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ABSTRACT 
Detta kandidatexamensarbete behandlar i första kapitlet hur sjöfarten ser ut 

idag. Vilka typer av sjöfart som finns, vilka är marknaderna, vilka är 

aktörerna och hur framtiden ser ut för sjöfarten. 

I andra kapitlet projekteras ett fartyg. Fartyget ska årligen transporterar 1,2 

miljoner kubikmeter rundvirke från Port Metro, Vancouver till hamnarna 

Tianjin och Qingdao i Kina. Det projekterade är anpassat för att klara 

hamnbegränsningar och är 264 meter långt samt 39 meter bred med ett 

djupgående på 13 meter vilket klarar marginalerna. Marschfart på 14 knop 

och ger 11 tur och retur resor med en lastkapacitetsmarginal på 10%. Lasten 

förvaras i sju lastutrymmen med en total volym på 128 520 m2. Fartygets 

deplacement är 112 500 ton och fartygets stabilitet har kontrollerats utifrån 

IMO:s kriterier för intaktstabilitet. Fartygets motor är en 8 cylindrig MAN 

B&W L70ME-C8-GI med en effekt på 26,2 MW. Fartyget drivs fram med 

en propeller med diametern 7,2 meter som kontrolleras för kavitation. 

Tredje kapitlet utreder de möjligheten för kärnenergi, bränslecellsteknik och 

batteriet med utgångspunkt för användning i framtidens sjöfart. Samtliga 

tekniker har fördelar, nackdelar och lämpar sig för olika typer av fartyg och 

scenarier. Kärnenergiteknik kan komma att se en framtid på stora, 

snabbgående bulktransporter längst speciella rutter. Batteridrift är redan idag 

möjlig som lösning för persontransport på kortare sträckor alternativt i 

hybriddrift med andra lösningar. I framtiden kan ökad batterikapacitet med 

lägre priser även medföra att vi ser större batteridrivna fartyg. 

Bränslecellstekniken är testad och verkar lovande för exempelvis 

utsläppsfria medelstora transportfartyg i framtiden. I dagsläget kan 

bränsleceller användas i hybriddrift tillsammans med batterier och 

förbränningsmotorer för att reducera utsläpp.   
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INLEDNING 
Detta examensarbete innehåller tre olika typer av arbeten som representerar 

olika perspektiv från att arbeta som ingenjör inom marina system.  

Första kapitlet ger en överblick av världens sjöfart idag och dess framtid. 

Det tar upp aktörer, marknader, fartygstyper och miljöpåverkan. 

Det andra kapitlet är av teknisk karaktär. Där projekteras ett fartyg för 

transport av rundvirke från Kanada till Kina. Detta innefattar analys, 

beräkningar och modellering.  

Tredje kapitlet är en litteraturstudie som går igenom vetenskapliga artiklar 

för att utreda möjligheterna för utsläppsfri sjöfart i framtiden. Kärnenergi, 

bränslecellsteknik och batterier undersöks med avseende på deras framtid 

inom sjöfarten. 
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KAPITEL I 
1 SJÖFARTEN 
Totalt sett står transport med sjöfart för 90% av all gränsöverskridande världshandel. Av de 100.000 

fartyg som rör sig över världshaven har ungefär hälften som huvuduppgift att transportera gods och 

passagerare. Fartygen produceras i huvudsak i stora varv i Kina, Sydkorea och Japan.  

BULKGODS 

Bulktransport innebär opaketerade produkter som 

ofta ensamt kan fylla ett fartyg. Av den totala 

världshandeln består c:a 45 % av transportarbetet 

av torrt och flytande bulkgods bestående av t.ex. 

olja, energikol, gas, malmer och 

jordbruksprodukter. Fartygen är i huvudsak stora långsamgående oceangående bulkfartyg av storleken 

200-340 meters längd som transporterar gods i 11-16 knop. De mindre bulkfartygen på 70-120 meter 

sköter oftare transporterna längst exempelvis kuster, innanhav och där hamnarna kan vara mindre och 

transportvolymen mindre.   

