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Abstrakt	  

Sjöfarten är en verksamhet som rymmer flera typer av industri och många gånger 

finns flera intressenter med i den dagliga verksamheten. Större delen av all världens 

transport går via vattenvägar. Ca 90 procent av all godstransport mellan länder sker 

via sjöfarten (Svensk sjöfartstidning, 2012). För att upprätthålla ordning och säkerhet 

i världens största transportnät har regleringar, policys och lagar upprättats för att 

verka nationellt liksom internationellt. Regelramverket påverkar fartyget och dess 

drift från vagga till grav. Vid projektering och byggnation måste stabilitetsminimikrav 

tas hänsyn till liksom de krav som finns för att minimera industrins påverkan på 

miljön. Kontinuerligt under operationstiden måste redaren se till att fartyget uppfyller 

de regleringar som gäller inom fartygets verksamhetsområde. Fartyg är idag 

anpassade för att transportera en särskild typ av last och verkar på olika marknader, 

därför konstrueras fartyg utifrån önskade egenskaper. Propeller till ett fartyg 

modelleras utifrån studie av kraftpåverkan och verkningsgrad med hjälp av 

rörelsemängdsmetoden och bladelementmetoden. I studien har ett containerfartyg 

projekterats för att uppfylla ett transportscenario där 14 000 TEU ska transporteras tur 

och retur mellan Singapore och Rotterdam på 40 dagar. 

 

När väl det inte längre är lönsamt att ha kvar ett fartyg i drift måste redaren fatta 

beslut om hur detta ska tas ur bruk och återvinnas. Återvinningen av fartyg bidrar i 

teorin till en hållbar utveckling i den bemärkelsen att nära 98 % av ett fartyg kan 

återvinnas eller återanvända för kommersiell användning (EMEC, 2010). I praktiken 

är konceptet inte fullt lika hållbart. Stor del av industrin styrs, likt andra delar av 

sjöfarten, på basis av ekonomiska incitament, vilket genererat i negativa sociala och 

miljömässiga effekter. I försök att ändra den negativa trenden inom industrin har 

regleringar upprättats. Tyvärr får regleringarna många gånger dålig effekt då de lätt 

kan kringgås. Slutsatsen blir att roten till problemet ligger i den generella attityden 

inom industrin. Att få de olika parterna att värdera sociala och miljömässiga värden i 

ekonomiska termer skulle på sikt generera en bättre verksamhet. För att styra 

utvecklingen i denna riktning ges det ökade konsumentmedvetandet inom 

klädindustrin som ett exempel på hur stor påverkningsmöjlighet kollektivet har.  

	    



Förord	  	  

Denna rapport syftar till att ge läsaren större förståelse för begreppet Marin Arkitektur 

och hur sjöfartsmarknaden fungerar. Genom ökad förståelse för ämnet etableras en 

grund utifrån vilken effektiviseringar och förbättringar inom de olika industrierna kan 

introduceras.  

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Karl Garme, Marina System KTH, för 

tydlig vägledning, bra tips och snabba svar. Jag vill även rikta ett tack till andra som 

hjälpt mig och gett stöd under detta arbete.  
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1	  Inledning	  

Marin Arkitektur (på engelska: ”Naval Architecture”) omfattar och beskriver all 

design och konstruktion med anknytning till marin användning. Propellermodellering, 

fartygsprojektering och återvinningsprocessen av fartyg är aktiviteter som alla ryms 

inom begreppet Naval Architecture och kommer tas upp i rapporten.  

Sjöfarten är ett annat nyckelbegrepp som kommer redogöras för i rapporten. Via 

sjöfarten transporteras 90 % av världens handelsgods och är många gånger det mest 

miljövänliga alternativet.  Sjöfarten utgör idag därför en självklar marknad i vårt 

konsumtionssamhälle.  

Utan sjöfarten skulle aktiviteter som propellermodellering, fartygsprojektering och 

återvinningsprocessen av fartyg inte vara lika utvecklad. Inom sjöfarten verkar idag 

ett antal olika aktörer och för att skapa ordning har standarder utvecklats och 

kontrollinstitutioner upprättats. Sjöfarten är uppdelad i olika marknader och fartyg 

designas för att verka på en av dessa. I rapporten utförs en fartygsprojektering av ett 

containerfartyg som ska klara att transportera 14 000 TEU t&r mellan Singapore och 

Rotterdam på 40 dagar. Tillvägagångssättet för fartygsprojekteringen är oftast det 

samma oberoende av fartygstyp. En del av fartygsprojektering utgörs av 

propellermodellering. Vid propellermodellering eftersträvas att konstruera en så 

effektiv propeller som möjligt för det tilltänkta scenariot men för att göra detta behövs 

en noga avvägning och beräkning göras.  

Likt produkter på andra marknader har fartyg en viss livslängd. I takt med att nya 

tekniker introduceras på marknaden och underhållskostnaden för fartyget ökar 

minskar redarens vinst. Därför tas fartyg ur bruk efter en viss tid. Ca 98 % av ett 

fartyg kan återvinnas eller återanvändas för kommersiell användning vilket gör 

återvinningsindustrin mycket lukrativ (EMEC, 2010). Tyvärr är industrin inte lika 

hållbar i praktiken, som i teorin.  Problematiken är i mångt och mycket kopplad till 

den vanligaste återvinningsmetoden: tidal- beaching och anläggningarna i södra 

Asien. Anläggningarna utgör en av världens farligaste arbetsplatser och föroreningar 

av närområde och marina är vanligt förekommande. För att komma till rätta med 

problematiken har regleringar på nationell och internationell nivå upprättats och fler 
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väntas. Regleringarna baseras i stor utsträckning på konceptet flaggstat och kan därför 

lätt kringgås genom utflaggning. I rapporten undersöks vilka alternativ som finns till 

de ineffektiva regleringarna. Kan regleringar upprättats utan konceptet flaggstat eller 

är en attitydförändring inom industrin möjlig utan reglering? Många företag reagerar 

idag på det ökade konsumentmedvetandet och pressen från marknaden och väljer att 

implementera CSR i sin policy. I Kina har subventioner påverkat den inhemska 

industrin kraftigt vilket kanske är en väg även Europa kan gå. I slutändan måste 

lösningen baseras på att social liksom miljömässig hållbarhet värderas med samma 

skala som ekonomisk hållbarhet.  

	   	  



 11 

2	  Sjöfartsessä	  

2.	  1	  Oceanburen	  världshandel	  	  

Med sjöfarten länkas världens länder ihop. Ca 90 procent av godstransport mellan 

länder sker via sjöfarten. Sjöfarten sysselsätter 100 000 fartyg av yrkesmässiga skäl, 

varav 48 000 huvudsakligen brukas för transport av gods/passagerare (Svensk 

sjöfartstidning, 2012). De senaste 70 åren har den havsburna världshandeln ökat 

tiofaldigt. Detta har möjliggjorts genom innovationer och sänkta kostnader för 

sjötransport. Introduktionen av standardiserade lastbärare så som containrar och 

pallar, och de stora tankfartygen som möjliggjort transport av stora mängder råolja till 

låg kostnad är två exempel. Sjöfarten har blivit mer energieffektiv och på så sätt 

minskat miljöpåverkan per fraktat ton. 

 

Av det gods som transporteras via den sjöburna handeln står tillverkade produkter för 

över 75 procent av värdet på världshandeln. Men lågvärdigt gods, så som råvaror, 

råmaterial, energi- och jordbruksprodukter kräver 90 procent av det sjöburna 

transportarbetet (Svensk sjöfartstidning, 2012). 

 

Olika fartyg har olika användningsområde. Sjöburet gods delas in i två kategorier: 

bulk och styckegods. Styckegods omfattar förädlat gods av varianter och typer. 

Typiskt är att lastpartierna inte fyller ett helt fartyg. Därför paketeras godset innan 

pålastning. Styckegods kategoriseras efter hur det transporteras: enhetslast så som 

containers och trailers, pallat gods på standardiserade pallar, slingat gods t.ex. virke 

och plywood buntas, flytande gods samt kylt/fryst gods som transporteras i tankar 

respektive kylcontainers eller specialfartyg.  

Bulk omfattar ett lastparti som fyller ett fartyg. Även bulk kategoriseras utifrån hur 

det transporteras: flytande bulk som transporteras i tankfartyg, stor torrbulk som 

järnmalm, bauxit kol och spannmål, mindre torrbulk som stål och virke samt 

specialbulk, som bilar, som kräver speciella transportlösningar. I Figur	   2.	   1 kan 

sjötransportvägen för järnmalm ses.   
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Figur	  2.	  1	  Världens	  oceanburna	  järnmalmstransporter 

De senaste decennierna har den sjöburna godstransporten intensifierats. Detta främst 

pga. miljöaspekter men även som en effekt av att trängseln blir mer kännbar på 

vägarna samtidigt som bullernivåerna blir högre. EU har infört miljö- och bullerkrav 

vilket gjort att sjötransporten blivit allt mer attraktiv. Dock har det allmänna 

kostnadsläget inom EU inneburit ett försvagat konkurrensläge men EU-kommissionen 

har tagit fram riktlinjer och utvecklat program för hur unionen kan stärka sin 

konkurrenskraft respektive öka godstransporten på de inte vattenvägarna.  

2.	  2	  Fartyget	  

Olika fartyg används till olika godstransporter. Stapelvaror och råmaterial så som 

malm och kol transporteras med bulkfartyg.  

Råolja och andra petroleumprodukter transporteras i tankfartyg och naturgas och 

annan gas transporteras i gastankfartyg avsedda för kondenserad gas. På den sjöburna 

handeln konkurrerar olika fartyg, inom respektive sektor, om marknadsandelar. De 

fartyg som konkurrerar behöver nödvändigtvis inte vara lika. Ett exempel är 

specialiserade kylfartyg som på senare år fått konkurrens av kylcontainerfartyg vid 

transport av frukt och andra livsmedel.  

 

Alla fartyg är unika men de kan indelas i övergripande fartygstyper. Tankfartyg är en 

typ. Råoljetanker har en längd på 250-380 meter, de håller en marchfart på 12-16 
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knop och kan lossa lasten på 24 timmar tack vare sitt pumpsystem. Tankfartyg 

trafikerar sträckorna mellan Nordsjön-Europa, Västafrika-USA, Persiska viken-

Nordamerika/Europa/Japan. Se Figur	   2.	   2 för den sjöburna råoljetransporten. 

Gastankfartyg är 80-280 meter, håller en marchfart 14-21 knop och delas upp i frakt 

av petroleumgas (Liquified Petroleum Gas (LPG)) och naturgas (Liquified Natural 

Gas (LNG)). Ofta består framdrivningsmaskineriet av dieselmotorer konverterade för 

drift på gas (Svensk sjöfartstidning, 2012).  

 

 
Figur	  2.	  2	  Råoljans	  vägar	  över	  haven 

En annan typ är containerfartyg eller rorofartyg. De största containerfartygen är 

oceangående med en längd på 220-400 meter och lastkapacitet 11 000 containrar. De 

går mellan stora bashamnar med en marchfart 17-26 knop och drivs av långslagiga 

tvåtaktsmotorer med effekt upp till 80 000 kW (Svensk sjöfartstidning, 2012). 

Feederfartyg används på kortare distanser mellan hamnar som inte direktanlöper med 

oceangående fartyg. De är mellan 80-150 meter och kommer in i hamnar där inte 

oceangående containerfartyg gör. Feederfartyg har oftast lastutrustning ombord för att 

lasta i mindre hamnar som inte är utrustade med containerkranar. Marchfarten för 

feederfartyg är 13-17 knop och lastkapaciteten är på 1000 containrar. 

Biltransportfartyg är typiska roro (roll on roll off) - eller linjefartyg. De har en längd 

120-230 meter och hastighet 19-22 knop (Svensk sjöfartstidning, 2012). Det största 

har lastkapacitet på 8000 bilar och går i tranoceantrafik. Biltransportfartyg kan även 
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vara konstruerade för andra roro-transporter. De är höga och har ett stort vindfång och 

förses därför med bogpropellrar för säker manövrering. Roro-fartyg fraktar gods som 

transporteras ombord för egen maskin eller lastas på lastbärare. Ropaxfartyg utnyttjar 

roro-fartygets lastkapacitet kombinerat med passagerarfärjors komfort. De är 120-240 

meter och går i 17-24 knop. En fjärde kategori är bulkfartyg. Oceangående bulkfartyg 

är 200-340 meter med marchfart 11-16 knop.  De kan ha en lastkapacitet från 150 000 

ton. Coasters är mindre bulkfartyg med en längd 70-120 meter och marchfart 10-15 

knop. De används längs kuster och i Europasjöfarten. Ibland har de egen 

lastningsutrustning. Kylfartyg och skogsproduktfartyg är två specialiserade bulkfartyg 

avsedda för transport av framförallt livsmedel och virke. Kylfartyg går ofta mellan 

den södra och norra hemisfären, se Figur	  2.	  3 för den sjöburna transporten av bananer 

och citrusfrukter. 

 

 
Figur	  2.	  3	  Transportväg	  för	  bananer	  och	  citrusfrukter	  

2.	  3	  Fartygskonstruktion	  

Att konstruera ett handelsfartyg kostar hundratalsmiljoner kronor och tusentals 

mantimmar. Från beställning till leverans tar det 1-3 år och marknaden för 

handelsfartyg är högst volatile vilket gör att köp/försäljning av fartyg är kritiska 

beslut som många gånger avgör huruvida rederiet kommer expandera eller gå i 

konkurs (Svensk sjöfartstidning, 2012). Byggprocessen föregås av en idé eller en 

förfrågan från en potentiell befraktare. Rederiets tekniska avdelning ser över 

parametrar som fartygets dimensioner, kapacitet, framdrivningssystem m.m. 

nödvändiga för att idén ska kunna förverkligas. Ofta saknar rederiet de resurser som 

krävs och därför läggs konstruktionsarbetet ut på entreprenad till utomstående 

fartygsbyråer så som FKAB i Uddevalla. Det tekniska underlaget används för att 

begära in offerter från fartygskonstruktörer. De intresserade varven svarar med en 
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prisindikation. Rederiet upprättar short list över de mest intressanta och 

förhandlingarna fortsätter med dessa. Bindande offerter ges nu till rederiet och 

automatiskt faller leverantörer bort. Tillslut finns bara ett varv med vilket kontrakt 

skrivs. I det slutgiltiga kontraktet finns alla väsentliga byggdetaljer och pris 

specificerat. Ofta bifogas även en lista på godkända komponenter och 

underleverantörer. Grundläggande konstruktionsarbetet påbörjas och en ”Basic 

design” tas fram för att organisera det som specificerats i kontraktsunderlaget. Nu 

bestäms stora delar av fartygets design, större delen av material och utrustning köps in 

från underleverantörer som varvet begärt in offerter från. Nu kopplas 

flaggstatsmyndigheten och klassningssällskapet in. Parallellt med att en basic design 

tas fram påbörjas ”Detail design”-skedet. Här produceras alla arbetsritningar 

nödvändiga för fartygsbyggnation och många gånger anlitar varven utomstående 

konstruktionsbyråer.  Byggnationen av fartyget påbörjas. När skrovet är färdigt 

sjösätts byggnationen och all övrig utrustning och komponenter installeras. Före 

leverans utförs tester för att kontrollera att fartyget uppfyller kontraktsunderlaget, 

allmänna säkerhetsregler och lagar.  

2.	  4	  Sjöfartens	  olika	  aktörer	  

2.	  4.	  1	  Rederier	  

Storleken på ett rederi kan variera kraftigt. Ett rederi kan vara allt från en skeppare 

med ett eget litet fartyg värt några miljoner till ett stort företag som omsätter 10 000 

miljoner kronor om året eller en organisation med några få personer som hyr in nästan 

alla funktioner och tjänster från utomstående företag. Eftersom den sjöburna 

världshandeln är högst volatile är det avgörande för ett rederi huruvida ett fartyg säljs 

eller beställs vid rätt tid. Därför är fartygsaffärerna för ett rederi minst lika viktiga 

som transporterna.  

2.	  4.	  2	  International	  Maritime	  Organization	  

The international Maritime Organization (IMO) är inom FN det fackorgan som 

arbetar med sjösäkerhet, havsmiljöskydd och andra sjöfartsrelaterade ärenden. I dag 

har IMO 170 medlemsnationer samt tre associerade medlemmar: Hong Kong, Macao 

och Färöarna. 300 medarbetare arbetar kontinuerligt med sjöfartsrelaterade ärenden så 

som exempelvis sjösäkerhet, havsmiljö, skrotning och återvinning av fartyg. IMOs 

honnörsord är ”säker och effektiv sjöfart på rena hav”. Det högsta beslutande organet 
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inom IMO kallas The Assembly i vilket representanter från alla medlemsländer finns. 

The Assembly sammanträder vartannat år men där mellan drivs verkställande av The 

Council som består av 40 medlemmar. Sverige är med i The Council och har blivit 

utsedd enligt kategorin ”Stater med störst intresse av sjöburen transport”. 

Medlemmarna i The Council kan även utses enligt kategorierna ”stater med störst 

intresse av sjöfart och rederiverksamhet ” och ”Övriga stater”. ”Övriga stater” 

omfattar de stater som inte kan kategoriseras i de andra två grupperna men anses 

viktiga för att bredda rådet geografiskt och inkludera representanter från alla världens 

regioner. Det dagliga arbetet sköts av utskott med olika ansvarsområden. Maritime 

Safety Committee (MSC) och Maritime Environment Protection Commitee (MEPC) 

är de två viktigaste utskotten. De samordnar tekniska säkerhetsfrågor och arbetar med 

att förebygga hindra föroreningar från fartyg. IMO har antagit närmare 40 

konventioner och ca 800 koder och resolutioner som rör den marina säkerheten och 

skyddet av miljön. En konvention är The International Convention for the Safety of 

Life at Sea (SOLAS) som antogs 1960 för att förbättra säkerheten till havs för såväl 

passagerare som besättning. SOLAS reglerar ämnen som maskin- och elektiska 

installationer, fartygsstabilitet och livräddningsutrustning. En annan konvention som 

antogs år 1973 som svar på de ökade föroreningarna av den marina miljön är The 

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 

(IMO, 1973). 

2.	  4.	  3	  Klassificeringssällskapet	  

Klassificeringssällskapet, ofta även kallat klassningssällskapet eller klassen, ansvarar 

huvudsakligen för internationell kontroll av skeppsberäkningar och fartygs 

konstruktion, byggnation, underhåll och drift. Sällskapet ser till att fartyget följer det 

egna liksom internationella myndigheters regelverk. Sällskapets kvalitetskontroll sker 

parallellt med fartygets livslängd, från kontroll av ritningar till kvalitet. De flesta 

flaggstater har auktoriserat sällskapet att representera myndigheterna vid kontroll av 

fartygs sjösäkerhet, -värdighet och miljöskydd. Fartyg som icke godkänts av ett 

klassningssällskap kan inte försäkras hos de seriösa försäkringsbolagen och anlitas 

heller inte av seriösa befraktare. Idag finns det ett 70-tal klassningssällskap. Alla har 

egna regelverk men för att försöka uppnå en mer enhetlig värdering och tolkning av 

de internationella regelverken, har de tretton största sällskapen bildat en 

samarbetsorganisation: International Association of Classification Societies (IACS).  
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De tretton sällskap som bildat IACS har över 95 procent av världens tonnage i sina 

register. I Sverige har vi krav på att alla fartyg som är anslutna till landets 

Redareförening måste vara klassade av ett sällskap som är medlem i IACS, t.ex. 

engelska Lloyd’s Register, Det Norske Veritas eller Germanischer Lloyd (Svensk 

sjöfartstidning, 2012).  

