1 2 

-0,0001843 0 0 2 2 

-0,00042399 0 3 2 2 

8,69243E-05 3 3 2 2 

-0,0004659 0 6 2 2 

5,54194E-05 1 6 2 2 

 
 
Dessa beräkningar är giltiga för ett Reynold’s tal baserat på propellerkordan vid 75 % av radien, se 

ekvation (98) som är mindre eller lika med 
62 10 . För högre Reynold’s tal skall en korrektionsfaktor 

adderas på ekvationerna (96) och (97) som beräknas med ekvationerna (100) och (101). 
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I denna ekvation är   den dynamiska viskositeten vilken bestäms med ekvation (99) 
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       (99) 

 

där   är kinematiska viskositeten vilken för 15 grader vatten antas vara lika med 
31,155 10 kg/m s  .  

 

Korrelationsfaktorerna beräknas enligt samma modell som för TK  och 
QK  vilka definieras enligt, 
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där koefficienterna och termerna ges enligt tabellerna 13 och 14.  
  

Tabell 13 Koefficienten , , ,

T

s t u vC
 och termerna s, t ,u och v för korrektionstermen TK  

, , ,

T

s t u vC
  s t u v 

 0,000353485 0 0 0 0 

-0,00333758 0 1 0 2 

-0,00478125 0 1 1 1 

0,000257792 2 1 0 2 

0,0000643192 1 0 6 2 

-0,0000110636 2 0 6 2 

-0,0000276305 2 1 6 2 

0,0000954 1 1 1 1 

0,0000032049 1 1 1 3 

  
 

Tabell 14 Koefficienten , , ,

Q

s t u vC
 och termerna s, t, u,v och w för korrektionstermen 

QK   

, , ,

Q

s t u vC
  s t u v w 

 -0,000591412 0 0 0 0 0 

0,00696898 0 0 1 0 1 

-0,0000666654 0 0 6 0 0 

0,0160818 0 2 0 0 0 

-0,000938091 1 0 1 0 0 

-0,00059593 1 0 2 0 0 

0,0000782099 2 0 2 0 1 

0,0000052199 1 1 0 2 1 

-0,00000088528 2 1 1 1 1 

0,0000230171 1 0 6 0 1 

-0,00000184341 2 0 6 0 0 

-0,00400252 1 2 0 0 0 

0,000220915 2 2 0 0 0 
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EFFEKTFÖRLUSTER  

Axeleffekten är den effekt som krävs för att driva fartyget i en önskad servicefart samt under 
förutsättningarna att stilla vatten råder och att vattnet ej är grunt vatten. I verkligheten behöver ett fartyg 
ännu mer effekt för kunna upprätthålla farten även då icke-ideala förhållandena råder och för att täcka de 

effektförluster som ett fartyg står inför. På den beräknade axeleffekten SP  läggs det därför på 2-3 % för 

att täcka för osäkerheter i väderförhållandena, beräkningarna samt friktion i hylslagerna samt 15 % som 
sjötillägg för fartyget ska kunna gå kontinuerligt i normal drift [8]. För att täcka en teknisk marginal till 
maskineriet och propellern med avseende på hållfasthet och värmebelastning med mera beräknas den 
högsta tillåta effekt vid kontinuerlig drift, kallad MCR (maximum continuous rating) med 10 % tillägg. 
Den slutliga effekten för fartyget bestäms enligt dessa tillägg med ekvation (102). 
 

 1,10 1,15 1,03MCR SP P      (102) 

     

STUDIE  

För att undersöka tillförlitligheten i att utifrån en begränsad kännedom om ett fartyg bestämma dess 
effektbehov, görs här en analys av 16 stycken fartyg och dess installerade effekt. Fartygen vars 
dimensioner som har använts i analysen sammanfattas i tabeller här nedan och den största mängden av 
information om fartygen är hämtad från The Royale Institution of Naval Architecture’s publikationer 
kallade Significant Ships från åren 1998 [29] respektive 2007 [30]. För de fartyg det var möjligt har dessa 
fartygs fullständiga information från dessa publikationer återgetts i bilaga 2. De parametrar som inte 
kunnat specificeras genom litteraturen har det använts okulär besiktning av bilder på fartygen från internet 

så att en uppskattning av storheten kunnat göras. Anströmningsvinkeln mot stäven Ei  har antagits till 180 

grader för samtliga fartyg då denna är okänd och skrovkoefficienterna MC  och WPC  har bestämts utifrån 

tabell 15 för olika fartygstyper. 
 