Transporten av olja och gas sker i huvudsak från de oljeproducerande länderna i mellanöstern, de forna 

sovjetländerna, Afrika och Sydamerika och når ut till hela världsmarknaden där exempelvis EU är en 

av de största importörerna. Transporterna av energikol sker från de stora produktionsländerna i Europa, 

Euroasien och Nordamerika till exempelvis Kina - som trots att de är en av de största 

energiproducenterna ändå är beroende av import. Indien är en annan stor marknad som är beroende av 

import av energiprodukter. 

Spannmålsprodukter som vete, ris och majs är ytterligare en viktig del av bulktransporterna. Fartyg 

transporterar spannmål från USA, Sydamerika och Australien till marknaderna i Europa och Asien. 

Spannmålen är även den mest relevanta sjöfartshandeln för den så kallade trampmarknaden.  

Malm och kol transporteras till sjöss till såväl Japan som Kina för att användas i stålverk. Totalt 

ungefär hälften av all sjöburen transport av malm och kol hamnar i Japan och Kina. En av de större 

rutterna för sjöfartsburen transport av kol går från USAs östra kust till Japan och Europa. 

LINESJÖFART  

Linesjöfarten är bunden efter tidtabeller och fasta rutter. 

Av den totala världshandelns transportarbete står 

linjesjöfarten för c:a 20%. Av godsets totala ekonomiska 

värde står dock Linjesjöfarten för 90%. Transporterna 

sker i huvudsak med oceangående containerfartyg eller så 

kallade feederfartyg. Feederfartyg är är mindre containerfartyg för kortare sträckor, mindre 

fraktvolymer och mindre hamnar.  På containerfartygen står containrarna staplade på varandra och 

hastigheten på fartygen kan vara mellan 13-26 knop. De förädlade råvarorna har ett högre varuvärde 

Oceangående bulkfartyg 

Oceangående containerfartyg 
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och legitimerar snabbare transporter än billiga bulkvaror. De stora containerhamnarna i exempelvis 

Rotterdam och Shanghai står för många av containerfartygens destination.  

BILSJÖFART 

Det finns omkring 750 fartyg som transporterar fordon i oceangående trafik. Det är en marknad som 

växer trots finanskris och motgångar på den övriga världsmarknaden. Fordonen produceras mestadels i 

USA, Europa, Kina och Japan och handelslederna är många eftersom de producerande länderna både 

exporterar och importerar själva. Fartygen som transporterar bilarna kan ta hela 8000 bilar. Fordonen 

körs på och körs av fartygen enligt ro-ro (roll on, roll off) principen. Fartygens kapacitet mäts på grund 

av detta i ”fil-meter” vilket säger hur många fordon som får plats. 

KYLSJÖFART 

Kylfartygen är snabbare fartyg (17-26 knop) för att korta ner 

transporttider. De är specialbyggda för kylt gods men kan 

även lasta icke-nedkylda produkter. Kylsjöfartens gods 

består av de färska livsmedel som i huvudsak produceras i 

Australien samt Nord- & Sydamerika till exempelvis Europa och Japan. Livsmedlen består i huvudsak 

av frukter, fisk & skaldjur och grönsaker. Kylsjöfarten har uppkommit eftersom att produkterna 

behöver vara färska när de når marknaden samt  är säsong- och väderberoende och därför behöver både 

snabbare transport och flexibilitet. Vissa frukter kan till exempel ha sin skördetid under viss tid på året 

medan andra frukter har ett mer kontinuerligt flöde. Detta kan även medföra enkelriktade 

transportsträckor för kylfartygen. Kylda livsmedel transporteras även på bulkfartyg i speciella 

kylcontainers – vilka är kylsjöfartens konkurrenter på marknaden. Totalt sett så är den nischade 

kylsjöfarten en väldigt liten del av världshandeln, med 800 kylfartyg på världshaven och mindre än 1% 

av världsflottans dödvikt. 

SKOGSPRODUKTER 

Sverige är en av världens största exportörer av skogsprodukter varav majoriteten av produkterna 

transporteras till sjöss. Skogsindustrin står för hela 22% av det lastade godset i de svenska hamnarna. 

Godsen består av pappersprodukter, byggmaterial och träprodukter som används som bränsle.  