2.	  5	  Sjöfarten	  och	  ett	  hållbart	  samhälle	  

Sjöfarten har ur många aspekter mindre miljöpåverkan än land och luftburen 

transport. Sjötransporten är energieffektiv och mycket av infrastrukturen finns redan i 

naturen. Trängseln, ökade luftföroreningar och bullernivåer i den landburna trafiken 

är starka motiv till att EU satsar allt mer på sjötransport. Sjöfarten brottas ändå med 

andra stora miljöproblem. De största problemen är oljeutsläpp, ballastvattenhantering 

samt kväve- och svaveloxidutsläpp. Men på senaste år har det gjorts stora satsningar 

på miljöförbättrande åtgärder och effektivisering av bränslehantering. De mest 

uppmärksammade föroreningarna är oljeutsläpp som smutsar ner stränder och leder 

till sjöfågeldöd. En fjärdedel av oljeutsläppen på världsbasis kommer från sjöfarten. I 

svenska farvatten är oljeutsläppen koncentrerade till de stora fartygsstråken längs väst 

och sydkusten och år 2010 var utsläppen mindre än en kubikmeter. År 2002 skärptes 

den svenska lagen genom att vattenföroreningsavgiften höjdes och domsrätten 

utvidgades. År 2003 bannlyste EU enkelskroviga tankfartyg på grund av att de ansågs 

utgöra en större miljörisk. I MARPOL- konvektionen regleras vilket avfall som får 

släppas ut och vad som ska tas om hand. Men hur avfallet hanteras finns inga 

bestämmelser om. I Östersjön har mottagningsanordningar införts. Dock skiljer sig 

reglerna från land till land och avgiftssystemet är inte enhetligt vilket lett till att 

Sverige fått en avfallsturism.  

 

Ett av de allvarligaste hoten mot världshaven anses vara förflyttningen av 

mikroorganismer, växter och småkryp som följer med i ballastvattnet från en del av 

världen till en annan. Att återställa vad som skadats är otroligt kostsamt och många 

gånger omöjligt när väl en organism etablerat sig i en ny miljö. För att minimera att 

oönskade arter förflyttas till nya marina miljöer introducerade IMO under 1990-talen 

en rad rekommendationer kring byte av ballastvatten.  Bland annat att byte av 

ballastvatten sker på öppet hav och under dagtid. Ballasttankarna rengörs regelbundet 

och tömning sker vid mottagningsanläggningar i hamn.  
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Forskning har tagit fram filtrering eller sterilisering av ballastvatten med hjälp av 

ultraviolett strålning och kemiska behandlingar för att döda organismerna. Sverige 

ligger i framkant när det kommer till system för rening av ballastvatten. Det första 

systemet som godkänts av IMO är svenskt.  

 

Trots forskarframsteg finns mycket kvar att göra. The Sustainable Shipping Initiative 

(SSI) har skrivit en artikel som pekar på tre stora utmaningar i vidare arbete: Den 

förändrade ekonomiska kontexten och huruvida rederier kan anpassas till snabbt 

förändrade omständigheter, den ökande kontrollen och de ökade förväntningarna som 

utmanar huruvida sjöfarten anpassas till ökad transparens, utarmningen av ändliga 

energikällor så som olja och behandlar om och hur väl sjöfarten kan finna effektivare 

framdrivningssystem och alternativa energikällor. 

3	  Propellerstudie	  

3. 1 Översikt 
Propellern är en substantiell del av ett fartyg. Propellerns geometri beror av fartygets 

utformning och fartygets användningssyfte. Propellern har till uppgift att producera en 

tryckkraft,T , lika stor som motståndet, R . Tryckkraft är beroende av fartygsgeometrin, 

last och önskad marchfart, vs .  

 

När en propeller ska väljas till ett fartyg undersöks ett antal viktiga egenskaper, som 

propellerdiameter D , kordans längd c , bladets geometriska pitch GP , fartygets 

marchfart och propellervarvtal rpm .  När en propeller brukas i vatten finns också en risk 

för kavitation vilket leder till kraftig minskning av propellerns verkningsgrad η  och på 

sikt även kan orsaka korrosion på propellern.  

 

Ett bra verktyg för att analysera tryck- och momentkrafter (M ) samt verkningsgrad vid 

framtagning av en propeller lämpad för det specifika användningsområdet är ett 

propellerdiagram.  

 

Ett propellerdiagram kan plottas för givna data utifrån Froude’s momentteori eller 
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bladelementsteorin. Båda är grundläggande teorier om hur en propeller fungerar och hur 

tryckkraft- och moment samt verkningsgrad för denna beräknas.  

 

Simplifierat kan ett propellerblad approximeras till en vingprofil som är placerad vinkelrät 

mot hastigheten. Lyftkraften på fartyget verkar därför som en tryckkraft på propellern. 

Högst verkningsgrad fås för en propeller med stor diameter och lågt varvtal vilket 

resulterar i lägre energiförbrukning.  

 

Båda teoriernas beräkningsgång kan delas upp i tre steg.  

1. Propellerbladet delas upp i radiella bladelement. 

2. Tryckkraft- och moment för vart och ett av bladelementen beräknas. 

3. Krafter respektive moment summeras för att kunna beräkna koefficienter som gäller 

för beräkning av hela bladet samt propellerns verkningsgrad.  

3. 2 Momentteorin  

Momentteorin beskriver propellerbladet som en oändlig tunn cirkulär skiva vilken fluiden 

passerar. Skivan antas inte orsaka motstånd på fluiden men när fluiden passerar 

propellerbladet uppstår en momentärt tryckskillnad mellan bladets sidor pga. att 

propellern accelererat fluiden och en reaktionskraft uppstår: 

 

ΔT = 4πrρvA
2 (1+ a)aΔr  

 

där  är densiteten på fluiden uttryckt i [ ], är fluidens hastighet precis innan 

propellern uttryckt i [ m
s

],  är den axiella inflödesfaktorn och är vidden på 

bladelementet uttryckt i [m]. 

 

På liknande sätt uppstår ett reaktionsmoment som beräknas enligt: 

 

 

ρ kg
m3 vA

a Δr

ΔM = 4πr3ρvA(1+ a)a 'ωΔr
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där  är den tangentiella inflödesfaktorn och  är bladelementets rotationshastighet 

uttryckt i [ ].  

Verkningsgraden kan efter att tryckkraften respektive momentet för samtliga element 

adderats till T  respektive M  beräknas enligt: 

 

 

 

där TvA  beskriver den använda kraften och ωM  den totalt tillförda kraften.  

 

Teorin bygger på antagandet att: 

1. Tryckökningen är tillfällig när fluiden passerar propellern. 

2.  Fluidens acceleration är konstant över propellern och att trycket är jämt.  

3. Fluiden är viskös. 

4. Inflödet är oändligt och ostört. 

5.  Fluiden är inkompressibel. 

6. Fluiden initialt inte har någon hastighetskomponent parallellt m propellerbladet. 

7.  Fluiden som flödar genom propellern är avskild från omgivande fluid.  

 

Vidare följer av antagandena att diametern på röret genom vilket fluiden passerar måste 

minska nedströms.  

3. 3 Bladelementsteorin 

Bladelementsteorin är en generell teori som kan användas för analys av propellrar, 

turbiner, vingprofiler och fenor.   

 

Propellerbladet delas upp i radiella segment med samma profil som en vinge. Varje 

element fungerar som en bäryta oberoende av övriga element.  Bladelementets centra 

ligger på avståndet r  från rotationscentrum och har en medelkorda c  och en vidd Δr . 

Bladets vinkelhastighet är ω  och dess geometriska pitch beräknas enligt: 

 

GP = 2πr tanθ  

 

a ' ω

rad
s

η = TvA
ωM
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Beräkningar av tryckkraften och moment för varje bladelement härleds med hjälp av de 

beteckningar som införts i figur 20 på s. 20 i kompendiet Propeller Analysis skrivet av 

Jakob Kuttenkeuler, se Figur	  3.	  1. 

 

 
Figur	  3.	  1	  Propellerbladet	  i	  profil. 

 

Drivkraften för vart och ett av bladelementen beräknas enligt: 

 

 

  

där  är det dynamiska trycket,  är kordans längd,  är antal propellerblad,  och 

är en dimensionslösa tryckkrafts- respektive motståndskoefficienten.  är vinkeln 

mellan propellerns rotationsriktning och mot propellerbladet ingående hastighetsvektorn. 

 

Momentet för varje bladelement beräknas på liknande sätt enligt: 

 

 

 

Tryckkraften respektive momentet för samtliga bladelement adderats till den totala 

lyftkraften och momentet.   

 

 

ΔT = qcN[CL cos(φ)−CD sin(φ)]Δr

q c N CL

CD φ

ΔM = qcN[CL sin(φ)+CD cos(φ)]rΔr



 22 

Var och en för sig är inte teorierna goda approximationen men genom att kombinera 

tryck- respektive momentresultanten för de två kommer resultatet allt närmare 

verkligheten.  Inflödeskonstanterna a  och a '  kan då bestämmas implicit med ett 

ekvationssystem som löses med fsolve-funktionen i Matlab. Nya värden för a  och a '  fås 

så att båda teorier ger samma resultat när samtliga tryckkrafter adderats till totala 

drivkraften och samtliga moment adderats till totala momentet. 

 

Propellerns drivkraft och moment kan utifrån detta skrivas om till dimensionslösa 

variabler KT  och KQ . Detta för att propellerns egenskaper lättare ska kunna utvärdera för 

olika användningsområden i ett propellerdiagram.  

 

Den dimensionslösa tryckkraftkoefficienten beräknas enligt:  

 

och den dimensionslösa momentkoefficienten beräknas enligt:  

 

 

KT  och KQ  plottas mot framdrivningstalet J  som beräknas enligt: 

J = vA
nD

 

 

och utifrån detta kan en bättre beräknad verkningsgrad uttryckas i KT ,KQ  och J  enligt: 

 

 

Resultatet av kraft, moment och verkningsgrad plottas som funktioner av 

framdrivningstalet i ett propellerdiagram, se Figur	   3.	   2. På x-axeln avläses 

framdrivningstalet. Diagrammet gäller för den specifika propellern som ska tas fram för 

uppgiften. Total tryckkraft avläses från den blå kurvan. Den röda kurvan beskriver 

propellerns verkningsgrad. Totalt motstånd, KT (Protefs) , beskrivs av den gröna kurvan 

och den turkosa beskriver propellerns moment multiplicerat med 10.  
 

KT =
T

ρn2D4

KQ = M
ρn2D5

η = KT

KM

J
2π
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Figur	  3.	  2	  Kraft-‐	  och	  momentresultant	  samt	  verkningsgrad plottad som funktioner av framdrivningstalet 
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4 Fartygsprojektering 

4.	  1	  Bakgrund	  och	  inledning	  

Den gränsöverskridande handeln länkas till stor del samman via sjöfarten.  

Världshandelsflottan består av 48 742 fartyg, i drift, och med dessa sker ca 90 % av 

den gränsöverskridande handeln (Svensk Sjöfarts tidning, 2012). Bara de senaste 70 

åren har den sjöburna världshandeln ökat tiofaldigt. En tiondel av de fartyg som är i 

bruk är containerfartyg med vilka det transporteras omkring 200 miljoner ton gods 

årligen.  Containerfartyg lämpas bra för transport av ett brett godsspektra. Ett fartyg 

kan, genom att godset paketeras i standarddimensionerade containers: twenty- foot  

equivalent unit (TEU) eller forty- foot equivalent units (FEU), transportera flera 

mindre varierande godsvolymer på samma rutt. Med ett containerflöde strax under det 

genom Shanghais hamn är Singapores hamn världens näst aktiva hamn (Göteborgs 

hamn, 2015). Årligen lossas och lastas 32 miljoner TEUs i Singapores hamn.  

Europas mest aktiva hamn ligger i Rotterdam. Här lossas och lastas årligen 12 

miljoner TEUs. 

 

I följande avsnitt redovisas möjligheterna för projektering av ett containerfartyg som 

ska transportera 14 000 TEU tur och retur mellan Singapore och Rotterdam på 40 

dagar inklusive lastning och lossning, båda vägar. Vid projektering måste bifogade 

bivillkor tas hänsyn till, se Bilaga	   2. I bivillkoren inkluderas bland annat 

internationella bestämmelser och begränsningar liksom miljöpåverkan.  

 

Först görs en litteraturstudie om likande fartyg och en rutt tas fram och lämplig 

marschfarten beräknas med hjälp av distansmätinstrumentet Sea- distances (Sea-

distances, 2015) med hänsyn till tidsbegränsningen. Lasten samt övrig dödvikt 

utvärderas och fartygets huvuddimensioner antas och kontrolleras mot begränsningar i 

hamnar och Suezkanalen.  

 

Utifrån lastdimensioner, yttre begränsningar, bivillkoren och litteraturstudie av 

liknande fartyg tas huvuddimensionerna för fartyget fram. Med hjälp av matlab och 

matlabprogrammet MSY Hydrostatics kan värden på parametrar lätt ändras och 

anpassas under projekteringens gång och en skrovgeometri tas fram.  För vald 

skrovgeometri analyseras stabilitet för maxlast och minlast. Slutgiltiga 
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huvuddimensioner väljs och undersökning av framdrivningsmotståndet, för att hitta 

lämplig motorstyrka, och propellerkarakteristikor görs med beräkningar och 

matlabprogrammet: Bladelement.  Huvuddimensioner och generalarrangemang 

presenteras i Bilaga	  1 och Bilaga	  4.  

4.	  2	  Analys 

4.	  2.	  1	  Resväg,	  begränsningar	  och	  fart	  

För liknande fartyg som idag fraktar gods mellan Sydostasien och Europa är 

Singapore- Jeddah- Rotterdam den rutt som väljs, om möjligt, se Figur	  4.	  1. 

 

 
Figur	  4.	  1	  Rutten	  för	  transporten	  (Källa: Sea- distances, 2015) 

Denna rutt sparar fartyget ca 10 000 km gentemot om det behöver gå runt 

Godahoppsudden (Råvarumarknaden, 2015).  

 

Med hjälp av Sea- distances beräknades distansen till 8 288 Nautiska mil (15 349,38 

km). För en marschfart på 20 knop blir transporttiden 17 dygn och 7 h enkel väg. 

Liknande fartyg håller en marschfart på 18-25 knop. Om marschfarten hålls kan 

fartyget ligga i hamn 2 dygn och 17 h. Uppskattningsvis tar lossning, lastning och 

liknande 2, 5 dygn vilket ger en marginal på 5 h per väg.  Rutten kontrollerades även 

med Sea rates (Sea-rates, 2015) som gav en positiv distansdifferens på 31 km vilken 

ligger inom rimlig marginal.  
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För passage genom Suez-kanalen gäller begränsningar i dödvikt, bredd, djupgående, 

höjd över vattenlinjen och deplacement. Det finns ingen sluss i Suez-kanalen, därför 

har maximala längden satts högt. Utifrån att liknande fartyg idag går rutten antas att 

fartygets dimensioner hamnar inom de begränsningar som krävs. I Bilaga	   3 ses 

dimensionsbegränsningarna för Suezkanalen presenterat i Tabell	   1 och i Tabell	   2 

respektive Tabell	  3 presenteras begränsningar för Singapores respektive Rotterdams 

hamn.  

4.	  2.	  2	  Last	  och	  lastutrymme	  
	  
För det givna scenariot ska 14 000 TEU transporteras med ett fartyg. TEU har ett 

givet standardmått som gäller internationellt.  Måtten presenteras i Tabell	  4.	  1.  

 
Tabell	  4.	  1	  Standardmått	  för	  TEU	  containers	  (Källa:	  Maersk,	  2015b)	  

Typ	   Längd	  [m]	   Bredd	  [m]	   Höjd	  [m]	   Volym	  [m3]	  

TEU	   5,9	   2,4	   2,4	   33,984	  

 

Vikten för en lastad TEU varierar kraftigt beroende av godset och olika rederier har 

olika standardmassa. Vikten för en TEU sätts till 11 ton vilket är något mindre än 

standardvikten på 14 ton för Maersk större containerfartyg. Lastens totala vikt blir då 

154 000 ton och volym 475 776 .  

6 500 container lastas under däck och 7 500 containers lastas på däck i 

fackkonstruktioner.  

 

Lastning och lossning sker med hjälp av landbaserade kranar vilket det generellt görs 

för oceangående containerfartyg.  

Lastplacering för fartyget bestäms till att 50 containers lastas på längden och 22 

containers på bredden. För att hela lasten ska rymmas krävs att 13 containers lastas på 

höjden. För att kunna approximera fartygets huvuddimensioner behövs även 

säkerhetsavstånd, kontrollbrygga, levnadsutrymme, maskineri och brännoljetankar 

analyseras. Detta görs genom att göra kvalificerade antaganden om volym, massa och 

placering. Inga större färskvattentankar tas hänsyn till i beräkningarna eftersom 

fartyget antas, likt de flesta oceangående fartygen producera sitt eget dricksvatten 

genom omvänd osmos eller evaporation (Wikipedia, 2015).  

m3
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På höjden lastas 13 TEUs och ett tillägg på en TEU-höjd (2,4 m) läggs till. På 

bredden lastas sju containers tätt på vardera sidan om centerlinjen och åtta stycken 

centrerade med ett utrymme på en halv TEU-bredd (1,2 m) till de tätpackade 

lastblocken på sidorna. På längden lastas totalt 50 containers: 32 stycken bakom 

kontrollbryggan och 18 framför. Detta för att kunna lasta tillräckligt många containers 

på höjden utan att skymma sikten. Containrarna lastas två och två tätt lastade med ett 

säkerhetsutrymme (23 glapp) på 40 % av en TEU längd (2,36 m) mellan varje par, se 

Bilaga	  1 för generalarrangemang (GA).  

 

Vikten av bränslet och volymen av bränsletankarna uppskattas utifrån data för 

liknande fartyg. Emma Maersk har en bränsleförbrukning på 6 300 liter/ timma vid en 

marschfart på 20,5 knop (Säkerhetsrådgivarna, 2015). Det projekterade fartyget 

uppskattas dra 6 400 liter/ timma baserat på att alla huvuddimensionerna uppskattats 

till strax över de för Emma Maersk. I hamn fyller fartyget på tankarna och behöver 

därför bränsle för 18 dagar inklusive marginal. Bränsletankarnas volym uppskattas till 

2 764,8  och med en densitet för bränslet på 1000  är vikten bränsle 2 764,8 

ton. Den motor som Emma Maersk drivs med väger 2’300 ton och motorn för det 

projekterade fartyget uppskattas väga 2 350 ton (Hamnen, 2015). För kontrollbrygga, 

maskineri, bränsletankar och levnadsutrymme läggs en längd på 4 TEU till (23,6 m). I 

aktern läggs 40 % av en TEU-längd till och i fören 3 TEU längder (20,06 m), för att 

uppskatta .  

Kontrollbryggas, maskineriets och bränsletankars vikt antas vara jämt fördelad över 

fartygets bredd. Maskineriet och bränsletankarna är placerade akterut med 

masscentrum uppskattat till 90,86 m från akterkanten. Kontrollbryggan är placerad 

längre för ut för bättre sikt, med masscentrum uppskattningsvis 256,06 m från aktern. 

 

Uppskattning av fartygets djupgående görs utifrån värden för liknande fartyg och med 

hänsyn till bredden för att förbättra manöveregenskaperna. Djupgåendet, T, 

uppskattas till 15 m.  

 

Blockkoefficienten, , som beskriver fartygets fyllighet ligger för containerfartyg 

vanligtvis mellan 0,65- 0,72 (Milchert, 2000). CB  uppskattas med hjälp av 

m3 kg
m3

längdöver _allt

CB
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korrelationen mellan blockkoefficienten och Froude’s tal. Froude’s tal är ett 

dimensionslöst tal som beskriver hur motståndet varierar med hastigheten och 

fartygets längd.  

 

CB  rekommenderas av Schneekluth att beräknas som: 

 

CB =
0,23
Fn

0,6667 *

Lpp

b
+ 20

26   

 

för Fn < 0,23  

 

där Fn  beräknas med 

 

Fn =
V
g*Lpp

=
0,52*20m

s

9,81m
s2
* 363,44m

= 0,174  

  

som med ekvation ger ett  på 0,75. Men hänsyn till att värdet för CB  generellt 

ligger mellan 0,65 - 0,72 antas CB  till 0,72. 

 

De preliminära dimensionerna för fartyget, när hänsyn tagits till bivillkoren, last, 

säkerhetsavstånd, kontrollbrygga, färskvattentankar och levnadsutrymme, maskineri 

och brännoljetankar, presenteras i Tabell	  4.	  2 på nästa sida. 