Tabell 15 Skrovkoefficienternas intervall för olika fartygstyper med värden från Fartygsmotstånd och Effektbehov [13] 

 Passagerarfartyg Containerfartyg Rorofartyg Bulkfartyg Oljefartyg Fregatter 

BC   0,55-0,65 0,58-0,68 0,57-0,70 0,85-0,89 0,85-0,95 0,45-0,50 

MC    0,97-0,985 0,98-0,99 0,98-0,99 1,00 1,00 0,70-0,80 

WPC  0,70-0,75 0,75-0,82 0,77-0,83 0,88-0,91 0,88-0,91 0,68-0,76 

PC   0,60-0,70 0,65-0,75 0,67-0,75 0,84-0,89 0,85-0,95 0,56-0,64 

nF   0,24-0,36 0,22-0,26 0,23-0,30 0,15-0,18 0,12-0,18 0,44-0,58 

   
Bulbens dimensioner har inte definierats i källorna och har där med behövts uppskattas utifrån fartygens 
general arrangemang i bilaga 2 samt bilder som sökts upp på internet, vilket även gäller för arean av 

akterspegeln som är nedsänkt under vattenlinjen, TA . Studien har genomförts med en uppdelning av 

fartygen efter fartygstyp, containerfartyg, tankfartyg samt övriga fartyg som täcker passagerarfartyg, 
ROPAX-fartyg samt ett patrullfartyg. Fartygen är av varierande storlek och typ för att eventuellt kunna se 
om det är någon särskild typ som metoden lämpar sig för. I tabell 16 nedan presenteras containerfartygens 
indata vilka använts i Matlab-programmet Resistance som har beräknat fartygsmotståndet enligt Holtrop 
& Mennen’s metod.   
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Tabell 16 Indata till Holtrop & Mennen’s metod i fartygsanalysen för containerfartyg 

  

Emma  
Maersk 

Cosco  
New York 

Ital 
Mattina Ruiloba 

Sea-Land 
Argentina Cap Palmerston 

L   m  390 289 255 150 200 182 

B   m  56,4 32,2 32,2 24,8 29,8 27,6 

FT   m  15,5 13,5 12,75 9,5 11,4 11,3 

AT   m  15,5 13,5 12,75 9,5 11,4 11,3 

   
3m  91008 86213 65220 23781 43570 37017 

S   
2m  23029 12865 11498 5227 8177 6758 

Ei   grader   180 180 180 180 180 180 

MC   - 0,985 0,985 0,985 0,985 0,985 0,985 

WPC   - 0,79 0,775 0,775 0,775 0,775 0,775 

lcb   m  0 0 0 0 0 0 

APPS   2m  320 80 90 65 120 135 

 21
eq

k   
- 4,59 2 2 2 2 2 

sternC   - 0 0 0 0 0 0 

btA   2m  50 18 12 20 20 12 

Bh   m  13 9 8 9 9,5 9 

TA   2m  10 0 10 20 0 0 

 
Vidare i effektbehovspredikteringen behövs indata om vilken fart på fartyget som använts samt vilken 
installerad effekt fartyget är utrustat med. Propellerdimensionerna samt vid vilken effekt av MCR som 
fartygets fart är bestämt utifrån, vilken anges i procent av MCR.  Dessa data för containerfartygen 
presenteras i tabell 17 nedan. Nedan följer tabell 16 med information om indata kring vilken servicefart 
fartyget har samt om det är utrustat med en eller två propellrar och vilket bladantal som propellern eller 
propellrarna har. Dessa data används som indata till beräkningarna av det effektbehovet vid ideala 
förhållanden med utgångspunkt ifrån det totala motståndet. Utifrån det effektbehovet för ideala 

förhållanden beräkna sedan det slutliga effektbehovet vid maximal kontinuerlig drift MCRP  enligt 

ovanstående rutin för tillägg.  
 