Distributionslinjerna är beroende av produktslag. De sågade trävarorna skeppas i huvudsak Kina, USA 

och Japan, medan pappersprodukterna transporteras till europeiska marknaden. Beroende på produkt 

och destination transporteras skogsprodukterna på olika sorters fartyg. Bulkvaror över långa avstånd 

går på de stora bulkfartygen medan andra trävaror kan lastas i buntar på fartygen eller på lastbilar, 

trailers (roll on, roll off).  

PASSAGERARTRANSPORTER 

Passagerartransporter sker med såväl renodlade passagerartransporterande kryssningsfartyg som 

kryssningsfärjor som dessutom lastas med fordon och kan tillhöra försörjningsleden mellan fastland 

och öar eller svårtillgängliga områden. De rör sig vanligen i 14-25 knop och längden kan varierar stort.   

Kylfartyg 
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SJÖFARTENS AKTÖRER 

Varven bygger fartygen på uppdrag av finansiärer. De bygger dels serietillverkade fartyg som är 

billigare till dyrare specialbyggda eller modifierade fartyg avsedda för särskilda klimat, regelverk eller 

godstransporter. Redan innan själva fartygsbygget påbörjats involveras både statsmyndighet och 

klassificeringssällskapet. Statsmyndighet och klassificeringssällskap ser till att fartyget designas och 

byggs enligt gällande såväl egna som internationella regelverk.  När fartyget väl är färdigbyggt 

försvinner inte klassificeringssällskapet ansvar utan de fortsätter ansvara för att fartyget drivs och 

underhålls enligt regelverken. Den internationella organisationen som samlar världens 

klassificeringssällskap benämns IACS som står för International Association of Classification 

Societies. vars roll är att samordna regler från IMO (International Maritime Organisation) samt 

reglerna från varje klassificeringssällskap - eftersom varje land kan ha varierande krav på fartyg och 

hur de brukas. Exempel på utfärdande bestämmelser kan gälla definition av fartygsklasser, certifikat 

och utrustningskrav. 

IMO är ett fackorgan grundat av FN som arbetar för säker och effektiv sjöfart på rena hav.  IMO styrs 

av medlemsländerna genom ett råd som väljs av en ”assembly”. Under IMO finns t.ex. 

underorganisationen för säkerhet (MSC), för marinlivsskydd & miljö (MEPC och MARPOL). Sett till 

mängden gods som transporteras har sjöfarten väldigt låga utsläpp jämfört väg och flygtransporter. 

Miljökraven regleras ändå flitigt av organisationer som MARPOL som ser till att fartygen inte spiller 

gifter eller skadar miljön på andra sätt.   

EU har också liknande regelverk med samma mål som IMO. Till exempel beslutade EU om ett system 

för att fasa ut enkelskroviga fartyg snabbare än IMO.  

Ett rederi är ett företag som kan äga egna fartyg, hyra fartyg eller enbart containerutrymmen. De tar på 

sig transportuppdrag åt kunder men handlar även i fartyg. Rederiet kan således vara beställaren av 

fartyget från varvet. Rederiet kan driva allt från linjefart med rena kryssningsfärjor till 

specialtransporter av gods och trampsjöfart som exempelvis är vanlig för kylfartyg. 

Eftersom fartygen kostar enorma summor att bygga och vid eventuell förlisning kan bli ett rederi och 

drabbade företags undergång har försäkringsbolagen en viktig roll inom sjöfarten. Både lastägaren och 

rederiet har stor anledning att försäkra sin last. Det förekommer förlisningar som är svåra att skydda 

sig emot som exempelvis krigshandlingar och svårförutspådda oväder.  

SJÖFARTENS FRAMTID 

Sjöfarten är redan det mest energi- och miljöeffektivaste sättet transportera gods över långa sträckor. 

För transoceansk handel är sjöfarten dessutom det enda alternativet.  

Det sker idag en transformation av energimarknaden där många länder nybygger förnyelsebar energi. 

Kina och USA är två exempel. Staten Texas som är känd en känd oljeproducent producerar idag nästan 

10 gånger mer energi från vindkraft än den svenska vindkraften som haft en stor uppsving på senare år. 

Även Kina som är världens största producent av kol har ställt om delar av sin energi till förnyelsebar. 

Världens utbyggnad av förnyelsebar energi kan på sikt innebära att sjötransporterna tappar volym 
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eftersom 45% består av bulktransporter där energiprodukter som olja och kol står för en stor andel. 