  

CB
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Tabell	  4.	  2	  Fartygets	  huvuddimensioner 

Dimension	   Mått	  [m]	  

Längd,	  över	  allt,	  LOA	  [m]	   392,94	  

Längd,	  mellan	  perpendiklar,	  Lpp	  [m]	   363,44	  

Bredd,	  max,	  bmax	  [m]	   55,2	  

Höjd	  till	  väderdäck,	  D	  [m]	  	   16,8	  

Blockkoefficient,	  CB	  	   	  0,72	  

Djupgåendet,	  T	  [m]	   15	  

 

Fartyget dimensioneras inte för ballasttankar då de alltid kommer gå med last och i 

hamn bogseras fartyget lämpligen när propeller hamnar över vattennivån. Istället 

undersöks fartygets egenskaper vid maximal nedlastning och när lastens vikt är en 

tredjedel.  

4.	  2.	  3	  Deplacement,	  dödvikt	  och	  lättvikt	  

För fartyget beräknas dödvikten som last-, bränsle-, dricksvatten och andra 

förnödenheter-, maskin- och reservvikt (Milchert, 2000). Besättningen består av 15 

personer. Färskvatten och inventarier för besättningen uppskattas ha en vikt på 500 

ton. Dödvikten beräknas utifrån ovan antaganden till 159 614,8 ton enligt:  

 

DW= last + bränsle + dricksvatten och andra förnödenheter + maskin och reserv= 154 

000 ton + 2 764,8 ton + 500 ton + 2 350 ton=159 614,8 ton 

 

Fartygets lättvikt approximeras, med hänsyn till bivillkor 5, se Bilaga	   2, enligt 

Watson summariska ”statistiska” metoder. 

Vid beräkning av lättvikt, dödvikt och deplacement är Watsonsons metoder väl 

användbara. Dock baseras metoderna på data, för olika fartygstyper, som samlades in 

långt innan fartyg av dagens dimensioner fanns att undersökas. Därför måste metoden 

osäkerhet tas hänsyn till och resultaten kan ses som överslagsmässiga.  

 
Lättvikten, LW , tas fram enligt:  

 

LW = Δ − DW   
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Med hjälp av dödvikten och blockkoefficienten kan kvoten mellan DW och 

deplacementet, Δ , avläsas i diagram och utifrån det kan deplacementet tas fram. Med 

CB  på 0,72 och DW på 159 614,8 avläses DW
Δ

 till 0,78 vilket ger ett deplacement på 

204 634,36 ton. Lättvikten beräknas därefter till 45 019,56 ton, alltså är lättvikten 22 

% av den totala vikten. Att lastens står för större delen av vikten är positivt med tanke 

på att det då kan transporteras mer gods.  

	  

Med MSY Hydrostatics genereras en spantruta utifrån vald skrovgeometri med de 

huvuddata som antagits med korrektion av CB  till 0,68. Vald skrovgeometrin kan ses 

i Figur	   4.	   2. En spantruta är många gånger det bästa sättet att beskriva ett fartygs 

skrovgeometri med eftersom den allt som oftast inte går att beskriva med matematiska  

formler. Till vänster i Figur	   4.	   2 visas fören med bulben. Fören är försedd med en 

bulb för att minska vågmotståndet genom att påverka strömningen kring skrovet. Till 

höger ses den U- formade aktern, typiskt för fylliga skrov med en propeller (Garme, 

2012).  

 

	  

Figur	  4.	  2	  Spantruta:	  till	  vänster	  föröver,	  till	  höger	  akterut 
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4.	  2.	  4	  Fribord	  

Fribordet beräknas som höjdskillnaden mellan vattenlinjen och den översta vattentäta 

sektionen. För det fartyg som projekteras sammanfaller fribordet med väderdäcket.  

Fribordet är en av de äldsta säkerhetsföreskrifterna inom sjöfarten. Fribordet används 

för att minimera risken att ett fartyg kapsejsar eller sjunker om det tar in vatten (Huss, 

2007).  För fartyg som överskrider en längd på 24 meter appliceras 

lastlinjekonventionen, Convention of Load Lines (ICLL).  I Transportstyrelsens 

författningssamling finns konventionen återgiven (TSFS, 2009:114). Det aktuella 

fartyget är av typ B och följer därför restriktionerna i tabell 28.2 (TSFS, 2009:114). 

Längden överskrider dock de tabellerade värdena och ska då fastställas av 

sjöfartsverket för det enskilda fallet.  

 

Är blockkoefficienten större än 0,68 ska fribordet korrigeras med en faktor CB + 0,68
1,36

 

enligt regel 30.  

 

Det största tabellerade värdet för fribordet är 5 303 mm och gäller för fartyg med en 

längd på 365 m. Fribordskravet för containerfartyget antas vara större än det största 

tabellerade värdet. Fribordskravet uppskattas genom att dividera längden med längden 

för det största tabellerade värdet och multiplicera med svarande fribord. 

Fribordskravet blir då 5 709 mm.  

För det maximalt nedlastade containerfartyget ges, med hjälp av Hydrostatics, ett 

fribord på 17,8 m vilket ger en mycket god marginal för fribordskravet.   

4.	  2.	  5	  Kursstabilitet	  

Med hjälp av ett Clarke-diagram undersöks kursstabiliteten. Förhållandena L/b≈7,1 

och b/T≈3,6 ritas in och med blockkoefficienten = 0,68 kan ses att fartyget är 

något kursinstabilt, se Figur	  4.	  3.  

 

CB
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Figur	  4.	  3	  Clarkes’	  diagram	  med	  markerade	  kvoter	  

4.	  2.	  6	  Intaktstabilitet	  	  

I enlighet med bivillkor 9, se Bilaga	  2, måste fartyget delas in i vattentäta sektioner 

enligt SOLAS, så som formulerat i DNV Rules for Classification of Ships för fartyg 

längre än 100 m (Det Norske Veritas AS, 2011). Den största längden för vilket DNV 

skrivit rekommendationer är 225 m. Fartyget som projekteras har en längd på 392,94 

m. Eftersom ingen skriven rekommendation finns för fartyg av denna dimension antas 

kravet för fartyget vara på minst lika många vattentäta sektioner som för ett fartyg 

med störst längd det finns rekommendation för. Det projekterade fartyget ska därför 

indelas i minst 10 vattentäta sektioner, och motorrummet ligger midskepps. För att 

inte riskera säkerheten väljs preliminärt 17 vattentäta sektioner, se Figur	  2 i Bilaga	  1. 

 

Stabiliteten för skeppet undersöks i tvärskeppsled liksom i långskeppsled. I 

tvärskeppsled beror stabiliteten av yttre störningar som verkar genom att 

deplacements centrum påverkas. Stabiliteten i långskeppsled undersöks för att 

bestämma hur fartyget ska lastas.  Ett fartyg klarar betydligt större yttre störningar i 

långskeppsled än i tvärskeppsled tack vare en mycket större metacenterhöjd, GM 

(Huss, 2007). Därför blir stabiliteten i tvärskeppsled den dimensionerande. I statisk 

jämvikt är flytkraften lika stor som tyngdkraften och verkar genom samma linje. I 

tvärskeppsled, vid påtvingad krängning, förflyttas flytcentrum beroende av hur 
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undervattensgeometrin ändras med krängningsvinkeln. Däremot skiftar inte 

masscentrum om inte lasten flyttas. Flytkraftens verkningslinje flyttats då bort från 

tyngdkraftens och en rätande hävarm, GZ, mellan kraftparet skapas, vilken ger ett 

rätande moment. GZ beror av krängningsvinkeln och därför kommer det rätande 

momentet att variera med krängningsvinkeln, se Figur	  4.	  4 där G är masscentrum och 

B deplacementcentrum. 

 

 
Figur	  4.	  4	  GZ	  beroende	  av	  krängningsvinkeln 

Där flytkraftens- och centerlinjen skär, finns en hjälppunkt , metacentrum. Vid 

krängning rör sig fartyget runt . För krängningsvinklar mindre än  (Naval Arch 

01-05, 2015) approximeras metacentrum fixt och betecknas , 

begynnelsemetacentrum. För att ett fartyg ska vara stabilt krävs ett positivt 

återförande moment vilket är detsamma som att metacenterhöjden, , avståndet 

mellan tyngdpunkten och metacentrum, är större än 0. 

  

M

M 6°

M 0

GM 0
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Den rätande hävarmen, GZ beräknas enligt: 

 

GZ(φ) = (TCB*cos(φ)+ KB*sin(φ))− (TCG *cos(φ)+ KG *sin(φ))   

 

där TCB är masscentrums avstånd till centerlinjen. När massan är centrerad är 

TCB=0. KB och TCG beror av skrovgeometrin under vattenytan och KG är avståndet 

mellan kölen och masscentrum. Utifrån KG beräknas GZ och GM 0 . Se Figur	  4.	  5. 

 

 
Figur	  4.	  5	  Koordinater	  &	  beteckningar	  för	  att	  beskriva	  jämvikt	  vid	  statisk	  krängning 

Fartygets tyngdpunkt för det första, maxlastade respektive det andra, minlastade 

fartyget uppskattas genom att skrovet approximeras till ett ihåligt rätblock med 

kontrollbryggan föröver och maskineri och bränsletankar akterut, approximerade till i 

rätblock. Lasten fördelas så att de tyngre TEU lastas längre ner för att sänka 

tyngdpunkten. Brännoljetankarna antas fördelas jämt i skrovet och ger en låg 

tyngdpunkt. 
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Med KG på 25 m, LCG på 186,3 m och en havsvattendensitet på 1025 kg
m3  gav MSY 

Hydrostatics att LCB är 186,3 m, KB är 8,12 m, TCB är 0, GM 0t = 0,89  m, 

GM 0l = 3323,99  m och ett maximalt djupgående på 15 m. För det andra lastfallet 

gavs att LCB är 186,3 m, KB är 4,48 m, TCB är 0, GM 0t = 8,05  m, GM 0l = 5950,08  

m och ett maximalt djupgående på 8,33 m.  

 

För vald skorvgeometri genererades en GZ-kurva för båda lastfall. GZ-kurvan 

beskriver hävarmen beroende av krängningsvinkeln, se Figur 4. 6 och Figur 4. 7. På 

vertikala axeln kan GZ avläsas uttryckt i meter (m) och på horisontella axeln kan 

krängningsvinkeln avläsas uttryckt i grader ( ° ).	  

 

Figur	  4.	  6	  GZ-‐kurvan	  vid	  maximal	  nedlastning	  
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Figur	  4.	  7	  GZ-‐kurvan	  vid	  1/3	  av	  maximal	  lastning 

Metacenterhöjden,  , fås som tangenten till GZ- kurvan vid krängningsvinkeln 0 

och läses av vid krängningsvinkeln en rad ( ). Störst moment fartyget kan 

utsättas för utan att kantra fås genom att läsa av GZmax och multiplicera med 

deplacementet. Ett lågt GM 0  gör fartyget instabilt men ett för högt GM 0 kan vara 

missvisande då det ändras mycket vid större krängningsvinklar. 

 

För det första lastfallet fås GZmax vid 40  och för det andra fås GZmax vid 25,5 . Efter 

GZmax  minskar hävarmen GZ  för ökad krängningsvinkel och det rätande momentet 

minskar därför. I enlighet med bivillkor 4 måste fartyget uppfylla de stabilitetsvillkor 

som IMO upprättat. Båda lastfallen uppfyller kravet för GZmax, men för lastfall två är 

värdena högt över, vilket inte heller är bra ur stabilitetssynpunkt, ty GM kommer 

variera kraftigt vid större krängningsvinklar.  

 

Vid krängning tar fartyget upp energi från krängningsmomentet. Energin motsvarar 

det arbete som krävs för att kränga fartyget en krängningsvinkel, . Arbetet kan 

uttryckas som deplacementet multiplicerat med den dynamiska hävarmen .  

fås som arean under GZ-kurvan. Med hjälp av matlab tas  fram för maxlastat 

GM 0

57,3°

° °

φ

e(φ) e(φ)

e(φ)
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respektive minlastat fall och de uppfyller IMOs stabilitetsvillkor. I Tabell	   4.	   3 och 

Tabell	  4.	  4 visas värden för de två lastfallen relativt IMOs stabilitetsvillkor. 

 
Tabell	  4.	  3	  Intaktstabilitet	  för	  lastfall	  1	  (maxlast) 

Måttgrader	   IMO	  krav	  TSFS	  2009	   Fartyg	   Enhet	  

e30	   	  	  	   	  0.055	   0,2348	  mrad	  

e40	   	  	  	   	  0.09	   0,4862	  mrad	  

e30-‐40	   	  	  	   	  0.03	   0,2514	  mrad	  

GZ30	   	  	  	   	  0.2	   1.24	   m	  

GM0	   	  	  	   	  0.15	   0.89	   m	  

GZmax
1	   	  	  	   	  25.0	   40	   grader	  

 

  

≥

≥

≥

≥

≥

≥
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Tabell	  4.	  4	  Intaktstabilitet	  för	  lastfall	  2	  (minlast) 

Måttgrader	   IMO	  krav	  TSFS	  2009	   Fartyg	   Enhet	  

e30	   	  	  	   	  0.055	   	  0,9460	  mrad	  

e40	   	  	  	   	  0.09	   	  1,3676	  mrad	  

e30-‐40	   	  	  	   	  0.03	   	  0,4217	  mrad	  

GZ30	   	  	  	   	  0.2	   	  2.6	   m	  

GM0	   	  	  	   	  0.15	   	  8.05	   m	  

GZmax
2	   	  	  	   	  25.0	   	  25.5	   grader	  

4.	  2.	  7	  Motstånd	  och	  släpeffekt	  	  

När fartyget rör sig relativt vattnet och luften uppstår ett motstånd pga. den energi 

som överförs från skrovet och dess bihang till vattnet. Motståndet kan delas upp i 

visköst och vågbildningsmotstånd (även kallat restmotstånd). Det viskösa motståndet 

är friktionsmotstånd. Beroende av farten varierar förhållandet mellan motstånden för 

deplacerande fartyg. Förhållandet kan ses i Figur	  4.	  8 på nästa sida.  

 
Figur	  4.	  8	  Det	  viskösa	  motståndet	  relativt	  vågmotståndet 

Vid låg fart är det viskösa motståndet dominant medans det är 

vågbildningsmotståndet som dominerar vid högre fart.  

Vågbildningsmotståndet är den energi som tillförs vågsystemet som fartygets skrov 

ger upphov till genom tryckfördelning. Tryckfördelningen beror främst av fartygets 

längd och marschfarten (Garme, 2012). Vågutbredningen initieras av längden och 

≥

≥

≥

≥

≥

≥
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utbredningshastigheten beror av marschfarten. Genom att minska Froude’s tal 

minskas också vågbildningsmotståndet (Garme, 2012). 

 

Genom att uppskatta motståndet och släpeffekten, , kan en framdrivningseffekt fås 

ut.  Vid ideala förhållanden kan släpeffekten relateras till effektbehovet vid provturen, 

, enligt  där  är propulsionsverkningsgraden (Garme, 2012).  För ett så 

stort fartyg som projekteras behövs vanligtvis stor och tung motor. Vanligen 

undersöks motståndet och släpeffekten tidigt under projekteringen.  Värderingen kan 

göras manuellt genom att undersöka olika skrovparametrars inverkan.  

Beräkningsgången följer den i ”Fartygsmotstånd och effektbehov” (Garme, 2012). 

 

Motståndet beräknas då enligt 

 

RT =
1
2
*ρ *V 2 *S *CT   

 

där CT är summan av alla motståndskoefficienterna och summeras enligt 

 

CT = (1+ k)CF +CR + ΔCF +CAA   

 

Där k är formfaktorn, CF är plattfriktionskoefficienten, CR är 

vågbildningskoefficienten, ΔCF är ytråhetstillägget och CAA är 

luftmotståndskoefficienten. För att beräkna motståndskoefficienterna behövs ReL och 

Fn som beskriver hur motståndet varierar med fartygets längd och hastighet. Även 

blockkoefficienten, CB och den prismatiska koefficienten, CP  som båda beskriver 

fartygets fyllighet samt slankhetstalet, λ  som berorende av Froude’s tal ger ett 

uppskattningsvärde på vågmotståndet behövs. 

  

PE

PS PS =
PE
ηD

ηD



 40 

Froude’s tal är sedan tidigare känt och med en känd kinetisk viskositet, v , för vatten 

satt till 1,2*10−6  m2 / s kan Reynolds tal beräknas enligt 

 

ReL =
V *Lpp

v
= 20*0,51*363,44

1,2*10−6 = 3,09*109   

Reynolds tal,Re > 5*105 , är turbulent.  

 

Blockkoefficienten beräknas sedan enligt 

 

CB =
∇

b*Lpp *T
= 199600,3
55,2*363,4 *15

= 0,68  

 

där ∇ är volymdeplacementet. Den prismatiska koefficienten enligt 

 

CP =
∇

AM *Lpp

= 199600,3
807,251*363,4

= 0,695 ≈ 0,7  

  

där AM är mittspantsarean och slankhetstalet fås från 

 

λ =
Lpp

∇1/3 =
363,4

199600,31/3
= 6,2   

 

Det viskösa motståndet uppskattas enligt 

 

CF =
0,075

(log10 ReL− 2)
2 =

0,075
(log10 3,09*10

9 − 2)2
= 0,1*10−2   

 

och formfaktorn, enligt Watanabe  

 

k = −0,095 + 25,5 CB

L
b

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

b
T

= −0.095 + 25,5 0,68
363,4
55,2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
55,2
15

= 1,28  
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samt ytråhetstillägget som kalkyleras enligt: 

 

ΔCF = 105 ks
L

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
1/3

− 0,64
⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
10−3 = 105 150*10−6

363,4
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1/3

− 0,64
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟10−3 = 0,14 *10−3   

 

där ks = 150µm  enligt rekommendation av ITTC-78. 

 

För att ta fram vågbildningsmotståndet används beräknad värden för den prismatiska 

koefficienten, Froude’s tal och CR  fås då ur diagrammet för slankhetstal 6, från 

kompendiet ”Fartygsmotstånd och effektbehov” (Guldhammer och Harvald, 1974). 

CR avläses till0,6*10−3 , dock har CR i diagrammet bestämts som CR = CTM −CfM , 

vilket innebär att restmotståndskoefficienten är skalberoende. CTM  och CfM  som är 

motståndkoefficienterna för en skalenlig modell, måste beräknas för att få sedan 

kunna beräkna ett korrekt CR  med ekvationen 

 

CR = CTM − (1+ k)CfM   

 

Detta CR  är lika i modell och fullskala. k är formfaktorn och sätts normalt till 0,2. För 

att beräkna CfM  behöver vi veta hur stora modeller som använts i experimentet. 

Antag att längden är 4 m vilken ger en skalfaktor,α , på 363,44
4

= 90,86 . Skalfaktorn 

används för att skala om marschfarten för modellen enligt: 

 

VM = VS
α

= 20*0,51
90,86

= 0,112m / s   

 

vilket ger, för modellen, ett Reynoldstal på 34 *106 . Med detta Reynolds tal beräknas 

CfM enligt  

Cf =
0,075

(log10 ReM − 2)
2 =

0,075
(log10*34 *10

6 − 2)2
= 0,0025  
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och med Cf  känt kan CTM lösas ut ur CR = CTM −CfM och blir 0,0031. Det korrekta 

CR  kan nu beräknas enligt: 

 

CR = CTM − (1+ k)CfM = 0,0031− (1+ 0,2)*0,0025 = 0,0001    

 

För luftmotståndet beräknas motståndskoefficienten enligt: 

 

CAA =
ρluft
ρ
* AT
S
*CD   

 

där S är den våta ytan, men ITTC rekommenderar att luftmotståndskoefficienten 

beräknas som 

 

CAA = 0,001*
AT
S

= 0,001* b*1,5*T
S

= 0,001* 55,2*1,5*15
23482,5

= 0,53*10−4  

 

Typiskt är luftmotståndet en mycket liten del av det totala motståndet. I Figur	  4.	  9 kan 

ses hur motstånden varierar med Froude’s tal. 