 

Tabell 17 Indata effektbehovsprediktering för containerfartyg 

  

Maersk 
 Emma 

Cosco 
New York 

Ital 
Mattina Ruiloba 

Sea-Land 
Argentina Cap Palmerston 

V   kn   23 24.3 23,9 18,7 21 21,2 

instP   kW   80 080 41 130 36560 10395 18210 19620 

Prop.   - 1 1 1 1 1 1 

D   m   9 8.2 7,7 5,8 7,1 6,7 

Z   - 6 4 4 4 4 4 

MCR   %   - 90 90 90 90 90 

 
Likt tabell 16 och 17 för containerfartygen följer här nedan motsvarande tabeller för tankfartygen i tabell 
18 och 19 samt för övriga fartyg i tabell 20 och 21.  
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Tabell 18 Indata till Holtrop & Mennen’s metod i fartygsanalysen för tankfartyg 

  
Jahre Viking Saracena Amalienborg Atrotos Histria Giada Oversea Houston 

L   m  458,5 150 140 179 175 179 

B   m  68,8 25,6 23 32,2 32,2 32,2 

FT   m  24,611 8,30 8,7 12,5 11,0 11,0 

AT   m  24,611 8,30 8,7 12,5 11,0 11,0 

   
3m  630870 24057 21131 56071 48896 48800 

S   
2m  46680 5358 4679 8502 7932 8024 

Ei   grader   180 180 180 180 180 180 

MC   - 1 0,99 1 1 1 1 

WPC   - 0,91 0,89 0,88 0,88 0,88 0,88 

lcb   m  0 0 0 0 0 0 

APPS   2m  600 80 80 100 115 100 

 21
eq

k   
- 1,8 2 2 2 2 2 

sternC   - 0 10 0 10 10 0 

btA   2m  150 12 16 8 14 12 

Bh   m  12 5 5,5 9 8 8 

TA   2m  60 20 0 5 5 20 

 
 
 

Tabell 19 Indata effektbehovsprediktering för tankfartyg 

  
Jahre Viking Saracena Amalienborg Atrotos Histria Giada Oversea Houston 

V   kn   15 16 13.7 14,5 15,0 14,6 

instP   kW   37 302 7 200 4 800 11620 9480 8580 

Prop.   - 1 2 1 1 1 1 

D   m   14 4.7 5.4 6,05 5,7 5,8 

Z   - 4 5 5 5 5 4 

MCR   %   - 90 98 67 100 85 
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Tabell 20 Indata till Holtrop & Mennen’s metod i fartygsanalysen för övriga fartyg 

  
HMS 

Carlskrona 
Grand Princess Skåne Fram 

  
Patrullfartyg Passagerare ROPAX Passagerare 

L   m  105,7 250 190 100 

B   m  15,2 36 29 20,2 

FT   m  4,0 8,5 6,5 5,1 

AT   m  4,0 8,5 6,5 5,1 

   3m  3150 50927 22849 6634 

S   2m  1496 9513 5632 2233 

Ei   grader   180 180 180 180 

MC   - 0,75 0,98 0,98 0,98 

WPC   - 0,71 0,725 0,725 0,775 

lcb   m  0 0 0 0 

APPS   2m  16 232 162 30 

 21
eq

k   - 1,7 1,13 2,05 2 

sternC   - 0 10 0 0 

btA   2m  0 15 10 8 

Bh   m  0 7 5 4 

TA   2m  0 30 10 0 

 
 

Tabell 21 Indata effektbehovsprediktering för övriga fartyg 

  
HMS Carlskrona Grand Princess Skåne Fram 

  Patrullfartyg Passagerare ROPAX Passagerare 

V   kn   20 24 24 16.4 

instP   kW   7 760 42 000 29 000 4 620 

Prop.   - 1 2 2 2 

D   m   3 5.6 4.5 3.1 

Z   - 5 6 5 4 

MCR   %   - 100 85 - 

 
Metoden enligt Holtrop och Mennen används genom beräkningar med programmet Resistance för att 
bestämma totala motståndet. Utifrån motståndet och kännedom om propellerns specifikationer bestäms 
framdriftstalet och pitch-diameter-förhållandet med användning av propellerkarakteristikorna från 
Wageningen B-serie och vidare har ett program skapats i Matlab för beräkningarna av B-screw-polynomen 
och slutligen effektbehovet. 
 