Men samtidigt växer världshandel ständigt och andra gods tas in på världsmarknaden med att den 

globaliserade handeln omsluter fler regioner. Ekonomiskt står de förädlade produkterna för 90% av 

varuvärdet som transporteras till sjöss och den handeln visar inga tecken på att minska. Min poäng är 

att i framtiden kanske vi kan få se en i förhållandevis värdefullare genomsnittslast vilket kan 

möjliggöra omställningen till miljövänliga alternativ lättare. Ett exempel på detta är hur de stora 

transportvolymerna av kol har minskat redan nu eftersom USA inte längre importerar kol från Europa i 

lika stor omfattning. 

Det kan vara rent tekniska lösningar som nya drivmedel, förnyelsebar energi, bättre material för 

återvinning, system för att minska risken för läckage, eller utrustning för att fartygen själva ska kunna 

sanera oljespill. Nya miljövänligare alternativ till bottenfärger och eftersom fartygen idag uteslutande 

drivs av fossila bränslen är även kväve- och svaveloxidsutsläppen ett problem. Det finns redan idag 

tekniska lösningar som kan minska utsläppen vilket går att implementera effektivare genom förhöjda 

krav internationellt genom IMO. 

Mer strategiska lösningar kan vara att utnyttja havsströmmar precis som flyget nyttjar jetströmar på 

hög höjd. Vissa havsströmmar kan röra sig i några knop och på hundra kilometer lång sträcka är blir 

det en signifikant energivinst. och effektivare förutspå tillgång och efterfrågan för att vid bulktransport 

av råvaror kunna sänka hastigheten 5 knop om marknaden tillåter och på så sätt spara energi. Andra 

möjligheter är kanske koldioxidskattslikande system eller exempelvis lägre hamnavgifter och 

beskattning för fartyg som transporterar ”grönt”. 

Problemet med ballast, när mikroorganismer en viss del av havet släpps ut i ny miljö och stör det 

marina livet där går kanske dels att lösa med tekniska lösningar som steriliserande UV-ljus som dödar 

allt vilket provas i sjukhus nu. Det går även reglera med hårdare regelverk. 

Framtiden ser väldigt ljus ut för sjöfarten i ett hållbart samhälle. De stora fartygen har goda möjligheter 

för att utrusta med förnyelsebar energi och nya tekniska lösningar. I jämförelse med all annan transport 

framstår sjöfarten som den absolut miljövänligaste redan i nuläget.  
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KAPITEL II 
2 FARTYGSPROJEKTERING 

2.1 BAKGRUND 
Detta kapitel behandlas analysen till fartygsprojekteringen. Först introduceras bakgrunden till 

projekteringen. Sedan analysera resväg och last för att bestämma fartygets fart, lastvolym och 

dimensioner. Syftet är att projektera ett fartyg som årligen transporterar 1,2 miljoner kubikmeter 

rundvirke från Port Metro, Vancouver till hamnarna Tianjin och Qingdao i Kina.  

Transportscenariot ger oss möjligheten att välja att projektera ett eller flera fartyg. Ett bulkfartyg av 

storleken Capesize (80.000+ DWT) kostar $58M, ett Panamax (60.000-80.000 DWT) kostar $35M och 

ett Handysize/Handymax (10.000-59.000 DWT) kostar $25M. Eftersom inköpskostnaden för ett fartyg 

är hög och plus de extra driftkostnader som tillkommer vid fler fartyg är målet att endast behöva ett 

fartyg för att klara transportscenariot. Förutsatt att endast ett fartyg kommer leverera följer i nästa 

avsnitt beräkningar för resväg och marschfart. 

2.2 RESVÄG OCH MARSCHFART 
Resvägen mellan Port Metro och Qingdao är 9404 km och mellan Vancouver och Tianjin 9680 km, 

som kan ses i Figur 2.1 (SeaReates L.P. 2015). Beräkningarna görs därför på sträckan mellan 

Vancouver och Tianjin.  