 

 
Figur	  4.	  9	  Plott	  av	  resistans	  enligt	  Holtrop	  &	  Mennen 
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Den totala motståndskoefficienten beräknas nu enligt: 

 

CT = (1+ k)CF +CR + ΔCF +CAA = (1+ 0,2)0,1*10
−2 + 0,1*10−3 + 0,14 *10−3 + 0,53*10−4 = 0,15*10−2  

och med det i uttrycket för totalmotstånd ges RT =  1869 kN 

Släpeffekten,PE  beräknas sedan med totalmotståndet och marschfarten enligt: 

 

PE = RT *V = 1869,38*20*0,51= 19,067MW 

 

Resultatet jämförs med det som kan läsas av i Holtrop & Mennen 

motståndsdiagrammet, där motståndet är plottat som funktion av Fn , se Figur	   4.	   9, 

när Froude’s tal beräknat till 0,174. Motståndet avläses till 2,75 MN och släpeffekten 

beräknas på samma sätt som ovan till 28 MW. Froude’s tal som beräknas till 0,174 

kan jämföras med att Froude’s tal generellt är större än 0,25 för containerfartyg. 

 

Holtrop och Mennens metod beräknas med matlab-scriptet Resistance. De indata som 

används i Resistance redovisas i Tabell	   4.	   5 och beräkningar för den våta ytan, 

vattenlinjeareakoefficienten och mittspantareakoefficienten kan ses nedan. 

 

Den våta ytan beräknas enligt: 

S = 1,025*Lpp *(CB *b +1,7*T ) = 1,025*363,44 *(0,68*55,2 +1,7*15) = 23482,549
  

Vattenlinjeareakoefficienten, CWP , beräknas enligt: 

CWP =
AWL
Lpp *b

= 16505,27
363,44 *55,2

= 0,823   

där AWL  är vattenlinjearena som fås från Hullbender för vald skrovgeometri. 

Mittspantareakoefficienten, CM , fås ur 

CM = AM

b*T
= 807,25
55,2*15

= 0,975   

där AM är mittspantarean som fås från wet section data i MSY Hydrostatics. 
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Tabell	  4.	  5	  Indata	  till	  Resistance 

Längd,	  m.	  perpendiklar,	  Lpp	   [m]	   	  363.44	   Vmin	   [kt]	   1	  

Bredd,	  max,	  bmax	   [m]	   55.2	   Vmax	   [kt]	   20	  

Djupgående	  vid	  fp	   [m]	   14	   increment	   [kt]	   1	  

Djupgående	  vid	  ap	   [m]	   14	  

	   	   	  Deplacement	   [ton]	   199600.283	  

	   	   	  Våt	  yta,S	  	   [m2 ]	   23482.549	  

	   	   	  iE	   [  ]	  	   180	  

	   	   	  CM 	  	   	  	   0.975	  

	   	   	  CWP	  

	  

0.823	  

	   	   	  lcb	  (rel.	  L/2	  positiv	  föröver)	  	  

	  

-‐10.17	  

	   	   	  S	  appendage	   [m]	   0	  

	   	   	  1+k2	  

	  

0	  

	   	   	  Cstern	   [m]	   0	  

	   	   	  Abt	   [m2 ]	   0	  

	   	   	  hB	   [m]	   0	  

	   	   	  AT	   [m2 ]	   0	   	  	   	  	   	  	  
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Resistance genererar en resultattabell, se Tabell	  4.	  6, och det diagram där motståndet 

läses av för aktuellt Froude’s tal, se Figur	  4.	  9. 
Tabell	  4.	  6	  Resultat	  från	  Holtrop	  &	  Mennen 

 
 

Efter som differensen mellan den släpeffekt som beräknats enligt ”Fartygsmotstånd 

och effektbehov” (Garme, 2012) och den som fås med Matlabscriptet för Holtrop och 

Mennen är nästan 9 MW antas den släpeffekten, PE  som ett medelvärde, alltså 23,5 

MW för motståndet, RT  2304 kN. I Tabell	  4.	  7 kan de sammanställda resultaten ses. 

	  
Tabell	  4.	  7	  Resultat 

CT 	  	  1,5*10−3 	  	  

RT 	  	  2,304 [MN]	  

PE 	  	  23,5 	  	  [MN]	  

4.	  2.	  8	  Propeller-‐	  och	  motorval	  

För att bestämma en lämplig propeller utgår man från propellerkaraktäristikor. 

Propellern måste väljas inom omgivande begränsningar som skrovformen utgör, se 

Figur	  4.	  10 på nästa sida. 
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Figur	  4.	  10	  Dimensionsbegränsningar	  för	  propellern 

Det är resultaten från motståndsberäkningarna som utgås från när en propeller ska 

dimensioneras. Det finns propellrar med fast stigning och med ställbar stigning. Det 

är en propeller med fast stigning som det projekterade fartyget kommer drivas med. 

Det är önskvärt att välja en propeller med högsta möjliga verkningsgrad, då gärna en 

så stor som möjligt för att varvtalet ska bli lågt. Dock måste man ta hänsyn till risken 

för kavitation. Kavitation innebär att det runt propeller uppstår ett lokalt lågtryck som 

kan leda till kallkokning. När trycket stiger snabbt kan det leda till att propellern 

eroderar.  Enligt rekommendation bör inte propellerdiametern, D, överstiga 2/3 av 

fartygets maximala djupgående, som för det projekterade fartyget då är 10 m.  

 

Först bestäms antal propellerblad, Z och avståndet, h, mellan vattenlinjen och 

propelleraxeln. 

 

Större fartyg liknande det som projekteras har vanligtvis 4-5 blad (Garme, 2012) 

därför väljs 5 blad. Störst verkningsgrad fås för propellern om den får rotera i ett 

ostört strömningsfält. Därför måste h beräknas så att inte störningar i vattenytan 

påverkar propellern. Avståndet mellan propellerns övre bladspets och vattenytan bör 

vara en propellerradie, vilket ger att h ska vara en propellerdiameter. 

Propellerdiametern antas vara 65 % av djupgåendet, alltså D=9,75 m och h 

approximeras till 10 m. 
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Bladareaförhållandet, BAR är en avvägning mellan risk för kavitation och hög 

verkningsgrad. Stort BAR ger stort profilmotstånd som minskar propellerns 

verkningsgrad. Men tryckfluktuationerna som ger upphov till kavitation minskar med 

BAR.  

 

Bladareaförhållandet kan uppskattas med hjälp av ekvation 

AE
A0

=
3,5*T (1− d

D
)

D2 (100 + 5*h)
	  	  

	  

där D är propellerdiametern, d är propellerdiskens diameter, T är propellerns 

tryckkraft och h är avståndet mellan vattenlinjen och propelleraxeln. Vanligtvis 

approximeras d/D till 0,2. Eftersom det uppstår ett lokalt lågtryck runt propellern 

måste propellertryckkraften, T, ökas för att kompensera för det ökade släpmotståndet. 

T justeras genom 

T = RT
1− t

	  	  

där RT är ovan beräknade släpmotstånd och t är en sugfaktor.  

 

Sugfaktorn uppskattas, för fartyg med en propeller, enligt 

	  

t = 0,6*w 	  	  

	  

där w  är medströmsfaktorn som beräknas enligt 

	  

w = 0,5*CB − 0,05 = 0,5*0,68 − 0,05 = 0,29 	  	  

	  

 Medströmsfaktorn 0,29 ger t = 0,174  som sätts in i ekvationen för att få en 

propellertryckkraft, T på 2789,346 kN. Den beräknade tryckkraften sätts in i 

ekvationen för bladareaförhållandet, BAR beräknas till 0,57   0,6. 
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Med medströmsfaktorn känd tillsammans med marschfarten kan medel-

anströmningshastigheten, vA , beräknas enligt 

	  

	   vA = (1−w)*V = (1− 0,29)*20*0,51= 7,242 	  m/s	  

	  

I Tabell	  4.	  8 sammanställs resultaten för t, w , T och vA   

 
Tabell	  4.	  8	  Resultat	  

Antal	  blad,	  Z	   5	  

w 	  	   0,29	  

t	   0,174	  

T	   2,79*10^6	  [N]	  

vA 	  	   7,242	  [m/s]	  

	  

Nu kan tryckkraftskoefficienten, KTreq
, som uttrycker den kraft som krävs för att 

fartyget ska drivas framåt i marschfart, beräknas för olika framdrivningstal, J enligt 

KTreq
= T
ρ *D2 *vA

2 * J
2 	  	  

Värdena för KTreq
, beroende av J redovisas i Tabell	  4.	  9. 

 
Tabell	  4.	  9	  Tryckkraftskoefficienten	  för	  varierade	  framdrivningstal 

J	   0,30	   0,40	   0,50	   0,60	   0,70	   0,80	   0,90	  

KTreq
	  	   0,05	   0,09	   0,14	   0,2	   0,27	   0,35	   0,44	  

	  

Propellerkarakteristikor ur standardserien The SSPA Standard Propeller Family Open 

Water Characteristics används. Ett utdrag för fembladiga propellrar med konstant 

bladareaförhållande finns att se i Garme, 2012. Bladareaförhållandet är 0.6 och därför 

passar propellerkarakteristikan SSPA 5.6 bra, se Figur	  4.	  11. KT -parabeln ritas in i 

valt diagram. För att kunna välja lämplig propeller kontrolleras hur kvoten P/D, 

framdrivningstalet J, verkningsgraden η0  och varvtalet n beror av varandra. 
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Propellereffekten, PD  beräknas enligt: 

	  

PD = RTV
η0ηRηH

	  	  

	  

där ηR  är den rotativa verkningsgraden och approximeras till 1, ηH är 

skorvverkningsgraden vilken beräknas enligt: 

	  

ηH = 1− t
1−w

= 1− 0,174
1− 0,29

= 1,16 	  	  

och varvtalet, n beräknas enligt: 

	  

n = vA
J *D

	  	  

	  

I Tabell	   4.	   10 redovisas kvoten P/D framdrivningstalet J, verkningsgraden η0  och 

varvtalet n. 

 
Tabell	  4.	  10	  

P /D 	  

0,50	   0,60	   0,70	   0,80	   0,90	   1,00	   1,10	   1,20	  

J 	  

0,4	   0,46	   0,52	   0,57	   0,61	   0,67	   0,71	   0,76	  

n 	  

1,86	   1,61	   1,43	   1,3	   1,22	   1,12	   1,05	   0,98	  

η0 	  

0,49	   0,54	   0,6	   0,62	   0,62	   0,61	   0,61	   0,61	  

	  

Enligt tabellen ges bäst stigningsförhållande för en propeller med ett framdrivningstal 

på 0,57 och en P/D kvot på 0,8 alternativt ett framdrivningstal på 0,61 och en P/D 

kvot på 0,9. Propellerns verkningsgrad är då 62 %.  

	  



 50 

	  
Figur	  4.	  11	  Propellerkarakteristika	  SSPA	  5.60	  

För propellern måste kavitationsrisken kontrolleras för att säkerställa att propellern 

kommer arbeta som önskat.  Burrilldiagram är en uppskattningsmetod för att 

kontrollera det använda bladareaförhållandet vid optimala stigningsförhållanden. För 

detta behövs propellerkavitationstalet, τ c och det lokala kavitationstalet vid 70 % av 

radien σ 0,7r . Propellerkavitationstalet och radien beräknas enligt: 

τ c =
T

0,5ρAp (vA
2 + (0,7πD*n)2 )

  

och  

σ 0,7r =
pa + ρgh − pv

0,5ρ(vA
2 + (0,7πD*n)2 )

  

 

där AP är den projicerade propellerarenan. AP kan enligt Garme, 2012 approximeras 

till arean, A0  av propellerdisken som 

 

AP = BAR ⋅A0 (1,067 − 0,229(P /D))   

 

De beräknade värdena för propellerkavitationstalet, τ c  och radien, σ 0,7r presenteras i 

Tabell	  4.	  11 och ritas in i ett Burrilldiagram, se Figur	  4.	  12.  
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Tabell	  4.	  11	  

n 	  	   1,86	   1,61	   1,43	   1,3	   1,22	  

P /D 	  	   0,50	   0,60	   0,70	   0,80	   0,90	  

J	   0,4	   0,46	   0,52	   0,57	   0,61	  

τ c 	  	   0,078	   0,105	   0,135	   0,166	   0,192	  

σ 0,7r 	  	   0,24	   0,31	   0,39	   0,47	   0,53	  

	  

	  
Figur	  4.	  12	  Burrill-‐diagram,	  se	  röd	  markering	  

Av diagrammet kan läsas att stigningsförhållandet P/D=0,8 är acceptabelt med hänsyn 

till kavitationsrisken, därför väljs detta P/D.  

 

Propellervalet undersöks även med Matlab-scriptet ”Blade element” som bygger på 

teorin i kompendiet ”Propeller Analysis” skrivet av Jacob Kuttenkeuler.  

Stigningsförhållandet är P/D= 0,8 och bladareaförhållandet hålls konstant till BAR= 

0,6.  

 

Verkningsgraden som fås från diagrammet vilket genererats med ”Blade element” är 

0,60. Detta jämförs med den verkningsgrad på 0,62 som beräknats för hand.  
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Innan val av propeller bestäms görs en kontroll av propellerdiametern mot lämpligt 

motor. Propellereffekten bestäms, för den valda diametern och beräknad 

verkningsgrad, till 32,68 MW.  Till detta adderas ett sjötillägg på 15 % och ytterligare 

en marginal på 3 % enligt rekommendation från Milchert, 2000. Ett sjötillägg och en 

marginalberäkning görs för att olika faktorer så som väderlek kan öka belastningen. 

Då beräknas propellereffekten till 38,56 MW. Vid val av motor använd Emma 

Maersks motor som referens. Emma Maersk drivs med en Wärtsilä RT-flex96C som 

går i ett varvtalsintervall på 92-102 rpm och ger då en effekt på 80 000 kW. Varvtalet 

till vald propeller är ca 98 rpm och har en effekt på 38,56 MW, därför korrigeras inte 

propellervalet vidare.  

4.	  3	  Miljöaspekter 
Transportarbetet värderas genom uppskattning av energiåtgång per tur. 

Energiåtgången sätts sen i relation till andra alternativa containertransporter för att 

lättare få ett perspektiv på energiåtgången. Vanligen uttrycks de spår ett fartyg lämnar 

i naturen i termer av koldioxidfotspår och för att sätta utsläppen i ett perspektiv 

jämförs de med utsläpp för samma transport med alternativa transportmedel.  

 

Liknande fartyg med en verkningsgrad på 0,51 till 0,62 förbrukar mellan 8 000 till 8 

500 liter/h vid fullastad transport. Densiteten för brännolja är ca 1 000  vilket ger 

en förbrukning på 8,5 uttryckt i .  Ett ton olja har en energi på 40 000 MJ.  

 

Flygtransport har ett genomsnittligt utsläpp på 3,3 . För lastbilstransport 

respektive tågtransport är motsvarande siffror 0,5 respektive 0,4 . Fartygets 

utsläpp uttryckt i koldioxidutsläpp ligger för brännolja mellan 500 och 1 000  

(International Energy Agency, 2014).  Översatt till  blir detta 10-20 . 

För alternativ transport med flyg ligger utsläppsnivån på 540 000 och för lastbil 

respektive tågtransport på 130 respektive 0,003-38 . Energiåtgången för 

kg
m3

ton
h

kWh
ton ⋅ km

kWh
ton ⋅ km

gCO2

kWh

CO2

ton ⋅ km
gCO2

ton ⋅ km

gCO2

ton ⋅ km



 53 

transport med containerfartyg är i relation till den för alternativa transportmedel låg. 

Energiåtgången för transport med containerfartyg har samma storleksordning som 

tågtransport. Utsläppsnivån för containerfartyg är den även lägre än den för de flesta 

alternativa transportmedel. Störst skillnad i utsläpp fås om fartygstransporten jämförs 

med flygtransporten.  

4.	  4	  Slutsats	  

Fartyget	  som	  projekteras	  uppfyller	  bivillkoren	  som	  kan	  ses	  i	  Bilaga	  2	  och	  klarar	  

att	  genomföra	  transportscenariot.	  	  	  
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5	  Fartygsåtervinning	  

5.	  1	  Inledning	  

5.	  1.	  1	  Introduktion	  

Likt andra transportmedel har ett kommersiellt fartyg en begränsad livslängd. 

Vanligtvis tas kommersiella fartyg ur bruk efter 20-30 år. Ett fartyg tas vanligen ur 

bruk då operationsavgifterna överstiger förväntade intäkter. Några fartyg saneras och 

sänks för att bilda artificiella rev, andra slutar på museum men de flesta transporteras 

till en fartygsåtervinningsanläggning (på engelska: ”ship breakning yard”) för 

demontering. Även fartyg som förlist eller tagit sådan skada att de inte är ekonomiskt 

lönsamt att reparera, bärgas och demonteras. Utöver ”demontering” används även 

”skrotning”, ”rivning” och ”återvinning” för att beskriva samma process.  

Fartygsåtervinning bidrar i teorin till en hållbar utvecklig i den aspekten att mycket av 

materialet, närmare 98 %, av ett fartyg kan återvinnas eller återanvändas för 

kommersiell användning. Detta kan sättas i relation till att endast 60 % av ett flygplan 

kan återvinnas (EMEC, 2010). Dock finns många miljöskadliga och hälsovådliga 

material så som asbest, Polyklorerade bifenyler (på engelska: ”Polychlorinated 

Biphenyls” (PCB)) och stora kvantiteter av olja vilka måste tas hänsyn till i en 

återvinningsprocess.  

Idag är återvinningsindustrin begränsad till ett fåtal geografiska platser i världen 

kraftigt koncentrerade runt södra Asien. De fem ledande aktörerna inom 

fartygsåtervinningsindustrin är Indien, Bangladesh, Pakistan, Kina och Turkiet i den 

ordningen sett till bruttotonnage som skrotades år 2014 (Shipbreakning Platform, 

2014). Årligen återvinner de fem länderna tillsammans 97 till 98 % av det totala 

tonnaget (Mikelis, 2010). Den arbetskraftsintensiva process som fartygsåtervinning 

utgör bidrar i mångt och mycket till den ekonomiska utvecklingen i regionen. 

Återvinningsindustrin står även för större delen av konstruktionsmaterial som annars 

skulle behöva importeras till högre kostnader. Men finns det en framsida finns det 

alltid en baksida.  

Stor kritik har riktats mot återvinningsindustrin grundat på det snäva ekonomiska 

perspektiv vilket styr de åtgärder, gällande arbetsförhållanden och miljöpreservering, 



 55 

som vidtas. Större delen av återvinningsindustrin är koncentrerad till södra Asien. Här 

är arbets- och miljörätt samt miljöstandard mycket svaga eller dåligt reglerade och 

därför kan kostnader för miljöförstöring och säkra arbetsförhållanden negligeras och 

redaren får ett högre skrotningspris för det återvunna tonnaget (Mikelis, 2012).  Det 

finns ett antal olika metoder som brukas vid återvinning av ett fartyg. Nedmotering i 

torrdocka är den säkraste metoden. Tyvärr återvinns endast 2 % av det årliga tonnaget 

med denna metod. Den metod som används i störst utsträckning är strandning (på 

engelska: ”beaching” alternativt ”tidal- beaching”).  

De anläggningar som använder strandning vidtar inga större åtgärder för att förhindra 

spridning av föroreningar. De har allt som oftast ingen utarbetad plan på hur 

föroreningar förebyggs och hur miljöfarliga material tas om hand (ILO, 2015). Det är 

inte bara sandbanken som förorenas av oljerester, tungmetaller, PCB, polyvinylklorid 

(PVC) och asbest som läcker ut från fartyget, utan även stora områden till havs 

förorenas när tidvattnet dras tillbaka ((ILO, 2015). 

Arbetare vid fartygsåtervinningar utsätts även de för konstant säkerhetsrisk på grund 

av avsaknad på skyddsutrustning och utbildning för hantering av explosiva och 

hälsovådliga material (ILO, 2015). Kompensationen som arbetarna får för att utföra 

ett av världens farligaste yrken är mindre än 2 euro om dagen (Shipbreaking Platform, 

2015).  

Genom åren har hundratal dödsfall och ännu fler olycksfall rapporterats, detta trots att 

mörkertalet är stort och de långsiktiga hälsoeffekterna dåligt dokumenterade. I Alang 

som är Indiens största återvinningsområde har det rapporterats att en av sex arbetare 

lider av asbestosis (Commission of the European Communities, 2007). 