För att slutligen kunna jämföra den installerade effekten mot den beräknade måste storleken av MCR som 
vilken fartygets fart har angivits med beaktas och därmed läggas till på den beräknade effekten. Skillnaden 
som beräknas mellan den installerade effekten och den beräknade axeleffekten kallas för marginal. 
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RESULTAT 

Effekten för maximal kontinuerlig drift MCRP  beräknas enligt tidigare genomgång för de olika fartygen 

och summeras i tabellerna 22, 23 och 24 vilka jämförs mot den installerade effekten instP  i tabellerna 17, 

19 och 21. Skillnaden mellan den installerade effekten och beräknade effekten beräknas och presenteras 

som procentuell skillnad i förhållande till den installerade effekten. Negativa siffror på felet i kW  anger 
att den beräknade effekten är större än den installerade effekten.  
 
Vid analys av parametrarna för metodens giltighetsområde har det upptäckt fem stycken fartyg vars någon 
av de begränsande parametrarna inte ligger inom ramen för metoden, och har därför uteslutits från 
resultatet. Dessa fartyg är av slaget containerfartyg, Emma Maersk och COSCO New York samt slaget 
övriga fartyg, Grand Princess, Skåne samt Fram.  
 

Tabell 22 Resultat av beräknad effekt samt felmarginal för containerfartyg 

  

Ital 
Mattina Ruiloba 

Sea-Land 
Argentina 

Cap 
Palmerston 

SP   kW  35911 9360 18229 17912 

Marginal  kW  649 1035 19 1708 

MCRP   kW   46790 12196 23752 23338 

Fel    kW  -10140 -1801 -5542 3718 

Fel  %   27,6 17,3 30,0 19,0 

 
 

Tabell 23 Resultat av beräknad effekt samt felmarginal för tankfartyg 

  
Jahre Viking Saracena Amalienborg Atrotos 

Histira 
Giada 

Oversea 
Houston 

SP   kW  28348 7340 2909 5256 6237 6010 

Marginal  kW  8954 140 1891 6364 3243 2570 

MCRP   kW   36936 9564 3790 6848 8127 7831 

Fel    kW  366 -2304 1010 4771 1353 749 

Fel  %   0,98 32,0  21,0 40,0 14,0 9,10 

 
 

Tabell 24 Resultat av beräknad effekt samt felmarginal för övriga fartyg 

  

HMS 
Carlskrona 

SP   kW  3914 

Marginal  kW  3846 

MCRP   kW   5100 

Fel    kW  2660 

Fel  %   34,3 

 
.   
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DISKUSSION 

Det är tydligt att felen är stora och att de varierar mellan att vara både större och mindre än den 
installerade effekten och studien visar att metoden är känslig för osäkerheter i indata.  Metodens 
begränsningar för prismatiska koefficienten gjorde att Emma Maersk och COSCO New York inte beaktas 

i resultatet. För Emma var PC nästan bara hälften av det minst tillåtna så vid Emmas beräkningar kan det 

vara ett större fel i indata som resulterar i den låga koefficienten. För fartyget New York var värdet på 
koefficienten strax över den tillåtna gränsen och därför togs bort ur resultatet. RORO-fartyget Skåne 
klarade inte gränsen för bredd-djupgående förhållandet överskred det maximalt tillåtna värdet och har 
därför inte beaktats i resultatet. Passagerarfartygen Grand Princess och Fram går inte att placera i tabellen 
förmetodens begränsningar och har därför uteslutits från resultatet. Fartygen Ital Mattina, Ruiloba, Sea-
Land Argentina och Cap Palmerston låg i bredd-djupgående förhållandet precis över men för att ha kvar 
några containerfartyg i resultatet nyttjades antagande om att fartygen går som linjefartyg. Detta antagande 
leder till att fartygen hamnar inom metodens begränsningar, men i resultatet ska överträdelsen av 
begränsningen tas i åtanke. 
 