 

Figur 2.1. Resväg mellan Vancouver och Tianjin. Källa: Searates LP. (2015) 

En genomsnittsfart på 11-15 knop ger att en tur och retur leverans inklusive på- och avlastning ger ett 

behov på 9-12 lastleveranser per år (se Tabell 2.1). På- och avlastning är uppskattade till totalt två 

dagar.  
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Tabell 2.1. Restid inkl. på- och avlastning. 

Fart På- och 
avlastning 

Tur och retur 
Port Metro - Tinjin Total tid Antal 

laster/år 
15 kn 2 d. 29 d. 0 tim. 31 d. 0 tim. 11,8 
14 kn 2 d. 31 d. 2 tim. 33 d. 2 tim. 11,0 
13 kn 2 d. 32 d. 10 tim. 34 d. 10 tim. 10,6 
12 kn 2 d. 36 d. 6 tim. 38 d. 6 tim. 9,5 
11 kn 2 d. 39 d. 14 tim. 41 d 14 tim. 8,8 

 

Hamnbegränsningar 

Hamnen Port Metro i Vancouver har inga restriktioner för fartygsstorlek på flera av terminalerna. 

Rådande regler ger däremot att fartyget måste begära tillstånd för passage vid CN Bridge och 

transithastigheten in till hamnen är 6 knop. Lotsning av fartyget kan också komma att behövas (Port 

Metro Vancouver 2014a). 

Hamnen i Tianjin har begränsningar för bulkfartyg till ett djupgående på maximalt 16,3 meter.För 

hamnen i Qingdao är begränsningarna 265 meter i fartygslängd (overall), bredd 39 meter och 

djupgåendet 14 meter (Marine Safety Administration of the People's Republic of China 2015). 

Last 

Lasten som skall transporteras årligen är rundvirke med en totalvolym på 1,2 miljoner kubikmeter. 

Rundvirket definieras som avverkade, kvistade och obarkade trädstammar (se Figur 2.2). Rundvirket 

förutsätts komma direkt från avverkningsplatser och virkesdepåer till avläggningsplatsen vid 

terminalen i Port Metro.  

 

 

Figur 2.2. Rundvirke. 

 

Figur 2.3. Rundvirke som lastas.



  

Densiteten för travat obarkat timmer bestående av gran och tall ligger på 560-580 kg/m3 (Skogssverige 

2015). För att räkna med en extra marginal för exempelvis tyngre trädslag, högre fuktighet i träet, 

högre packningsgrad i travarna och en säkerhetsmarginal används densiteten 700 kg/m3 för att räkna ut 

lastens vikt. 

Eftersom att rundvirket är en oförädlad last med lågt värde per volymenhet och inte är en akut 

färskvara försöks transporthastigheten hållas så låg som möjligt. Samtidigt som fartyget årligen måste 

hinna leverera den totala lasten på 1,2 miljoner kubikmeter rundvirke. 

För att inte skadedjur ska angripa rundvirket och för att undvika brand för dels temperaturen i 

lastutrymmet inte överstiga 10°C och sprinklersystem skall finnas installerade utifall brand uppstår. 

Andra faktorer som bör tas i akt är att virket kan svälla aningen av den högre luftfuktighet som 

förväntas i området närmare Kina (German Marine Insurers 2015). 

Eftersom rundvirket kan suga åt sig vatten kommer fartyget att transportera rundvirket i slutna 

lastutrymmen övertäckta med luckor för att hindra vatten från att komma in i lastutrymmet under 

transporten över stilla havet. Det är även möjligt att fläktsystem och avfuktningssystem installeras i 

lastutrymmet.  

Tabell 2.2 visar en tabell över tre olika fartyg, med olika lastkapacitet, och hur många leveranser per år 

som behövs för att leverera den totala lasten på 1,2 miljoner kubikmeter. Genomsnittsfarterna är tagna 

från Tabell 2.1. 

Tabell 2.2. Tre olika fartyg med varierande lastkapacitet och fart. 

Fartyg Antal 
leveranser/år 

Genomsnitts-
fart, knop 

Lastvolym, 
m3 

Lastvikt, 
ton 

Total last levererat 
per år, m3 

A 11 14 109 000 76 400 1 200 000 
B 10 12,5 120 000 84 000 1 200 000 
C 9 11,5 134 000 94 800 1 200 000 

 

Fartyg A ger att genomsnittsfarten behöver vara minst 14 knop för att årligen hinna leverera 1,2 

miljoner kubikmeter rundvirke till Kina. Fartyg B behöver på samma sätt minst 12,5 knop och Fartyg 

C minst 11,5 knop. 