 I städer som Chittagong i Bangladesh hotas fiskebyar av den omgivande 

återvinningsindustrin som hittills utrotat 21 arter och hotar utrota ytterligare 11 

samtidigt som tiotusentals skyddade mangroveträd huggs ner för att ge plats åt nya 

anläggningar (Shipbreaking platform, 2015a).  

Med det ökade antalet fartyg som skrotas blir konsekvenserna av en bristande 

hantering av miljöfarliga ämnen och en hälsovådlig arbetsmiljö allt tydligare men 

trots detta är det fortfarande många som väljer att inte ändra sin återvinningspolicy 

uteslutande baserat på ekonomiska incitament.  
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För att komma till rätta med de problem som idag förknippas med verksamheten och 

utveckla en miljövänlig och säker återvinningspolicy har internationella organ som 

Internationella arbetsorganisationen (ILO) och Internationella sjöfartsorganisationen 

lyft frågan och under det senaste decennierna arbetat för att upprätta en internationell 

standard för att reglera fartygsåtervinningen. Detta har fått några rederier att utveckla 

egna återvinningspolicys.  

Det första försöket som gjordes på Internationell nivå var att applicera 

Baselkonventionen på fartygsindustrin. Baselkonventionen reglerar 

gränsöverskridande transporter av farligt avfall och dess bortskaffning. Konventionen 

upprättades för att minska export och import av farligt avfall mellan de länder som 

ratificerat konventionen. Då främst för att reglera förflyttningen av farligt avfall från 

i-länder till u-länder. 14 juni 2006 förklarades att uttjänta fartyg innehållande farligt 

material ska lyda under Baselkonventionen (European Commission, 2012). För att 

även komma till rätta med den sociala aspekten av problematiken uppmanades IMO 

därefter av Marine Environment Protection Comittee (MEPC) att lägga fram en 

proposition på reglering av en hållbar fartygsåtervinning. 

IMOs reglering presenterades under IMOs sammanträde i Hong Kong och resulterade 

i Hong Kong konventionen (HKC) för säker och miljöriktigt fartygsåtervinning som 

antogs av medlemsstaterna i maj 2009. Konventionens ratificerande skulle innebära 

en hårdare reglering på industrin vilket många intressepartners ställer sig kritiska till. 

Konventionen förväntas därför inte träda i kraft före år 2020. För att påskynda en 

ratificering och ge stöd för Baselkonventionen har åtgärder tagits på EU-nivå.   

Tyvärr får inte regleringen full effekt då många aktörer funnit sätt att kringgå lagen. 

Regleringen är i mångt och mycket uppbyggd utifrån tanken på flaggstater. Många 

redare kringgår därför lagen genom att flagga ut sina fartyg till länder dit lagen inte 

räcker och på så sätt undviker utgifter i form av skatter och avgifter och reglering av 

återvinningen. Fenomenet är relativt modernt och kallas bekvämlighetsflagg (på 

engelska ” Flag of Convenience” (FOC)). En fråga som ställdes innan studien 

genomfördes var huruvida det finns bättre alternativ till flaggstatsstrukturen som 

regleringen i mångt och mycket utgår från. Eller om vidare reglering kan specificeras 

för att förebygga kryphål. En annan fråga som uppstod var om det finns andra sätt att 

driva utvecklingen mot en hållbar industri. Oavsett vilken typ av åtgärd som tas för att 
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ändra attityden eller värdebasen inom industrin är det viktigt att analysera 

konsekvenserna ur ett ur ett miljö- liksom ett ekonomiskt och socialt perspektiv.  

5.	  1.	  2	  Syfte	  och	  frågeställning	  	  

Syftet med denna studie är att granska, analysera och utvärdera de regleringar som 

tagits fram för att hantera problemen relaterat till fartygsåtervinningsindustrin. Fokus 

läggs på att uppmärksamma problematiken kopplad till att i-länder transporterar 

uttjänta fartyg till utvecklingsländer för återvinning. Detta görs med mål att rikta 

uppmärksamhet mot potentiella kryphål och svagheter, i lagstiftningen, som 

förhindrar denna från att fungera effektivt. Alternativa vägar till en bättre industri 

kommer även de att tas upp. Vidare kommer HKC studeras närmare och de effekter 

konventionen har på industrin vid en ratificering samt frågan om konventionen kan 

råda bot på problematiken sökes besvaras.  

 

I en större kontext syftar studien till att bredda förståelsen för den komplexa 

problematik som är sammankopplad med industrin idag och peka på de fördelaktiga 

val som kan göras för en hållbar utveckling inom industrin. Kanske kan 

återvinningsindustrin påverkas positivt redan innan fartyget byggs, vid 

projekteringen.  

5.	  1.	  3	  Struktur	  

Studien har delats upp i fem kapitel inkluderat introduktionen som utgör kapitel ett.  

 

I kapitel två presenteras inledningsvis återvinningsindustrins utveckling fram till idag. 

Följt av en beskrivning av behovet av fartygsåtervinning idag och hur återvinningen 

går till i teorin och i praktiken. Därefter illustreras problematiken som är kopplad till 

tidal- beaching, och bakgrunden till att regeringar och NGOs väckt uppmärksamhet 

kring problematiken kopplad till återvinningsindustrin.  

 

I kapitel tre summeras de åtgärder som tagits mot problematiken kopplade till 

fartygsåtervinning. Baselkonventionen, ILOs fartygsåtervinningsriktlinjer, och HKC 

liksom de åtgärder tagna på EU-nivå så som Grönbok och Ship Recycling Regulation 

(SRR) presenteras. Fokus ligger här på de regleringar som presenterats för att 
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motverka att europeiska redare skickar sina uttjänta fartyg, på basis av ekonomiska 

incitament, till kontroversiella beachinganläggningar i södra Asien. 

 

I kapitel fyra följer en analys av samhällsdebatten och företags goodwill samt kritiken 

riktad mot HKC och andra försök till reglering av industrin. De hinder som stoppar 

regleringen från att verka effektivt diskuteras för att söka besvara om konventionen är 

en lösning på problematiken eller ej.  

 

I kapitel fem diskuteras vad som analyserats i tidigare avsnitt för att besvara 

frågeställningen, presenteras slutsatsen och reflektioner.  

5.	  1.	  4	  Avgränsningar	  	  

Studien begränsas till fartyg som har ett bruttotonnage på 100 ton eller mer och de 

återvinningsanläggningar som tar emot denna storlekstyp eller större. Hong Kong 

konventionen täcker endast fartyg med ett bruttotonnage på 500 ton eller mer men en 

stor del av den internationella handelsflottan utgörs av mindre fartyg. Vidare kommer 

studien avgränsas till att analysera regleringar och policys i Europa. EU-nationerna 

utgör idag den största aktören inom sjöfarten och har därför ett stort inflytande och 

ansvar att agera för en mer hållbarar återvinningsindustri, frivilligt eller tvingat. 

Rådande situation på återvinningsanläggningar i södra Asien kommer att presenteras 

men lokala regleringar och policys kommer inte att diskuteras.  

 

De regleringar och policys som kommer inkluderas i studien är Baselkonventionen, 

Hong Kong konventionen, ILOs riktlinjer för en hållbar återvinning av fartyg och 

EUs SRR samt grönbok.  

 

Vidare omfattar begreppet fartygsåtervinning alla aktiviteter från framtagning av en 

återvinningsplan och sanering av fartyget till demontering och materialhantering för 

återanvändning och återvinning.  

5.	  1.	  5	  Metod	  och	  Material	  

Kapitlet bygger på en litteraturstudie. För att besvara frågeställningen har officiella 

dokument över regleringar och policys som applicerats på återvinningsindustrin 

analyserats.  Akademiska artiklar och dokument skrivna av NGOs som bedriver 
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forskning och arbetar med återvinningsfrågan har även studerats för att understödja 

argumentationen.  

5.	  2	  Återvinningsindustrin	  

5.	  2.	  1	  Industrins	  omfattning	  
Sedan urminnes tider har sjöfarten spelat en viktig roll i transportsystemet. Till 

byggnationen av pyramiderna, 2,560 år f.kr transporterades stenblock med fartyg och 

idag transporteras ca 90 % av allt handelsgods via den internationella sjöfarten (ICS, 

2015). Utan sjöfarten skulle transport i samma skala vara omöjlig. Sedan femtiotalet 

har sjöfarten växt globalt i takt med den växande marknaden och i framtiden förväntas 

sjöfartsindustrin fortsätta växa kontinuerligt genom att erbjuda konkurrenskraftiga 

avgifter för säker och snabb transport (SAJ, 2014). I Figur 5. 1 och Figur 5. 2 kan 

handelsflottans tillväxt uttryckt i antal respektive ’000 GT sedan 1955 avläsas.  

	  

Figur	  5.	  1	  Den	  internationella	  handelsflottans	  tillväxt	  uttryckt	  i	  antal	  (Källa:	  IHS	  Fairplay)	  
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Figur	  5.	  2	  Den	  internationella	  handelsflottans	  tillväxt	  uttryckt	  i	  ’000	  GT	  (Källa:	  IHS	  Fairplay) 

Under år 2013 seglade 106,833 handelsfartyg, inkluderat fiskebåtar, med ett brutto 

tonnage (på engelska: ”Gross tonnage” (GT)) på över 100 ton på världshaven (SAJ, 

2014). Av dessa var 51 902 fartyg på över 500 GT (Equasis, 2013).  

Kontinuerligt med att nya fartyg byggs tas gamla ur bruk och det är då det uppstår ett 

behov av återvinningsförfarande. Medelåldern för fartyg är 25 år men som kan ses i 

Figur	  5.	  3 respektive Figur	  5.	  4 varierar antalet och bruttotonnaget nyproduktion från 

år till år, vilket tillsammans med skrotningsvolymen påverkar medelåldern. 
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Figur	  5.	  3	  Årliga	  nyproduktionen	  uttryckt	  i	  antal	  (Källa:	  IHS	  Fairplay)	  

 

Figur	  5.	  4	  Årliga	  nyproduktionen	  uttryckt	  i	  ’000	  GT	  (Källa:	  IHS	  Fairplay)	  

Statistik från IHS Fairplay pekar på att det årligen skrotas mellan 500 och 2450 

oceangående fartyg med ett tonnage på över 100 ton. Det totala bruttotonnaget har 

sedan början på 90-talet varierat mellan 3,772,210 och 36,819,398 (IMO, 2014). I 

Figur	  5.	  6 kan den årliga återvunna bruttotonnaget sedan 1970 avläsas. I diagrammet 

ses fyra peakar, sedan slutet på 90-talet, i återvunnet bruttotonnage: 1999, 2002, 2009 

och 2012. Den kraftiga ökningen av skrotat tonnage under 2009 (SAJ, 2014) kan 

förklaras av finanskraschen som minskade behovet av godstransport och gjorde att det 

plötsligt fanns fler fartyg än önskvärt på marknaden. År 2012 inträffade den största 
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peaken i både bruttotonnage och antal, se Figur	  5.	  5. År 2012 skrotades 1654 fartyg. 

Att enkelskroviga fartyg ska fasas ut till år 2015 då de förbjuds helt bidrog i 

kombination med den rådande lågkonjunkturen till en ökad volym. År 2013 sjönk 

antalet till 1213 och det totala bruttotonnaget sjönk till 29,834,000 GT och år 2014 

skrotades 1026 fartyg. Det har estimerats att ca 1300 större enkelskroviga fartyg ska 

fasas ut till år 2015. Enkelskroviga fartyg ska fasas ut till och med år 2015 på grund 

av att det i en utredning gjord av IMO framgått att fartygen utgör en oförsvarbart stor 

miljörisk vid eventuellt läckage (IMO, 2005). 

 

Figur	  5.	  5	  Totalt	  återvunnet	  tonnage	  utryckt	  i	  antal	  (Källa:	  IHS	  Fairplay)	  
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Figur	  5.	  6	  Totalt	  återvunnet	  tonnage	  utryckt	  i	  ’000	  GT	  (Källa:	  IHS	  Fairplay) 

Under 2014 återvanns 641 av alla fartyg i södra Asien, detta är en minskning från år 

2013 då 645 fartyg återvanns i regionen (Shipbreaking Platform, 2015d). Dock ökade 

andelen tonnage som återvanns i södra Asien till 74 % jämfört med år 2013 då 

motsvarande siffra var 71 % (Shipbreaking Platform, 2014). Av de fartyg som år 2014 

återvanns, seglade 285 under EU-flagg och av dessa hade 182 motsvarande 63, 8 % 

slutdestination södra Asien, vilket pekar på att EU har ett stort ansvar i att jobba för 

en hållbar återvinningsprocess (Shipbreaking Platform, 2015b).  

Högst medelålder, 32,6 år hade handelsflottan under år 2006 vilket har sin förklaring i 

de då höga fraktavgifterna som fick redare att hålla kvar fartyg i bruk längre. Av 

dagens totala handelsflotta har 17,148 fartyg byggts under de senaste fyra åren medan 

hela 43,959 fartyg, motsvarande 43 procent, förväntas tas ur bruk, inom en snar 

framtid. 

5.	  2.	  2	  Beslutsgrund	  för	  fartygsskrotning	  

Årligen skrotas mellan 200 och 600 fartyg på över 2000 dödviktston (på engelska: 

”Dead Weight Tons” (DWT)) (Commission of the European Communities, 2007). 

Det finns ett antal faktorer som tillsammans avgör när ett fartyg ska skrotas. Först och 

främst värderas fartygets sjöduglighet. När fartyget åldras ökar underhålls- och 

reparationskostnader och det blir därför vid en viss punkt inte längre lönsamt för 

redare att ha kvar fartyget i bruk. Konjunkturfluktuation inom sjöfartindustrin är en 
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annan faktor (ECORYS, 2005). Vid lågkonjunktur tenderar redare att sälja fartyg till 

återvinning då den förväntade vinsten inte överstiger skrotningsvärdet. 

Driftskostnaderna för ett fartyg beror i stor utsträckning av oljeförbrukningen och 

därför påverkas volymen skrotat tonnage även av fluktuationer på oljemarknaden. När 

nyproducerade fartyg och bränsleeffektivare system introduceras på marknaden 

minskar äldre fartygs värde per automatik i form av att alternativkostnader ökar. Även 

miljö- och säkerhetsregleringar och policys påverkar volymen som skrotas.  

5.	  2.	  3	  När	  fartyget	  tas	  ur	  bruk	  

När väl en redare beslutat att ta fartyget ur bruk är det i redarens intresse att finna en 

lönsam metod för att avveckla fartyget.  

Det är endast de största rederierna som har kapacitet att sköta en återvinningsprocess 

på egen hand. Då tar redaren direkt kontakt med en återvinningsanläggning för att 

sälja fartyget utan mellanhand. Vanligtvis seglar redaren då fartyget till anläggningen 

där fartyget ska demonteras. Ett vanligare alternativ är att fartyget säljs i befintligt 

skick till en cash-köpare som sedan säljer det vidare till en återvinningsanläggning. 

Ett tredje alternativ är att redaren använder en mäklare som representerar redarens 

intresse och hanterar hela försäljningen. Vid försäljning med hjälp av mellanhand 

övergår ägandeskapet till denne. Redaren får i slutändan en något mindre summa för 

fartyget men med hjälp av en mellanhand kan lagstiftning många gånger kringgås.  

	  

Figur	  5.	  7	  Schema	  över	  fartygsåtervinningsprocessen	  (Källa:	  Medepalli,	  2011).	  
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5.	  2.	  4	  Ekonomisk	  styrning	  	  

Vad redaren får betalt för sitt fartyg baseras på ett pris per ton lättviktsdeplacement 

(på engelska: ”Light displacement tonnage” (LDT)). LDT motsvarar den ungefärliga 

fartygsvikten och ger en god uppskattning om hur mycket material som kan 

återvinnas vid skrotning (Mikelis, 2012a). Fartygets procentuella stålvikt varierar med 

fartygstyp och ålder men brukar ligga runt 90 % för större fartyg. Mellan 95 och 98 % 

av fartygets totala vikt återanvänds (Mikelis, 2010). Priset som betalas per LDT 

fluktuerar med marknadsefterfrågan och tillgång på stål, fartygstyp, fartygets skick, 

kvantiteten stål och annan utrustning ombord samt de inhemska skatterna på 

återvunnet tonnage. I Figur	  5.	  8, Figur	  5.	  9, Figur	  5.	  10 respektive Figur	  5.	  11 kan 

utvecklingen av pris per LDT i Indien, Bangladesh, Kina respektive Pakistan avläsas.  

 

Figur	  5.	  8	  Prisutvecklingen	  av	  USD	  per	  LDT	  i	  Indien	  (Källa:	  Global	  Marketing	  Systems)	  
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Figur	  5.	  9	  Prisutvecklingen	  av	  USD	  per	  LDT	  i	  Bangladesh	  (Källa:	  Global	  Marketing	  Systems)	  

	  
Figur	  5.	  10	  Prisutvecklingen	  av	  USD	  per	  LDT	  i	  Kina	  (Källa:	  Global	  Marketing	  Systems)	  
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Figur	  5.	  11	  Prisutvecklingen	  av	  USD	  per	  LDT	  i	  Pakistan	  (Källa:	  Global	  Marketing	  Systems) 

Till början på 2003 låg snittpriset på 150 USD sedan började det stiga. Under 2007 

ökade efterfrågan på stål samtidigt som färre fartyg skrotades. Detta gjorde att 

snittpriset per LDT pressades upp och under 2009 peakade priset på 600-750 USD per 

LDT (Mikelis, 2012a).  

Under år 2014 sjönk ratesen kraftigt och idag betalas i Kina ca 200 USD per 

LDT(GMSINC, 2015). Ett betydligt mindre pris än de bäst betalande anläggningarna i 

Indien som betalar ca 400 USD per LDT (TradeWinds, 2015). I Kina har regelverk 

och policys liknande de i Europa stiftats vilket gjort återvinningsprocessen mer 

kostsam. Trots detta väljer fler kinesiska redare ändå att skrota sina fartyg inrikes. Att 

fler kinesiska redare väljer att sälja sina fartyg till inhemska anläggningar beror enligt 

Dr Nikos Mikelis, Non-executive Director of Cash buyer GMS, av att kinesiska 

redare har kunnat hämta en substantiell subvention från den kinesiska regeringen 

under det senaste året och fortsätter göra så fram tills slutet av 2015. Subventionen 

betalas till kinesiska redare vars fartyg är flaggade i Kina och återvinns vid en 

anläggning i landet. Subventionen är 400 till 440 USD per LDT vilket är mer än vad 

anläggningarna i Indien, Bangladesh och Pakistan betalar. Till subventionen kommer 

även att redaren betalas ett pris på 200 USD per LDT av återvinningsanläggningen. 

Totalt kan en kinesisk redare få som maximalt 640 USD per LDT vilket är jämförbart 

med det bäst betalande alternativet i Bangladesh som ligger ca 300 USD lägre 

(Shipbreaking Platform, 2015e). 
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Kina håller på att bli den enda av de ledande sjöfartsnationerna att säkra en ren och 

säker återvinningsprocess vid moderna anläggningar, för större delen av sin flotta. 

Dock har det för internationella redare, det senaste 1.5 åren, inte varit och fortsätter 

inte vara ett realistiskt alternativ att skrota fartyg i Kina. Detta kommer vara fallet tills 

järnmalmspriset går upp och Kina önskar öka importen av stålskrot.  

 

I Turkiet betalas redaren ca 240 USD per LDT (TradeWinds, 2015). Trots att detta är 

ett lägre pris än det som erbjuds i södra Asien väljer många europeiska redare att 

skicka sina fartyg till Turkiet. Några redare fattar beslutet om vart ett fartyg ska 

återvinnas med hänsyn till miljön men vanligast är att beslutet fattas baserat på 

ekonomiska incitament. Fartygets geografiska position efter att ha transporterat sin 

sista last är viktig för vinstberäkningen. När redare väljer återvinningsanläggning tar 

denne med transportkostnader och avgifter i avvecklingsberäkningen. Vad en redare 

tjänar på att sälja sitt fartyg till en anläggning i södra Asien väger ibland inte upp för 

transportkostnader. Detta är fallet för framförallt mindre fartyg i Europa. Ett alternativ 

som reducerar transportkostnader och avgifter för passage genom Suezkanalen är då 

Turkiet. Framförallt är det mindre handelsfartyg som varit verksamma i 

medelhavsregionen och statligt ägda fartyg som återvinns i Turkiet.  