Ser man till skillnaden mellan den installerade effekten och den beräknade axeleffekten SP  vilket är den så 

kallade marginalen blir resultatet för containerfartygen att effekterna är i samma storleksordning med en 
största marginal på något mer än 10 procent. För tankfartygen har marginalen skiftat mer och resultatet 
uppgår till en marginal om 50 procent för den största avvikningen.  
 
För containerfartygens resultat kan det argumenteras för att containerfartygen samtliga håller en hög fart, 
över 20 kn och motståndet ökar exponentiellt. För höga Froudes tal blir metoden känslig och kan därför 
ha lett till en överskattning av det beräknade motståndet. Cap Palmerston däremot har en installerad effekt 
som är större än den beräknade effekten och detta kan ha att göra med att fartygets installerade effekt 
också behöver försörja de fastmonterade kranarna.  
 
För tankfartygen har samtliga fått en beräknad effekt som är större än den installerade effekten och 
storleken på överskottet är varierande 6-42 % om man bortser ifrån Jahre Viking som har ett fel på cirka 1 
%. Det kan vara så att en del av överskottet på den installerade effekten behövs till drift av pumpar och 
annan utrustning ombord för hanteringen av godset. Det kan även vara så att överskottet är en marginal 
mot väder och vind för att kunna pressa fartyget till högre hastighet för att kunna ta igen förseningar och 
leverera den dyrbara lasten efter överenskommelse.  
 
Kvar är patrullfartyget Carlskrona som får en beräknad effekt som är mindre än den installerade och 
storleken är 34 %. Carlskrona har möjlighet till en 200 man besättning och effekten kan behövas till att 
driva elgeneratorer som täcker behovet för den stora mängden personer ombord.   
 
Sett över fartygstyperna är resultatet bättre för tankfartygen än för containerfartygen, varför detta var fallet 
kan anses ha att göra med att containerfartygen arbetar vid ett högre Froudes tal där motståndet enligt 
Holtrop & Mennen’s metod ökar kraftigt och därmed ökar felmarginalen.  
     
Att metoden utgår ifrån ett till antalet få inparametrar gör metoden lämplig för effektbehovsprediktering i 
inledande fartygsprojekteringar men de parametrar som används behöver vara säkra för att erhålla en 
tillräcklig noggrannhet. En iterativ process där metoden störs i indata för att lokalisera de stora 
störningarna kan vara lämpliga att genomföra för att kunna precisera sina indata och därmed minimera 
felmarginalen. 
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SLUTSATS 

Trots de stora felen som visades i studien måste det beaktas att Holtrop & Mennen’s metod med sina få 
parametrar som indata är en metod vid ett inledande stadie av en fartygsprojektering. Vid ett sådant 
inledande stadie kan det därför ändå anses att metoden ger en tillräckligt bra prediktering och man kan 
fortsätta projekteringen ytterligare och senare återgå med en ny beräkning av effektbehovet och förfina 
resultatet. Rapporten har även endast tagit del av utgåvan från 1982 års metod och 1984 års utgåva tar 
hänsyn till olika fartområden och utifrån dessa delar upp vågmotståndet och med användning av denna 
utgåva kan resultatet eventuellt förfinas ytterligare. 
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BILAGOR 
 

BILAGA 1 – GENERALARRANGEMANG OCH HUVUDDATA 

 
ROPAX-fartyg för färjetrafik mellan Öland och Gotland, kapaciteten är att minst transportera 25 bilar, 8 
lastbilar och 250 passagerare. Lastdäck är indelat i tre filer med två separerande väggar för hisschakt och 
trappor, se figur 17. Fartyget är utrustat med två propellrar och håller en marschfart på 14 kn och klarar av 
att hålla två turer per dag för en två-vakts besättning. Fartyget har utöver de fyra stycken obligatoriska 
vattentäta skotten sju stycken vattentäta skott som är fördelade enligt figur 16. I tabell 25 sammanställs 
fartygets huvuddata. 
 