5.	  2.	  5	  Då	  och	  nu	  	  

Att återvinna och återanvända material har gjorts lika länge som människan tillverkat 

och byggt ting. Det var dock först i början på 1800-talet i England som återvinningen 

utvecklades till en industri. Vid denna tid tillverkades de flesta skepp av trä och när de 

uttjänats, återanvändes virket till byggnationsarbeten i landets infrastruktur. Med 

tekniken att framställa stål i större volymer utvecklades även fartygsindustrin. 

Träkonstruktioner byttes mot stålkonstruktioner. Stålet som sedan återvanns sedan 

och bidrog i stor utsträckning till industrialiseringen av Europa. Efter andra 

världskriget växte industrin, mycket tack vare det stora fartygstonnage på ca 500 000 

ton kriget lämnat eftervärlden för återvinning (Lloyd’s Register, 2011). Industrin 

reserverades vid tidpunkten främst till de industrialiserade länderna. Återvinningen 

skedde i stor utsträckning nära nybyggnationsvarven där rätt utrustning och kunskap 

fanns. Storbritannien, Italien, Spanien och de skandinaviska länderna var ledande 

inom industrin men fartygsåtervinning utvecklades även i Kina, Japan och Sydkorea 

(Lloyd’s Register, 2011). I mitten på 1900-talet minskade det årligen skrotade 
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tonnaget markant och konkurrensen ökade. Som en reaktion pressades priserna och 

återvinningsanläggningarna i väst kunde inte längre, i samma utsträckning, 

konkurrera med de i öst. De nyetablerade återvinningsanläggningarna i Ostasien 

erbjöd billigare arbetskraft och färre restriktioner, regler och policys vad gäller 

återvinningsförfarandet och hanteringen av material. Men efter en serie större olyckor 

och påföljande demonstrationer reglerades återvinningen även i Ostasien för att 

förbättra arbetsvillkor och minimera miljöfarliga utsläpp genom ökade 

säkerhetsåtgärder. I Kina bidrog även lokala skatteändringar till att många 

återvinningsvarv lades ned. Regleringen gjorde att återvinningen inte längre var lika 

lönsam i regionen och effekten av den nyetablerade attityden blev att allt färre redare 

valde att sälja sina uttjänta fartyg för återvinning i Ostasien. 

Stora delar av fartygsåtervinningen flyttades då till de sydostasiatiska 

låglöneländerna; Indien, Bangladesh och Pakistan.  

5.	  2.	  6	  Marknadsfördelning	  	  

Idag återvinns majoriteten av allt tonnage i Indien, Bangladesh, Pakistan, Turkiet och 

Kina. De europeiska varven har marginaliserats till att skrota mindre fartyg så som 

fiske- och fritidsbåtar. I Belgien, Italien och Nederländerna finns anläggningar med 

kapacitet att återvinna större fartyg men det är en mycket kostsam process och endast 

2 % av det årliga tonnaget återvinns med denna metod (Mikelis, 2012). Vid 

Europeiska varv sker återvinningsprocessen i torrdocka försedd med avskiljare för 

föroreningar och behållare för farligt material. Arbetet uträttas av utbildad personal 

med skyddsutrustning efter att en återvinningsplan upprättats för att under så 

kontrollerade omständigheter som möjligt frigöra och samla farligt avfall på ett ställe 

(Lloyd’s Register, 2011).  

Många europeiska redare väljer att återvinna sina uttjänta fartyg i Turkiet. Turkiet är 

ensam medlemsstat i Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling (på 

engelska: ”Organisation for Economic Co-operation and Development” (OECD)) 

med kapacitet att återvinna större tonnage.  

I Figur	  5.	  12 respektive Figur	  5.	  13 kan det fördelningen av det återvunna tonnaget 

utryckt i antal respektive ’000 GT sedan år 1981 avläsas.  
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Figur	  5.	  12	  Fördelningen	  av	  årligen	  återvunnet	  tonnage	  uttryckt	  i	  antal	  (Källa:	  IHS	  Fairplay)	  

	  
Figur	  5.	  13	  Fördelningen	  av	  årligen	  återvunnet	  tonnage	  uttryckt	  i	  ’000	  GT	  (Källa:	  IHS	  Fairplay) 

År 2010 uppgick det återvunna tonnaget till 25 000 000 GT för fartyg på 500 GT eller 

mer, enligt statistik från IHS Fairplay. 97 % av tonnaget år 2010 återvanns i en av de 

fem återvinningsnationerna (Mikelis, 2010). Under år 2014 skrotades 98 % av det 

totala tonnaget i en av de fem ledande nationerna. Fördelningen kan ses av Figur	  5.	  

13.  
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5.	  2.	  7	  Marknadsfaktorer	  

Att så mycket som 97 % av världstonnaget idag återvinns av de fem 

återvinningsnationerna kan förklaras utifrån fyra huvudargument: 

• Löner  

• Lagar och regelverk 

• Hydrografi 

• Stål 

Att återvinningsindustrin förflyttats från Europa till södra Asien förklaras ofta utifrån 

att Europeiska varv inte längre kan konkurrera med de priser som erbjuds i Indien, 

Bangladesh och Pakistan. Skillnader i lönekostnader och miljö- och arbetsavgifter 

nämns ofta i samband med prisskillnaden.  I västvärlden och främst i Europa har stora 

insatser gjorts, de senaste årtiondena, för att stifta regelverk och policys i hopp om att 

utveckla en hållbar återvinningsprocess. I Indien, Bangladesh och Pakistan finns inget 

stöd för en liknande reglering vilket gör att direkta kostnader kopplade till 

återvinningsprocessen reduceras i relation till den i Europa. Vidare är 

fartygsåtervinning en arbetskraftsintensiv process och arbetskraftskostnaden i 

låglöneländerna är bara en bråkdel av den i Europa. Emellertid är detta inte den 

största anledningen till att fartyg inte längre återvinns, i samma utsträckning, i 

Europa. I de ledande återvinningsnationerna återanvänds stålet från fartygen i den 

inhemska infrastrukturen och bidrar till landets ekonomi (Mikelis, 2012). Även de 

maskinkomponenter och den interiör som kan tas omhand vid en återvinningsprocess 

har ett andrahandsvärde i framförallt södra Asien. Från Europa däremot, exporteras 

återvunnet stål. Att bygga en återvinningsindustri i en region, där lönekostnader och 

avgifter är högre, för att sedan exportera materialet som återvinns i processen, är av 

uppenbara skäl inte hållbart. Efterfrågan på stål i kombination med ”rätt” geografiska 

förutsättningar, i form av tidvatten och stora stränder, har gjort länderna i södra Asien 

till ledande aktörer på marknaden. 

5.	  2.	  8	  Stålmarknaden	  

Turkiet sägs vara den största importören av stålskrot och hälften importeras från 

Europa. Av allt stål som säljs i Turkiet kommer ca 85 % från återvinning, 2 % av 

dessa kommer från fartygsåtervinning. Resterande 15 % utvinns från 

järnmalmtillgångar (Mikelis, 2012). 
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I Kina står fartygsskrotning endast för 0,4 % av landets stålproduktion. Av Kinas 

totala stålproduktion kommer ca 15 % från återvunnet stål och resterande ca 85 % 

från produktion baseras på landets järnmalmstillgångar. Kina har världens största 

järnmalmstillgångar och producerar ca 45 % av all världens stål, ungefär sex gånger 

mer än den näst största producenten, Japan (Mikelis, 2012).  

 

I Indien, Bangladesh och Pakistan utgör fartygsskrotning en betydligt större del av 

stålproduktion. Siffror publicerade av Världsbanken visar att fartygsskrotning i 

Bangladesh står för ca 50 % av landets stålproduktion. Motsvarande siffror för 

Pakistan är 15 % och för Indien mellan 5 och 6 % (Mikelis, 2012).  

 

I Indien, Bangladesh och Pakistan kallbearbetas stålplattor från fartygen i 

stålvalsverk. Produktionen är billig och stålet används i byggkonstruktioner. I Kina 

och Turkiet är det vanligare att smälta det återvunna stålskrotet för att få ut ett ädlare 

material. Denna process är mer kostsam och gör att det återvunna stålet inte kan säljas 

för ett lika högt pris här. Konsekvent får återvinningsanläggningarna i södra Asien ett 

ekonomiskt övertag genom att kunna betala mer per tonnaget på den internationella 

marknaden. I juni 2012 varierade priset för stål som kan kallbearbetas mellan 510 och 

515 USD i Bangladesh. Stål som behöver smältas för nyproduktion såldes vid samma 

tidpunkt för 450 USD Mikelis (2012). 

 

Under många år skrotades det mesta av tonnaget i Indien men under de senaste åren 

har återvinningsvolymen i Bangladesh ökat. Tendens till specialisering av 

fartygstypsåtervinning finns och kan vara en förklaring till att Bangladesh idag är 

slutdestinationen för fler fartyg. Bangladesh och Pakistan är de två staterna som 

specialiserats på större fartyg.  

5.	  2.	  9	  Återvinningsmetoder	  

Återvinningsförfarandet ser inte likadant ut vid alla anläggningar och kvaliteten på 

anläggningarna varierar kraftigt.	    

Longside	  

I Kina tillämpas longside- metoden vilken innebär att fartyget nedmonteras vid 

kajkanten, uppifrån och ner tills endast skrovet finns kvar. Därefter lyfts fartyget till 
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en torrdocka och skrovet demonteras.  

Anläggningarna avgränsas av barriärer som förhindrar föroreningar att spridas. 

Metoden används i Kina sedan metoden att driva upp fartyg på strandbanken för 

demontering förbjöds och idag återvinns 28 % av det årliga tonnaget med denna 

metod (Mikelis, 2012). Metoden minskar risken att föroreningar sprids, markant, till 

skillnad från strandningsmetoden. Enligt Lloyd’s Register förekommer noggrann 

övervakning av demonteringsprocessen och efterhanteringen av materialet vilket gör 

återvinningsförfarandet i Kina till ett av de mest miljövänliga alternativen (Lloyd’s 

Register, 2011).  

Non-‐	  tidalbeaching	  	  

Non- tidalbeaching eller Slipwayteknik är den metod som i störst utsträckning 

används i Turkiet (Lloyds Register, 2011). Ca 4 % av världstonnaget återvinns med 

denna metod. Metoden går ut på att fartyget körs upp på en betongplatta eller en 

strand, oberoende av tidvattnet, där det fastnar och kan nedmonteras (Lloyd’s 

Register, 2011). Metod anses vara bättre kontrollerad än tidal beaching men mer 

riskabel än nedmontering i torrdocka. Giftiga läckage riskerar inte att spridas med 

tidvattnet vilket är fallet med tidal- beaching men i en torrdocka är det lättare att 

samla upp miljö- och hälsovådliga material. I Turkiet har man tagit till 

säkerhetsåtgärder för att minimera spridning av miljö- och hälsovådliga material 

genom att hägna in återvinningsområden (Lloyd’s Register, 2011).  

Tidal-‐	  beaching	  	  

Tidal- beaching eller strandning är den metod som används i störst utsträckning.  

Närmare 74 % av världstonnaget demonteras med strandningsmetoden 

(Shipbreakning Platform, 2014). Fartyget körs, med hjälp av tidvattnet, så långt upp 

på stranden som möjligt. När tidvattnet dras tillbaka lägger sig fartyget på sandbanken 

och demonteringsarbetet påbörjas. Metoden är mycket kontroversiell då förfarandet 

idag generar direktverkande såväl som långvarig skada på miljö och människa.  

5.	  2.	  10	  Problematiken	  kopplad	  till	  beachingmetoden	  

Problematiken är i mångt och mycket direkt kopplad till metoden tidal- beaching och 

anläggningarna i södra Asien.  

Många anläggningar i regionen har etablerats på platser där mangroveträd tidigare 
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växt. 10,000- tals mangroveträd har huggits ner för att göra plats åt nya anläggningar. 

När mangroveträden huggs ner exponeras närliggande byar för de vanligt 

förekommande orkanerna och jorden eroderar lättare vid regn.  

Innan ett fartyg demonteras och återvinns bör det saneras på oljerester, ballastvatten 

och annat spill som annars riskerar att läcka ut och rubba ekosystemet i närområde 

och marina. Allt som oftast när ett fartyg återvinns görs ingen sanering utan fartyget 

fraktas till återvinningsanläggningen i ett så kallat ”as is” skick.  

Demonteringen är kanske det mest kritiska steget i återvinningsprocessen och bör 

utföras av rivningsarbetare med lämplig skyddsutrustning och kunskap om 

förfarandet. Arbetarna på många av anläggningarna i Indien, Bangladesh och Pakistan 

har ingen utbildning och skyddsutrustning saknas ofta (ILO, 2015). I de fall då 

skyddsutrustning finns är den många gånger undermålig, klumpig och obekväm vilket 

i kombination med det varma klimatet gör att arbetarna inte använder denna. 

Arbetarna har många gånger migrerat från de fattigaste delarna av landet i sökandet 

på arbete. Många är medvetna om riskerna som kommer med ett arbete på en 

återvinningsanläggning men för de flesta är alternativet att stå utan inkomst.  

När ett fartyg inte sanerats på oljerester och andra lättantändliga vätskor förångas 

dessa med tiden och vid kontakt med de svetslågor, som används för att skära isär 

skrovet, riskeras de antända en explosion.  

Enligt statistik som publicerats av NGO Shipbreaking Platform skadas i snitt en 

arbetare om dagen och en arbetare dör varje vecka (Shipbreaking Platform, 2010). 

Under år 2014 rapporterades 23 dödsfall men det finns ett mörkertal då det inte förs 

något öppet register över arbetsrelaterade olyckor (Shipbreaking Platform, 2015f).  

Orsaken till de flesta olyckor är explosioner orsakade av gasläckor samt fallande 

stycken och utmattade förtöjningslinor. På grund av att anläggningarna ofta ligger 

avskilt får olyckor många gånger värre utfall än nödvändigt då hjälp inte når fram i tid 

(ILO, 2015). 

Trots de stora risker en arbetare dagligen ställs för på anläggningen är lönen i snitt 

mindre än 2 euro för 12-14 timmar arbete (Shipbreaking Platform, 2015). Tyvärr har 
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de flest ingen kännedom om sina rättigheter vilket gör att återvinningsägarna kan 

utnyttja en billig arbetskraft. Om en arbetare skulle skadas eller motsätta sig sina 

arbetsuppgifter är denne lätt att ersätta då fattigdomen är utbredd.  

Barnarbete är vanligt förekommande inom industrin. Uppskattningsvis 25 % av 

återvinningsarbetarna i Bangladesh är under 18 år och 10 % under 12 år 

(Shipbreaking Platform, 2015). Dock har, efter påtryckningar från IMO samt NGOs, 

myndigheterna i Bangladesh och Pakistan stärkt regleringen. Tyvärr har dessa 

regleringar inte haft någon större verkan då det inte finns något underbyggande stöd 

för en implementering.  

Återvinningsförfarandet har också en långsiktig verkan på hälsan. En publicerad 

studie från 2006 visar att en av sex arbetare i Alang, Indien lider av asbestosis (Ban, 

2006).  

Asbestosis är en kronisk lungsjukdom som orsakas av upprepad kontakt med asbest. 

Asbest återfinns i isoleringsmaterial, värmeledningssystem och förstärkta ytor 

(Sunneland, 2015). Det är ett vanligt förekommande material främst i äldre fartyg 

som byggdes mellan 1960 och 1980. Idag är det och har inte varit sedan år 2005 

lagligt, i EU, att använda asbest i nyproduktion och sanering av asbest får endast 

genomföras av utbildad saneringspersonal som har tillgång till rätt utrustning. Orörda 

ytor innehållande asbest är ofarliga för människan men när materialet bryts frigörs 

fibrer som under lång tids exponering kan orsaka asbestosis och efter ca 20 års 

exponering lungcancer (Sunneland, 2015). I snitt återvinns sju ton asbest per fartyg 

idag (ILO, 2015).  

För asbestsanering i EU och Sverige finns strikta rutiner. Vid sanering i 

utomhusmiljöer används partikelfilter klass 3 i en halvmask och i inomhusmiljö 

används helmask med friskluftsinsläpp. Engångsoverall med luva, stövlar, handskar 

och tejpade hand- och fotleder är ett obligatorium vid all asbestsanering i Sverige. 

Saneringen måste ske i lugnast möjliga tempo och önskvärt är att demontera störst 

möjliga bitar av materialet. Varje gång materialet bryts frigörs skadliga fibrer 

(Sunneland, 2015). Vid återvinningsanläggningarna i södra Asien utförs större delen 

av rivningsarbetet utan handskar, mask och definitivt utan overall. I och med den 

bristande avfallshanteringen dumpas material innehållande asbest vanligtvis på icke- 

auktoriserade områden och lokalbefolkningen riskerar då att komma i kontakt med 
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asbest (ILO, 2015).  

Runt många anläggningar har höga halter av luftföroreningar uppmäts. Kabelisolering 

bränns för att komma åt kopparledningar. Isoleringen är ofta gjord av PVC som vid 

förbränning bildar saltsyraånga som försurar marken runt anläggningarna och ger 

arbetarna andningsbesvär som vid långvarig exponering kan bli kroniska (ILO, 2015). 

 

 PCB är ett ämne med egenskaper som god värmeledare och hög stabilitet. PCB 

återfinns bland annat i färg, flamskyddsmedel och kabelisolering ombord på fartyg. 

PCB påverkar vårt nervsystem, vår inlärningsförmåga och vårt immunförsvar. I större 

doser kan PCB-exponering resultera i klorakne och hormon- och enzymrubbningar. 

PCB är en bioackumulation vilket betyder att högre halter av PCB återfinns högre upp 

i näringskedjan (NE, 2015).  

 

Andra miljöfarliga och hälsovådliga ämnen som ofta påträffas vid en 

fartygsdemontering är tungmetaller (Commission of the European Communities, 

2007). Tungmetaller som kadmium, kvicksilver, bly och koppar påträffas i batterier, 

isolering, diverse elektiska komponenter och bottenfärgen på fartyg. I större mängder 

kan tungmetaller påverka muskelstyrningen och skada nervsystemet. Tungmetaller 

som läcker ut vid anläggningarna riskerar spridas med tidvattnet och förorena det 

marina djurlivet. Runt många återvinningsanläggningar livnär sig lokalbefolkningen 

på fiske och när fisken förgiftas drabbas hela samhällen.  

Rubbningar av ekosystemet har runt många återvinningsanläggningar i Alang, Indien 

kunnat dokumenteras på grund av föroreningsutsläpp (Commission of the European 

Communities, 2007). Beachinganläggningarna saknar allt som oftast barriärer som 

förhindrar skadliga ämnen från att spridas i sandbanken och med tidvattnet. Material 

som inte kan säljas och återanvändas dumpas ofta på icke auktoriserade platser vilket 

påskyndar spridningen av föroreningarna. Utsläppen genererar både akuta och 

långtidsverkande störningar.  

 

En undersökning som gjorts visar att uppskattningsvis 5,5 miljoner ton miljöfarligt 

avfall kommer dumpas och spridas på stränder i södra Asien mellan 2006 och slutet 

på 2015 (Commission of the European Communities, 2007). När föroreningarna är 
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avgränsade till stränderna finns det möjlighet att samla upp dem men så snart de når 

vattnet sprids de med tidvattnet och blir svårhanterliga. På grund av den globala 

uppvärmningen tros havsnivåerna stiga mellan 0,18 och 0,59 meter från 1990 fram till 

år 2100 (Havet, 2015). Om det skulle ske idag skulle föroreningarnas spridning från 

stränderna få förödande konsekvenser på ekosystemet. När väl gifterna nått havet 

absorberar djur och växter många av de skadliga ämnena. Detta är fiskar och skaldjur 

som både människor i regionen livnär sig på och som ibland hamnar i våra fiskdiskar i 

Sverige.  

Återvinningsindustrin växer i samma takt som sjöfarten och konsekvenserna av en 

bristande hantering sprids exponentiellt. En hållbar hantering av uttjänta fartyg blir 

allt mer akut.  

5.	  2.	  11	  Internationella	  väckarklockan	  

Först år 1997 riktades större uppmärksamhet mot återvinningsindustrin i södra Asien.  

En serie publikationer som beskrev situationen vid den typiska anläggningen i Alang, 

Indien släpptes i USA och strax därpå startade NGO Greenpeace en populärrörelse i 

Europa. Syftet var att öka medvetenheten om återvinningsförfarandet i regionen och 

pressa världssamfundet till en reaktion.  

Detta var startskottet till en långdragen utveckling av diskussioner, kompromisser, 

lagstiftning och policyupprättande. Problematiken kopplade till 

återvinningsförfarandet är av mycket komplex karaktär. Det är många inblandade 

parter och en ständig avvägning mellan ekonomisk- kontra miljö och social 

hållbarhet. Industrin regleras av miljöskyddslagar, arbetsrätt, marina regleringar och 

återvinningspolicys på nationell liksom internationell nivå.  

I försök att ena allas röster har satsningar gjorts på EU nivå liksom internationellt.  

5.	  3	  Organisering	  för	  reglering	  

5.	  3.	  1	  Baselkonventionen	  	  

I början på 80- talet myntades uttrycker ”not in my backyard” som en reaktion på att 

avfallsdumpningen kom allt närmare bostadsområden. Hanteringen av farligt avfall 

reglerades hårdare inrikes vilket ökade kostnaderna.  För att kringgå kostnaderna 

startades en internationell handel med avfallet. Mycket av avfallet som producerades i 

de industrialiserade länderna skeppades till utvecklingsländer. Många av 
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utvecklingsländerna saknade vid tidpunkten regleringar för hantering av farligt avfall 

och behövde kapitalet. Efter en rad olyckor relaterat till avfallsexporten startade 

OECD och EU en diskussion för att förhindra fortsatt frakt av farligt avfall från väst 

till utvecklingsländer. Många av utvecklingsländerna ville helt förbjuda exporten av 

farligt avfall medan de flesta av västländerna önskade så få regeringar som möjligt. 

Resultatet blev Baselkonventionen, en internationellt verkande reglering av 

avfallshanteringen utarbetad av UNEP, som antogs i mars 1989 och trädde i kraft 5e 

maj 1992 (UN, 2015).  

I enlighet med Baselkonvention är export av miljöskadligt och hälsovådligt material 

förbjuden om det finns misstanke om brister i hanteringen av avfallet. Alla länder som 

ratificerat konventionen måste tillhandahålla hållbar avfallshantering ur ett socialt och 

miljöperspektiv, men får även förbjuda import av farliga material. Konventionen är 

tänkt att verka i tre steg: 

- Minimera mängden farligt avfall som produceras 

- Ta hand om och återvinn farligt avfall så nära källan som möjligt 

- Minimera den gränsöverskridande transporten av farligt avfall 

Efter att konventionen skrevs har ändringar tillkommit. År 1995 tillkom, den ännu 

inte ratificerade ändringen, Ban Amendment som förbjöd OECD-länder att exportera 

avfall utanför unionen (OECD, 2009). Alla länder i Europeiska Unionen har 

ratificerat tillägget men det behövs fortfarande fler ratificeringar för att detta ska träda 

i kraft (UN, 2015). I och med fartygsåtervinningsdebatten på slutet av 90-talet 

startade en argumentation huruvida uttjänta fartyg ska klassas som farligt avfall och 

gälla under Baselkonventionen. Trots stor kritik från intressehållare beslutade 

Baselkonventionen även omfatta uttjänta fartyg innehållande farligt material från 14 

juni 2006 (European Commission, 2012).  Idag har 183 stater inklusive de fem stora 

återvinningsnationerna skrivit under och ratificerat konventionen (UN, 2015a). Värt 

att poängtera är att USA inte skrivit under konventionen.  

Tills tillräckligt många stater ratificerat tillägget angående export utanför OECD har 

EU lagstiftat att medlemsstaterna inte får exportera material till länder utanför OECD 

om syftet är avfallsdeponering (EU, 2006). Detta medför att EU-registrerade uttjänta 

fartyg som skall återvinnas inte får skickas till återvinning utanför OECD. Därför 
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väljer Europeiska redare många gånger att flagga ut sina fartyg alternativ använda en 

mäklare när fartyget ska återvinnas. Den vanligt förekommande utflaggningen är en 

av de punkter kritikerna trycker hårdast på. På grund av konventionens struktur 

hävdar kritiker att den inte alls minskat den gränsöverskridande avfallstransporten 

utan legitimerar denna och lämnar utvecklingsländerna sårbara. 

5.	  3.	  2	  Internationella	  arbetarorganisationen	  (ILO)	  	  

ILO är ett självständigt fackorgan inom förenta nationerna (FN) och jobbar med 

arbetsrätt (ILO, 2015a). Relaterat till fartygsåtervinningen har ILO tagit fram 

riktlinjer för återvinningsförfarandet i Turkiet och de sydasiatiska länderna, med 

fokus på arbetsmiljön. Idag är 185 stater medlemmar i ILO (ILO, 2013).  

5.	  3.	  3	  International	  Maritime	  Organization	  	  

IMO är en internationell sjöfartsmyndighet som verkar under FN. Idag är 171 stater 

medlemmar i IMO och tre nationer associerade (IMO, 2015). Myndigheten arbetar 

med reglering av sjöfartsrelaterad verksamhet för att säkra den marina miljön och 

djurlivet fortlevnad.  

I mars 2002 beslutade MEPC att IMO skulle utveckla riktlinjer, utifrån tidigare 

skrivet material, till stöd för Baselkonvention. 5:e december 2003 antogs dessa 

riktlinjer: IMO Guidelines on Ship Recycling (Mikelis, 2012a).  

I och med detta inleddes ett samarbete mellan ILO, IMO och ett antal NGOs i syfte att 

koordinera arbetet för att lättare identifiera brister och undvika dubbelarbete. 

Samarbetet har gett frukt i form av att IMO antog Hong Kong Konventionen den 19 

maj 2009. Konventionen har dock ännu inte ratificerats av tillräckligt många stater 

utan hittills har bara Norge, Frankrike och Kongo ratificerat konventionen (Danish 

Shipowners Association, 2015).  

5.	  3.	  4	  Hong	  Kong	  Konventionen	  	  

För att även komma till rätta med den sociala aspekten av problematiken kopplad till 

industrin uppmanades IMO av Marine Environment Protection Comittee (MEPC) att 

lägga fram en proposition på reglering av en hållbar fartygsåtervinning. Förslaget 

resulterade i Hong Kong konventionen som antogs för att inrätta en internationell 

enhetlig standard med syfte att minimera olycksfallen, förbättra arbetsvillkoren och 
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minska avfallsutsläppen relaterade till industrin. Till skillnad från Baselkonventionen 

har HKC strukturerats för att reglera sjöfartsindustrin specifikt. Konventionen trycker 

på att samtliga parter som ratificerar denna har ett ansvar att förebygga, minimera och 

kompensera olyckor och skador, på människa och miljö, som fartygsåtervinningen ger 

upphov till. Vidare har varje stat ett ansvar att säkerhetsåtgärder gällande människa 

och miljö upprätthålls under ett fartygs hela livscykel (Danish Shipowners 

Association, 2015). Konventionen verkar genom att försäkra att redare och 

återvinningsanläggningar följer en internationell standard i hanteringen av farliga 

material och kontinuerligt kontrolleras av lokala myndigheter.  

I enlighet med konventionen måste alla fartyg inom fem år från att konventionen trätt 

i kraft ha en inventarielista över farligt material (på engelska: ”Inventory of 

Hazardous Materials” (IHM)) över samtliga farliga material ombord (Danish 

Shipowners Association, 2015).  Förteckningen uppdateras under fartygets hela 

livscykel och i denna ska det framgå hur många olika typer av farliga material och 

ämnen som finns ombord samt mängd och placering av dessa. Förteckningen 

kontrolleras och godkänns av ett klassificeringssällskap. Fördelaktig är att upprätta en 

förteckning redan vid byggnation då den extra kostnaden kan förhandlas in i 

nybyggnationspriset. Idag är det många framåtsträvande redare som väljer att upprätta 

en förteckning i samband med byggnationen. Utöver en IHM är det redarens ansvar 

att vidta åtgärder för att minimera avfallet ombord innan återvinning. Vidare är det 

miljöavdelningen på rederier som får störst påkänningar vid en implementering av 

konventionen. Miljöavdelningens administrativa arbete utökas då det ligger på 

avdelningen att för rederiets räkning förstå och administrera en verksamhet som följer 

konventionen.  

Vidare måste alla återvinningsanläggningar för det specifika fartyget upprätta en 

återvinningsplan (på engelska: ”Ship Recycling Plan” (SRP)) utifrån förteckningen 

över farliga material som lämnas till anläggningen innan ett fartyg anländer (IMO, 

2015a). Planen ska inkludera information om placering av det farliga materialet, 

utvärdering av hantering samt att alla utrymmen ombord ska klassas utifrån 

säkerhetsrisken. Innan en sådan plan är upprättad och godkänd får inget fartyg rivas. 

Ytterligare måste all personal som arbetar med återvinningen av fartyg erbjudas rätt 

skyddsutrustning samt utbildning och träning i säker fartygsdemontering (IMO, 
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2009). Vid eventuellt läckage eller olycksfall måste samtliga arbetare ha en 

handlingsplan och incidenten samt följderna måste rapporteras. Inte heller får boende 

i närområdet utsättas för omotiverade risker och det ligger på anläggningsägarens 

ansvar att vidta säkerhetsåtgärder. Det är upp till varje stat att lagstifta och kontrollera 

att återvinningsanläggningarna följer konventionen.  

Dock väntas inte HKC träda i kraft inom en snar framtid på basis av de kriterier som 

måste uppfyllas. Konventionen träder först i kraft 24 månader efter att inte färre än 15 

nationer vilka står för minst 40 % av den internationella sjöfartens bruttotonnage har 

ratificerat. Till det kommer att länderna måste ha återvunnit minst tre procent av sin 

samlade flotta, de senaste 10 åren (Transportstyrelsen, 2015). 

Att så många länder ännu valt att inte ratificera konventionen baseras på en bred bas 

av konsekvenser implementeringen får för den enskilda flaggstaten. Dessa 

konsekvenser måste varje land undersöka och väga fördelar mot nackdelar för att fatta 

ett beslut om. När väl konventionen ratificerats blir denna en del av nationens 

lagstiftning (IMO, 2009).  

En ratificering av konventionen får på många plan administrativa och ekonomiska 

konsekvenser. Vissa anläggningar behöver planeras om och köpa in ny utrustning 

vilket genererar administrativa kostnader och inköpskostnader. Utbildning och 

säkerhetsutrustning till arbetare tillför kostnader. Att ta fram en handlingsplan för 

olycksfall eller läckage genererar administrativa kostnader. Att upprätta en 

återvinningsplan utgör ett nytt steg i återvinningsprocessen och mer arbete vilket gör 

att processen tar längre tid och kostar mer. De ökade kostnaderna för anläggningarna 

spiller över på redare och redare får mindre betalt för fartyget. För redare tillkommer 

även administrativa kostnader då en förteckning över farliga material ombord måste 

upprättas och hållas uppdaterad till den dag fartyget återvinns. För staten tillför en 

ratificering kostnader genom att en certifiering, kontroll och övervakningsenhet måste 

upprättas för att säkerställa att konventionen följs (IMO, 2015a).  

Listan kan göras lång av administrativt arbete och de direkta kostnader men även 

kostnader i andra och tredje led en implementering genererar. Men till stöd för 

konventionen har riktlinjer framarbetats för att underlätta nationernas administrativa 

arbete och påskynda en implementering. Det varje nation måste göra är att värdera 



 82 

kostnaderna relativt värdet av social och miljömässig hållbar utveckling för oss och 

kommande generationer. EU förväntar dock inte att konventionen ska träda i kraft 

förän år 2020 och varje stat som ratificerar konventionen har möjlighet att avsäga sig 

ratificeringen 2 år efter att den implementerats. 

Sveriges regering beslutade den 20 april 2011 att starta en utredning av hur en 

ratificering av konventionen påverkar landet (Sveriges Riksdag, 2012). I resultatet 

presenterades att kostnaderna inte skulle öka markant för svenska redare. Generellt 

finns en relativt hög pliktkänsla bland svenska redare, gällande social och 

miljömässig hållbarhet, vilket gör att svenska redares verksamhet inte behöver 

omorganiseras märkvärt. Dessutom omfattar konventionen enbart fartyg med en 

bruttodräktighet på 500 GT eller större och i Sverige finns endast ett fåtal sådana 

fartyg (Sjöfartsverket, 2012). Inte heller skulle de statliga utgifterna öka märkbart då 

det idag inte finns eller planeras byggas några återvinningsanläggningar i Sverige. 

Slutsatsen blev att vi bör ratificera konventionen dock är detta inte något Sverige har 

uttryckt önskan om och som läget ser ut idag planerar Sverige inte att ratificera 

konventionen det närmsta året (Sveriges Riksdag, 2012).  Anledningen till att frågan 

inte diskuteras i större utsträckning i Sverige kan bero på att prioritering ligger på 

andra miljöfrågor. Idag är förflyttning av ballastvatten och utvecklingen av 

förnyelsebara energikällor frågor som ligger närmare Sverige.  

5.	  3.	  5	  EU	  

EU är en av de största aktörerna inom den internationella sjöfarten. Europeiska redare 

äger ca 40 % av det totala handelstonnaget och spelar därför naturligt en stor roll i 

utvecklingen av återvinningsförfarandet (Shipbreaking Platform, 2015c). EU har på 

flera fronter, de senaste decennierna, arbetat med problematiken kring industrin. År 

2007 publicerades Grönbok om bättre nedmontering av obrukbara fartyg. Grönbok 

utvärderade den aktuella situationen och konsekvenserna av verksamheten samt lade 

fram ett antal idéer för hur nedmontering kan ske på ett miljömässigt och socialt 

hållbart sätt (Commission of the European Communities, 2007). Efter att HKC antogs 

presenterade EU i försök att påskynda en ratificering en striktare reglering av 

återvinningsförfarandet inom unionen. Förslaget publicerades 10 december 2013 

(European Commission, 2015). Regleringen omfattar europeiska redare och fartyg 

som anländer till Europa. Alla fartyg som lägger an i någon av Europas hamnar måste 
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bland annat bära en förteckning över farliga material ombord och kan komma att 

besiktigas av hamnstatens myndighet (European Commission, 2015). Om misstanke 

att fartyget ämnar lämna hamnen för återvinning vid en icke auktoriserad anläggning 

eller saknar papper kan fartyget hållas kvar i hamn tills allt är säkert. Den föreslagna 

regleringen av fartygsåtervinning, SRR, trädde i kraft 30 december 2013 (European 

Commission, 2015). Några av nationerna inom EU har även lagstiftat reglering av 

industrin inom landet. England är det land som arbetat nått längst i detta arbete och 

upprättat en nationell återvinningspolicy.  

5.	  4	  Opinionsbildning	  och	  andra	  alternativ	  	  

5.	  4.	  1	  Goodwill	  och	  konsumentmedvetande	  

Många framåtsträvande rederier väljer idag att satsa på företags samhällsansvar (på 

engelska: ”Corporate Social Responsibility” (SCR)) för en social och miljömässig 

hållbar verksamhet. Ett flertal rederier har i denna satsning upprättat en grön policy. 

En del av denna policy är att rederiet utför egna inspektioner av 

återvinningsanläggningar för att säkerställa en hållbar process. De företag som idag 

väljer att göra denna satsning ökar sina direkta kostnader genom goodwill men 

beslutet är fortfarande baserat på en noga övervägd affärsplan. Satsningen förväntas 

generera konkurrenskraftiga alternativ till den ”smutsiga” industrin.  Konsumenter 

idag är allt mer medvetna om att de varor och tjänster som konsumeras genererar 

restprodukter och dolda effekter. I samhällsdebatten diskuteras ofta baksidan av vår 

konsumtion. Klädindustrin är den verksamhet som fått störst uppmärksamhet men 

denna rinner även över på andra industrier. I och med denna debatt har ett värde i en 

socialt och miljömässigt hållbar affärsverksamhet skapats. Företag kan, genom att ta 

ansvar för verksamhetens påverkan på miljö och människa, öka sin marknadsandel 

långsiktigt. Då över 90 % av allt gods transporteras via sjöfarten är detta en industri 

som definitivt skulle svara på en ökat efterfrågan från marknaden (IMO, 2012). En 

framtida implementering av HKC skulle dessutom ge de företag som redan har en 

grön policy en push på marknaden. Det ekonomiska övertag andra företag hittills haft 

kommer försvinna och istället måste dessa företag anpassa sin industri till 

konventionen eller stänga ner verksamheten.  
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Nationer och internationella samfund kan stifta lagar och upprätta policys för att 

utveckla industrin till en bättre men industrin drivs, likt de flesta andra idag, av 

ekonomiska incitament. Konsumenterna är de som får industrin att gå runt och 

industrin måste anpassas efter konsumenternas efterfrågan för att de ekonomiska 

incitamenten inte ska försvinna. Ju mer problematiken kring fartygsåtervinningen 

belyses ju fler konsumenter uppmärksammas och många kommer då välja ett bättre 

hållbarare alternativ.  Sjöfartsindustrin och återvinningsindustrin behöver inte 

uppfinna hjulet på nytt. Inom klädindustrin finns flera bra exempel på kampanjer som 

uppmärksammat baksidan med vårt konsumtionssamhälle och pekar på vad den 

enskilde konsumenten kan göra för en förbättring. Många är beredda att betala 2 

kronor i utbyte mot en schysst framtagning av produkten.    

5.	  4.	  2	  En	  annan	  lösning	  	  	  	  

Baselkonventionen, EUs SRR och HKC är steg i rätt riktning men inte den perfekta 

lösningen. Kritik har riktats formuleringen av upprättade regleringar då det i dessa 

lämnas plats för kryphål. På grund av FOC riskeras den gällande regleringen av 

fartygsåtervinning inom EU samt en framtida implementering av HKC inte få önskad 

effekt på industrin. Bekvämlighetsflagg är ett fenomen som uppstått under de senaste 

decennierna. FOC innebär att redare flaggar sina fartyg i så kallade 

”bekvämlighetsnationer” för att undvika regleringar och de kostnader dessa medför 

både under fartyget brukstid och vid en återvinning (Shipbreakning Platform, 2015c). 

Enligt protokoll från FN:s konferens om handel och utveckling (på engelska: ”United 

Nations Conference on Trade and Development” (UNCTAD)) är nästan 73 % av 

världsflottan flaggad i annat land än det vinstdrivande företaget (Shipbreakning 

Platform, 2015c). Detta medför att större delen av världshandelsflottan lyder under 

annan lag än den som gäller i det land där det vinstdrivande företaget baseras.  

Nästan 40 % av alla fartyg som återvinns vid beachinganläggningar i södra Asien är 

flaggade under grå- eller svartlistade bekvämlighetsflagg enligt Paris’ 

Avtalsmemorandum (på engelska: ”Paris Memorandum of Understanding” (MoU)). 

Grå- och svartlistade länder är de som historiskt tenderat att inte implementera 

internationell lag.  St Kitts och Nevis, Tanzania, St Vincent och Grenadines, Tuvalu 

och Togo är alla grå- eller svartlistade. Vanligtvis flaggas fartyg under Panama, St. 

Kitts och Nevis, Liberia, Comoros och Tuvalu men Tanzania, St. Vincent & 
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Grenadines och Togo används också som FOC när fartyg åldras (Shipbreakning 

Platform, 2015d). Europeiska redare tenterar i utmärkande stor utsträckning att 

använda FOC. Redare kan även kringgå reglering av återvinningsförfarandet genom 

att för hamnstaten undanhålla att de ämnar sända fartyget till återvinning vid en icke 

certifierad anläggning. På så sätt har hamnstaten sällan chans att implementera 

Baselkonventionen eller regleringen på EU nivå.  