 

  

 
Tabell 25 Fartygets huvuddata. 

Längd, över allt LOA 130m Deplacement ∇ m3 
Längd, mellan 
perpendiklar 

Lpp 128m Dödvikt DW 880 ton 

Bredd, max b 14m Lättvikt LW 3850 ton 
Djupgående, max T 3.83m Marschfart V 14kn 
Fribord F 7m Begynnelsemetacentrum GM0 7.18 m 
Höjd till väderdäck H 12m Tyngdpunkt, vertikalt KG 3.02 m 
Höjd över allt HOA 15m Tyngdpunkt, långskeppsled LCG 59.0 m 
Blockkoefficient CB 0.70    

  

Figur 17 Generalarrangemang. Tanktopp överst och lastdäck underst. 
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BILAGA 2 – FARTYGSDATA TILL EFFEKTBEHOVSSTUDIE 

 
Bilaga 2 täcker utdrag ur Royale Institute of Naval Architecture’s publikationer Significant Ships of 2007 
samt 2009. Varje fartyg presenteras med en bild samt generell information och generalarrangemang och 
ges i bokstavsordning.  
 
  Sida 
2.1 Amalienborg   54-55 
2.2 Atrotos     56-57 
2.3 Cap Palmerston  58-59 
2.4 Cosco New York   60-61 
2.5 Fram    62-63 
2.6 Grand Princess   64-65 
2.7 Histira Giada   66-67 
2.8 Ital Mattina   68-69 
2.9 Oversea Huoston  70-71 
2.10 Ruibola    72-73 
2.11 Saracena    74-75 
2.12 Sea-Land Argentina   76-77 
2.13 Skåne    78-79 
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2.1 Amalienborg 
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2.2 Atrotos 
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2.3 Cap Palmerston 
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2.4 Cosco New York 
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2.5 Fram 
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2.6 Grans Princess 
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2.7 Histira Giada 
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2.8 Ital Mattina 
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2.9 Oversea Huoston 
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2.10 Ruiloba 
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2.11 Saracena 
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2.12 Sea-Land Argentina 
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2.13 Skåne 
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BILAGA 3- PROPELLERANALYS 

Protefs är ett panamax fartyg med länd över allt 220 meter och 74200 ton deplacement med en 
rekommenderad tryckkraft på storleken 941 kN. Med utgångspunkt att räkna på ett del element med en 
given bredd på ett propellerblad är första deluppgiften att beräkna vilket moment samt kraft som verkar 
på varje del element på propellern. Det finns två vägar att gå för att komma fram till resultaten som söks, 
den ena är så kallad Blad Elelements Teorin och kommer att benämnas som BET, den andra heter 
Moment Teorin och benämns här som MT.  
 
BET är en generell metod som används till att analysera både roterande och icke roterande lyft-
genererande profiler så som fenor och vingar. Grunden är att man delar upp strukturen i mindre delar och 
varje del analyseras som en egen lyft-genererande kropp helt oberoende av de andra segmenten. Varje 
uträkning av moment och lyftkraft kräver beräkningar utav flera olika hastigheter och vinklar, med 
riktning och definition enligt figur 18 nedan.  

 
Figur 18 Definition av hastighet- och vinkelkomponenterna samt krafternas verkan på elementet  

MT är mer rakt på och använder sig av friströmshastigheten och vattnets densitet tillsammans med den 
axiala och tangentiella flödesfaktorn i en multiplikation från en geometrisk tolkning. Teorin kräver vissa 
strömningsmekaniska antaganden [20]: 
 

 trycket ökas momentant allt eftersom fluiden passerar propellerdiscen 

 fluidens acceleration är konstant över discen vilket genererar jämnt tryck över discen 

 fluiden anses friktionsfri (icke viskös) 

 flödet in mot propellern är oändligt och ostört 

 fluiden är inkompressibel 

 fluiden har initialt ingen hastighetskomponent i propellerplanet 

 strömningsrör och ströminingslinjer antas. 