Under brukstid seglar ca 22 % av världshandelsflottan med EU-flagg men mindre 8 % 

av alla återvunna fartyg är EU-flaggade (Shipbreakning Platform, 2015d).  Detta 

faktum medför att lagar och policys implementerade på EU nivå endast reglerar en 

liten del av återvinningsmarkanden. Oavsett hur många och stränga regler som inför 

på nationell liksom EU-nivå menar kritiker att de inte får någon större verkan så länge 

möjligheten till FOC finns. Nationsbegränsad lagstiftning har automatiskt inbyggda 

kryphål. Kritiker menar att det behövs stiftas lagar och policys som når bortom 

flaggstaten.  EU har ett speciellt stort ansvar i utvecklingen av en hållbar industri då 

ca 40 % av världshandelsflottan är EU-ägd (Commission of the European 

Communities, 2007). 

Shipbreaking Platform är en av de NGOs som pekat på brister i HKC. De största 

bristerna som påpekas är att konventionen inte förbjuder beachingmetoden och endast 

avser reglera marknaden för fartyg med ett bruttotonnage på 500 eller mer. De brister 

organisationen utpekat är att det vid beachinganläggningar är mycket svårt att få fram 

akuthjälp vid olycka. Det är heller inte möjligt att använda större maskiner för 

lyftarbete eftersom sandbanken inte utgör en tillräckligt solid grund. Att föroreningar 

inte kan samlas upp och tas om hand i tillräckliga kvantiteter är ett problem. Kritik 

har även riktats det faktum att konventionen likaså inte adresserar frågan om sanering 

av farliga material ombord innan fartyget transporteras till anläggningen. Sanering av 

farligt material ombord skulle kunna göras utan att påverka fartygets 

transportmöjligheter och att ignorera detta strider mot principen om att förorenaren 

betalar. HKC lägger istället ansvar för sanering på återvinningsanläggningen vilket 

möjliggör gränsöverskridande transport av farligt avfall i större utsträckning. Att 

konventionen heller inte förbjuder barnarbete är något många kritiker belyser. 

Säker och ren fartygsåtervinning är ett realistiskt alternativ till den smutsiga process 

som idag är industrin. Tekniken finns i EU, Turkiet och Kina och en hållbar process 
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kan även byggas på andra platser. Men industrin baseras i första hand på ekonomisk 

basis och det finns stora ekonomiska incitament för redare att idag återvinna på 

bekostnad av miljö och människa. Förslag om att ändra dessa incitament har av NGOs 

presenterats. För att ge redare större incitament att välja ett hållbart alternativ kan på 

EU- nivå implementeras subventionering vilken gäller bortom flaggstaten 

(Shipbreakning Platform, 2015d). I Kina har redan en liknande subventionering 

inrättats vilken resulterat i att fler kinesiska redare idag väljer att återvinna fartyg 

inrikes. 

5.	  5	  Diskussion	  och	  slutsats	  

Återvinningsindustrin har potential att vara en miljövänlig industri. Återvinning är ett 

effektivt bidrag till besparingen av globala energi- och råmaterialkällor. Samtidigt 

sysselsätter industrin en stor arbetskraft vilka av de flesta arbetarna annars hade 

klassats som okvalificerade.  Inom andra landbaserade återvinningsindustrier finns 

föredömliga exempel på hållbara processer där ansvaret delas mellan konsumenter 

och producenter. Fartygsåtervinningsindustrin behöver inte uppfinna hjulet på nytt 

utan bara värdera miljö och människa med samma mått som ekonomiska incitament. 

Det är där kärnan till problemet ligger. Stora delar av industrin drivs idag uteslutande 

på ekonomiska incitament. Konsekvenser på miljö och människa ignoreras då de 

exporteras bortom redarens direkta närhet. Dessa konsekvenser kryper dock närmare 

och närmare.  Många av de föroreningar som släppts ut under åren kan naturen inte 

bryta ner. Föroreningarna ackumuleras istället i jorden, havet, fiskar och hela vägen 

upp till toppen av näringskedjan där även du och jag känner av effekten av industrin.  

Idag finns hållbara alternativ men marknaden är mycket ojämn. Det är bara ett fåtal 

redare som idag värderar sociala och miljömässiga konsekvenser likt ekonomiska. En 

ratificering av HKC skulle innebära ett steg mot en jämnare och rättvisare marknad.  

Konventionen skulle inte förbättra alla redares återvinningsförfarande men höja 

minimigränsen, vilket är konventionens primära syfte.  

 Chansen finns att det vid en framtida implementering av HKC bildas två marknader. 

En anpassad till de nya reglerna och en där den nuvarande situationen återstår.  För att 

minimera denna chans är det av stor vikt att återvinningsnationerna, framförallt 

Pakistan och Bangladesh ratificerar konventionen. Detta för att både Bangladesh och 

Pakistan specialiserats på större fartyg. En ratificering får såklart stora ekonomiska 

konsekvenser även på dessa länder då en hel industri måste administreras om enligt 
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den nya regleringen. Men länderna i södra Asien kommer även fortsättningsvis ha 

stort intresse i återvinningsindustrin då denna genererar både ett stort antal 

arbetstillfällen liksom en alternativ källa till råmaterial som stål. Chansen är, enligt 

Världsbanken, dessutom mycket liten att industrin flyttas från regionen. På grund av 

att det på andra hydrografiskt möjliga platser skulle vara ekonomiskt oförsvarbart att 

starta nya anläggningar med samma kapacitet. Utöver de hydrografiska möjligheterna 

skulle regionen behöva svälja en stor mängd importerat stål och ha en etablerad 

andrahandsmarknad för maskiner och interiör som kommer från fartygsåtervinningen. 

Återvinningsförfarande skulle vidare behöva vara svagt reglerad och en stor och billig 

arbetskraft skulle vara ett måste. Myanmar och Kambodja är länder som har de 

hydrografiska möjligheterna men saknar någon av de andra förutsättningarna (Sarraf, 

2010). 

 

Om återvinningsanläggningarna i södra Asien mot förmodan inte skulle välja att 

utveckla en hållbar återvinningsprocess trots den ökade efterfrågan från marknaden 

beräknas Kina kunna tillgodose hela EUs skrotningsbehov vid 2030 (European 

Commission, 2012).  

 

Men oavsett alla regleringar och policys som upprättas kvarstår de fakto att det är 

marknaden som har störst påverkan på industrins utveckling. Därför ligger ett otroligt 

stort värde för utvecklingen av en hållbar industri i att belysa problematiken och 

upplysa konsumenter om hur situationen kan förändras och hur denna förändring 

skulle påverka konsumenten.  

 

”People care when they know.” – (Fashion Revolution, 2015) 
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Bilagor	  

Bilaga	  1	  
 
Generalarrangemang för fartyget Josie 
	  

	  
Figur	  1	  Generalarrangemang	  för	  fartyget,	  toppvy	  och	  frontvy.	  

	  

	  
Figur	  2	  Generalarrangemang	  för	  fartyget,	  sidovy.	  
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Bilaga	  2	  	  

 

Bivillkor 

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

transportera. Välj resurseffektiva fartygsdimensioner. Här råder typiskt konflikt mellan 

fartygslängden, där framdrivningsmotståndet och därmed bränslekostnaderna minskar 

med ökad längd och byggkostnaderna som ökar med längden. Värdera transportarbetet 

(t.ex. i termer av energi/tonkm, corbon footprint, förenklad LCA) och diskutera 

resultatet i relation till transportens samhälleliga betydelse och andra

 transportmetoder. Undvik överdimensionering, d.v.s. dimensionera fartyget 

så att det löser sin uppgift men inte mer. 

 

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

dimensioner på slussar, höjder på broar och kraftledningar, mm. 

 

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

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

308-12. 

 

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

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

eller Rawson & Tupper s113-115 och 130. 

 

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

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

vikt i relation till lastens. 

 

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

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

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

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

är något kursinstabila. Kursstabilitet är alltså inget absolut krav för ditt fartyg! 

 

7. Såväl lastad som olastad (eventuellt ballastad) fartygskondition ska utredas. 
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8. Propellerarrangemanget ska dimensioneras med rimligt propellervarvtal. 

 

9. Fartyget ska delas in i vattentäta sektioner enligt SOLAS så som formulerat i DNV 

Rules for Classification of Ships (Part 3 Chapter 1 Section 3: A100-A300 för fartyg längre än 

100 meter, Part 3 Chapter 2 Section 3: A100-A300 för fartyg kortare än 100 meter) som 

kan laddas ner från kurshemsidan under msy.se. 

 
10. Det arbete du genomför i detta kursmoment motsvarar det första stadiet i 

projektering av ett fartyg. Fokus ligger här på analys av fartygets lastkapacitet (och därtill 

hörande analys av intaktstabilitet), fart och effektbehov för en hållbar lösning till ett 

transport scenario. Du ska dock vara medveten om och kommentera i rapporten, andra 

viktiga aspekter som du anser ska behandlas längre fram i projekteringen t.ex. fartygets 

sjö- och manöveregenskaper, skrovkonstruktionen, maskin- och lasthanteringssystemen, 

och hur fartyget ska delas in i vattentäta sektioner för att uppfylla regler för 

skadestabilitet. 
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Bilaga	  3	  
 
Begränsningar i Suezkanalen, Rotterdam & Singapore hamn 
	  

Tabell	  1	  Restriktioner	  för	  Suezkanalen 

Maxbredd	  b	  [m]	   Djupgående	  T	  [m]	   Maxlängd	  L	  [m]	   DW	  [ton]	   Höjd	  över	  vattenytan	  H	  [m]	  
54	   17,475	   500	   201	  000	   68	  
55	   17,17	   500	   202	  000	   68	  
56	   16,866	   500	   203	  000	   68	  
57	   16,561	   500	   204	  000	   68	  
58	   16,281	   500	   205	  000	   68	  
59	   16,002	   500	   206	  000	   68	  
	  

Tabell	  2	  Restriktioner	  för	  Singapores	  hamn	  

Maxbredd	  b	  [m]	   Djupgående	  T	  [m]	   Maxlängd	  L	  [m]	   DW	  [ton]	   Höjd	  över	  vattenytan	  H	  [m]	  
60	   22	   Ingen	  restriktion	   150	  000	   Ingen	  restriktion	  
	  

Tabell	  3	  Restriktioner	  för	  Rotterdams	  hamn	  

Maxbredd	  b	  [m]	   Djupgående	  T	  [m]	   Maxlängd	  L	  [m]	   Höjd	  över	  vattenytan	  H	  [m]	  
60	   19,6	  (22,55)	   Ingen	  restriktion	   Ingen	  restriktion	  
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Bilaga	  4	  
 
Huvuddata 
	  

Tabell	  4	  Fartygets	  huvuddata	  

Längd,	  över	  allt	   LOA	  [m]	   392,94	   Deplacement	   [ton]	   204	  590	  
Längd,	  mellan	  perpendiklar	   Lpp	  [m]	   363,44	   Dödvikt	   DW	  [ton]	   144910	  
Bredd,	  max	   bmax	  [m]	   55,2	   Lättvikt	   LW	  [ton]	  	   84382	  
Djupgående	   T	  [m]	  	   15	  

	  Fribord	   F	  [m]	   17,8	  
	  Höjd	  till	  väderdäck	   D	  [m]	  	   16,8	   Tyngdpunkt,	  vertikalt	   KG	  [m]	  	   25	  

Höjd	  över	  allt	   H	  [m]	  	   45	   Tyngdpunkt,	  långskeppsled	   LCG	  [m]	  	   186,3	  
Blockkoefficient	   CB	  	   0,68	   Begynnelsemetacentrum	   GM0	  [m]	   0,89	  
Marschfart	   V	  [knop]	  	  20	  

	   	   	  Maskineffekt	   	  P	  [MW]	  	  38,56	  
	   	   	  

	   	   	   	   	   	  Propellerdata:	  	  
	   	   	   	   	  Diameter	   D	  [m]	   9,75	  

	   	   	  Antal	  blad	   Z	  	   5	  
	   	   	  Varvtal	  vid	  marschfart	   n	  [rpm]	   98	  
	   	   	  	  Stigningsförhållande	   P/D	  	   0,8	  
	   	   	  Bladareaförhållande	   AE/A0	   	  0,6	   	  	   	  	   	  	  
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Bilaga	  5	  
 
Huvudprogram: Blade_element 
 
clc, close all, clear all  
  
%INDATA 
vS= 14;                 %Knop 
w=0.38;                 %downstream factor 
t=0.22;                 %Sugfaktor (thrust deduction factor) 
T_protefs=941000;       %[N] MotstÂnd= Nˆdv‰ndig drivkraft (thrust) 
Dy=7.5;                 %[m] Propeller diameter 
Di=1;                   %[m] Hubbens diameter 
  
LoA=220;                %[m] L‰ngd ˆver allt 
vA=4.6;                 %[m/s] Fristrˆmshastighet 
rpm=46;                 %[varv/minut] Rotation 
c=1.4;                  %[m] Lokal korda (medelkorda) 
gp=9.750;               %[m] Geometrisk pitch     
N=5;                    %[-] Antal propellerblad 
n_elem=10;              %[-] Antal bladelement 
e=0.9;                  %[-] Span efficency factor 
rho=1000;               %[kg/m3] Fluidens densitet 
  
%Ber‰kningar m. konstanter 
ry=Dy/2;                 %[m] Propeller radie 
ri=Di/2;                 %[m] Hubbens radie 
gpd=gp/Dy; 
J_vec=0.1:0.01:1.4;      %Advance coefficient 0.1 till 1.4 med 
stegl‰ngd 0.01. J=vA/(n*Dy) alt. J=vA*60/(rpm*Dy)  
BAR=c*(ry-ri)/(pi*ri^2); %[m2] Total bladarea (c ‰r medelv‰rdet pÂ 
kordan)/hubbens area 
dr=(ry-ri)/n_elem;       %[m] Bladelementets radie (bredd) 
AR = ry^2/(ry*c);        %[-] Geom. blade aspect ratio 
  
%Loop fˆr att fÂ bla T och M 
r=[];%Definerar r vektorn 
for j=1:2:2*n_elem;%fˆrsta v‰rdet, stegl‰ngd 2, slutv‰rde 20. 
Eftersom vi har 2*1/2 fˆr en dr, vill gÂ till mitten pÂ varje dr.  
    r=[r ri+j*(dr/2)];%J=[1 3 5 7 9 11 13 15 17 19] 
end 
  
  
for k=1:length(J_vec);   % 1 till 131 (l‰ngden av J). Stegl‰ngd 1.  
    J=J_vec(k);          % J antar ett nytt v‰re fˆr varje varv. 
V‰rdet fÂs frÂn J_vec.  
    n=vA/(J*Dy);         % varv per sekund alt n=rpm/60 Beroende av J 
    rpm= 60*n;           % varv per minut Beroende av J indirekt 
   
a_vec=[]; a__vec=[]; alfa_vec=[]; 
dT_vec=[];dM_vec=[];P_in_vec=[];P_ut_vec=[]; eta_vec=[];% Vektorerna 
definieras 
for i=1:n_elem; %Alt. i=1:1:lenght(r) 10 ggr 
  
    
avec=fsolve(@(avec)uppg1_func(avec,vA,rpm,r(i),dr,c,gp,N,AR,e,rho),[0
.1;0.01]);% gissningsv‰rden fˆr a och a_ lˆser a och a_ sÂ att 
teorierna st‰mmer ˆverrens. alltsÂ vad blir a_vec fˆr dt-dt2=0 och 
dM-dM2=0 
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[res,alfa,cl,cd,CL,CD,dT,dM,eta,P_in,P_ut]=uppg1_func(avec,vA,rpm,r(i
),dr,c,gp,N,AR,e,rho); %nya a_vec anv‰nds fˆr att ber‰kna 
  
    a_vec=[a_vec avec(1)];       %Fˆrsta v‰rdet ‰r okej fˆr bÂda 
formlerna frÂn fsolve, en rad 10 kol. n‰sta varv beror av nytt r(i) 
    a__vec=[a__vec avec(2)];    %kan ‰ven skriva a__v(:,i)=avec(2), 
slipper att definiera vektorn dÂ. 
    alfa_vec=[alfa_vec alfa]; 
    dT_vec=[dT_vec dT]; 
    dM_vec=[dM_vec dM]; 
    P_in_vec=[P_in_vec P_in]; 
    P_ut_vec=[P_ut_vec P_ut]; 
    eta_vec=[eta_vec eta];          %10 lÂng vektor 
     
end 
  
T=sum(dT_vec);                   %[N]thrust ekv. (31) 
M=sum(dM_vec);                   %[Nm] moment ekv.(31) 
alfa_vec_deg=rad2deg(alfa_vec); 
     
KT_vec(k)=T/(rho*n^2*Dy^4);      %Tryckkraftskoefficient 131 nya 
v‰rden fˆr n 
KQ_vec(k)=M/(rho*n^2*Dy^5);      %Momentkoefficient 131 nya v‰rden 
fˆr n 
eta_vec2(k) = (KT_vec(k)*J)/(KQ_vec(k)*2*pi); %vekotor som ‰r 1310 
  
KT_protefs_vec(k) = 
(T_protefs/(rho*Dy^2*vA^2))*J^2;%MotstÂndskoefficienten 
  
end 
  
%Plottar 
plot(J_vec,KT_vec)                 %MˆrkblÂ kurva=KT 
grid on  
hold on  
  
plot(J_vec,eta_vec2,'r')            %Rˆd kurva=eta 
plot(J_vec,KT_protefs_vec, 'g-.')   %Grˆn kurva=KT_protefs 
plot(J_vec,10*KQ_vec, 'c--')        %Turkos kurva=10*KQ 
  
xlim([0.14 1.3]);               %x-axelv‰rde frÂn 0.14 till 1.3 
ylim([0 0.8]);                  %y-axelv‰rde frÂn 0 till 0.8 
xlabel('J')                     %x-axelm‰rkning 
ylabel('KT, 10KQ and \eta')     %y-axelm‰rkning 
title(['GP/D =',num2str(gpd), ' BAR = ',num2str(BAR)])%Titel 
legend('KT (propeller)','\eta','KT (Protefs)','10KQ')%Inforuta 
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Funktionsfil: Uppg1_func 
 
function 
[res,alfa,cl,cd,CL,CD,dT,dM,eta,P_in,P_ut,gpd,J]=uppg1_func(avec,vA,r
pm,r,dr,c,gp,N,AR,e,rho,Dy,Di);    
         %Ut frÂn funktionfil                                 In i 
funktionsfil 
a=avec(1); 
a_=avec(2); 
omega=(2*pi*rpm)/60;          %Vinkelhastigheten [rad/min] 
v0 = vA*(1+a);               %Strˆmningshastigheten genom propellern 
(axiell flˆdeshastighet)  
v2 = omega*r*(1-a_);         %tangentiell flˆdeshastighet  
v = sqrt(v0^2+ v2^2);  
theta = atan(gp/(2*pi*r));   %Vinkel mellan profilens 0-lyftlinje och 
propellerns rotationsplan, h‰rledd frÂn ekv. 22 
phi = atan(v0/v2);  
alfa = theta - phi;          % ekv 26 
q = rho*v^2/2;               % Dynamiskt tryck 
  
%Two dimension coefficients  
cl_alfa = 2*pi;  
cl = cl_alfa * alfa;                % ekv 50 
cd = 0.008 - 0.003*cl + 0.01*cl^2;  % Givet  
  
%Three dimension coefficients 
CL = cl/(1 + 2/(e*AR));             % ekv 53 
CDi = CL^2/(pi*e*AR);               % ekv 57 
CD = cd + CDi;                      % ekv 58 
  
%MT ekv (15) & (20)                                  
dT  = 4*pi*r*rho*vA^2*(1+a)*a*dr;  
dM = 4*pi*rho*r^3*vA*(1+a)*a_*omega*dr; 
  
%BET ekv (29) & (30) 
dT2 = q*c*N*(CL*cos(phi) - CD*sin(phi))*dr; 
dM2= q*c*N*(CL*sin(phi) + CD*cos(phi))*r*dr;  
  
P_in=omega*dM; 
P_ut=dT*vA; 
  
eta=P_ut/P_in; 
  
[res]=[dT-dT2, dM-dM2];%Residualvektorn 
  
end 
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