Det som fås från båda metodernas beräkningar beskriver vilken belastning som ligger över ett litet 
segment på ett propellerblad för de givna inflödesfaktorerna. Dessa uträkningar tillsammans med lyft- och 
dragkoefficienterna för ett element på en given radie är första deluppgiften. I andra deluppgiften används 
en iterativ metod för att ta fram optimala flödesfaktorer med villkoret att skillnaden mellan BET och MT 
blir så lite som möjligt. Deluppgift tre är en del utav andra deluppgiften. I deluppgift fyra ska man 
summera del elementens bidrag till ett bidrag för hela Protefs propeller. Den sista och femte deluppgiften 
är att en propellerkarakäristikor för Protefs propeller skall tas fram utifrån tidigare beräkningar.  

Utförande 

Ett propellerblad analyseras och definieras enligt figur 17 och 18. I MT är all indata given [20] förutom 
vinkelhastigheten, omega vilken beräknas från den givna parametern rpm (revolutions per minute). För 
BET beräknas först hastigheterna och vinklarna som definierades i figur 17 samt lyft- och 

dragkoefficienterna LC   och DC   som ges utav ekvationerna (103) och (106). 
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Här är koefficienten 2lC  2D-lyftkraftskoefficienten vilken beräknas enligt, 

 

 2 2lC       (104) 

 

där   är luftströmmens angreppsvinkel. I ekvation (103) är koefficienten AR  Blade effective spect ration som 
beskriver profilens slankhet och bestäms för ett propellerblad enligt ekvation (105). 
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  (105) 

 

I ekvationen ovan är koefficienten A  propellerbladets area. 
 

Dragkoefficienten eller propellerbladets motståndskoefficient DC  bestäms nedan enligt, 

 

 D d DiC C C    (106) 

 

där den inducerade dragkoefficienten DiC  och profilens tvärsnitt av bladelementet dC  beräknas med 

ekvationerna (107) och (108). 
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  (107) 

 

Koefficienten e  den så kallade Span efficiency factor och antas här till 0,9  och dC  beräknas enligt nedan.  

 

 
2

2 20,008 0,003 0,01d l lC C C       (108) 

      

 
Figur 19 Bladelement på ett propellerblad 

 

Med alla in-parametrar bestämda beräknas segmentets, enligt figur 19, bidrag till lyftkraften dT  och 

momentet dM  med ekvationerna (109) och (110) för MT och ekvationerna (111) och (112) för BET, och 
utdata presenteras i tabell 26. 
 

  24 1MT AdT v a a r           (109) 

  3 ,4 1MT AdM r v a a r              (110) 
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     cos sinBET L DdT q c Z C C r           (111) 

     sin cosBET L DdM q c Z C C r r            (112) 

 
Koefficienterna och vinklarna definieras enligt figur 18 och 19 
 

 
Tabell 26 Utdata deluppgift 1 i uppgiften propelleranalys 

   rad/s   4,81 

0V   m/s   5,06 

2V   m/s  10,91 

V   m/s  12,03 

   rad   0,60 

   rad  0,43 

   rad  0,16 

   3kg/m   
1000 

2lC   - 1,02 

dC   - 0,015 

LC   - 0,56 

DiC   - 0,041 

DC   - 0,056 

MTdT   N  21749,9 

MTdT   Nm  11923,4 

BETdT   N   79338,4 

BETdM   Nm   107413,4 

 
 
Vid jämförelse med given utdata i Propeller Analysis [20] ses att de erhållna värdena är korrekta.  
För att göra andra deluppgiften och minimera skillnaderna mellan MT och BET väljs Matlabs inbyggda 
funktion fsolve som iterativ metod och därmed inleds uppgiften med att definiera en funktion. I funktionen 
beräknas de variabler som ändras allt eftersom inflödesfaktorerna ändras och lyftkraften och momentet på 
det valda segmentet beräknas och avslutningsvis beräknas residualen som är skillnaden mellan metoderna 
och som är faktorn till att avbryta iterationen.  Då iterationen avbrutits har ett optimalt värde på 

inflödesfaktorerna bestämts, dessa värden tas ur de givna utdata och används till att återigen beräkna dM

och dT för BET i samma förfarande som i deluppgift ett.  Utdata från uppgift två redovisas i tabell 27 på 
följande sida. 
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Tabell 27 Utdata deluppgift 2 i uppgiften propelleranalys 

EA   - 0,20646 

,a   - 0,054737 

   grader   6,1019 

2lC   - 0,66915 

dC   - 0,01047 

LC   - 0,36705 

DC   - 0,028118 

inP   W  354718,343 

utP   W  226555,683 

BETdT   N   49251,236 

BETdM   Nm   71580,826 

   - 0,65704 

 
För att nu kunna summera elementen och se propellern som en helhet görs nu i deluppgift fyra en loop 
kring beräkningarna där varje enskild data får en plats i en vektor och efter att iterationen är klar 
summeras vektorerna till ett värde. De erhållna värdena från deluppgift fyra följer i tabell 28 på följande 
sida. 
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Tabell 28 Utdata deluppgift 4 i uppgiften propelleranalys 

Av   m/s   4,6 

Vr   m   3,75 

ir   m  0,5 

J   - 0,8 

D   m  7,5 

P   m  9,75 

/P D   - 1,3 

e   - 0,9 

n   rps   0,76667 

rpm   rpm   46 

Z   st   5 

c   m  1,4 

   rad/s   4,8171 

/P EA A   
- 0,51495 

r   m  0,325 

r   m  0,6625 0,9875 1,3125 1,6375 1,9625 2,2875 2,6125 2,9375 3,2625 3,5875 

a   - 0,061182 0,10468 0,1409 0,16906 0,19038 0,20644 0,21861 0,22794 0,23518 0,24089 

,a   - 0,20128 0,14912 0,11262 0,086786 0,068256 0,054754 0,04474 0,037176 0,031362 0,026818 

   grader  4,4534 6,0665 6,6858 6,7171 6,4661 6,1025 5,71 5,327 4,9697 4,6432 

BETdT   N   3717,17 9868,35 18233,5 27969,19 38435,42 49234,5 60144,94 71052,43 81902,6 92673,01 

BETdM   Nm   5620,56 12355,38 26291,03 40315,26 55577,14 71555,86 87976,64 104716,69 121739,05 139053,04 

i   
- 0,63154 0,65645 0,66227 0,66249 0,6604 0,65705 0,65283 0,64794 0,64245 0,63642 

KT   N   453231,0995 

M   Nm  667200,6525 

TK   
- 0,2437 

QK   
- 0,047834 

utP   W   2084863,0575 

inP   Nm  3264271,0963 

   - 0,64869 

 

I deluppgift fyra gavs en vektor med alternerande framdrivningstal J  som i sin tur ger ett nytt varvtal som 
då måste beaktas och användas till att beräkna om lyftkraften och momentet precis som i deluppgift fyra. 

Så här tillsätts ytterligare en loop men med avseende på J  och de intressanta parametrarna för 

propellerkaraktäristikorna placeras i vektorer som sedan plottas mot J  i en och samma graf vilken 
presenteras i figur 20. Grafen ser ut att stämma bra överens med den givna i [20]. 
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Figur 20 Propellerkarakteristikor för den givna propellern 

Diskussion 

I deluppgift ett till fyra stämmer utdata bra med de givna i [20] men i deluppgift fem så stämmer /P D  
också bra men BAR skiljer sig en del, ca 0.08. Koden tycker jag att jag har fått till ganska bra, den är stor 
vilket hade kunnat förhindras genom att lägga looparna kring en och samma uppgift och bara tagit ut data 
ur respektive steg istället för att göra som jag nu gjort att dela upp allt i celler och byggt så att varje cell kan 
köras var för sig. 
 
 