2.3 FARTYGSDIMENSIONER 
Baserat på kraven från hamnen i Quingdao projekteras Fartyg B från Tabell 2.2 med dimensionerna 

enligt Tabell 2.3 nedan. Detta eftersom Fartyg C kräver större lastvolym vilket skulle innebära ett 

fartyg som inte klarar dimensionskraven från hamnen i Quingdao. För Fartyg A krävs högre 

genomsnittsfart samt en extra leverans per år och därmed högre transportkostnad. Figur 2.4 visar ett 

typiskt lastutrymme i genomskärning.  Djupgåendet har bestämts till 13 meter för att ha en marginal 

till hamnbegränsningen som är 14 meter i Quingdao. Med djupet mellan köl och väderdäck på 19 

meter blir fribord, 𝐹, 6 meter vilket uppfyller Sjöfartsverkets krav vars minimumkrav för fribord är 3,1 

meter för ett fartyg med längden 265 meter (Sjöfartsverket, TSFS 2009:114). 
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Tabell 2.3. Fartyg B, dimensioner 

Längd, overall, m 𝐿!" 265 
Längd, pp, m 𝐿!! 255 

Bredd, m 𝐵 39 
Fribord, m 𝐹 6 

Höjd, m 𝐷 19 
Djupgående, m 𝑇 13 
Lastvolym, m3 𝑉!"#$ 128 520 

 

 

Figur 2.4. Enkel skiss över ett lastutrymme 

Lastutrymmet delas upp i sju lastrum med en total lastvolym på 128 520 m3 enligt Tabell 2.4 nedan. 

Lastvolymen ger en marginal för lasten med 7% extravolym. Det ger även möjligheten att fördela 

lasten för en bättre jämnvikt vid behov. Eftersom lastutrymmets bredd varierar används en 

genomsnittlig bredd för beräkningarna.  Se Bilaga 1 för generalarrangemanget. 

Tabell 2.4. Fartyg B, lastutrymmen (genomsnittsdimensioner) 

Last-
utrymme Längd, m Bredd, m Djup, m Lastvolym, m3  

No 1 30 37 17 18 870 
No 2 30 37 17 18 870 
No 3 30 37 17 18 870 
No 4 30 37 17 18 870 
No 5 30 37 17 18 870 
No 6 30 37 17 18 870 
No 7 30 34 15 15 300 
Totalt 210   128 520 

 

Fartyg måste enligt SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) vara indelade i 

vattentäta sektioner för att undvika spill och skador på miljön vid eventuell olycka. För fartyg som är 

längre än 225 meter saknas dock rekommendationer. Ett lämpligt val blir ett vattentätt skott i varje 

lastutrymmessektion Två vattentäta skott i aktern där bränsle, smörjolja och annat förvaras och ett 

vattentätt skott i fören. Eftersom lasten består av rundvirke och inte har någon miljöfarlig karaktär 

räcker det med vattentäta skott mellan varje lastrum. Vid ett vattenfyllt skott kommer fartyget 
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fortfarande vara flytande eftersom den tänkta lastens densitet räknats till 700 kg/m3 vilket ligger 

relativt nära vattnets. Totalt har fartyget tio vattentäta skott som kan ses i Bilaga 1 i 

generalarrangemanget.  

2.4 DEPLACEMENT, DÖDVIKT OCH LÄTTVIKT 
Med blockkoefficienten, C!, vald till 0,87, som är typiskt för bulkfartyg, samt bredd, perpendikellängd 

och djupgåendet från Tabell 2.3 beräknas deplacementet,  ∇,  med ekvation (1), till 112 500 ton. 

 𝐶! =
∇

𝐵𝑇𝐿𝑝𝑝
 (1) 

Dödvikten, 𝐷𝑊, beräknas som summan av lastvikten, bränslevikten och reservvikt. Med värden från 

Tabell 2.5 i ekvation (2) antas dödvikten, 𝐷𝑊, till 84 900 ton.  

 𝐷𝑊 = 𝑚!"#$ +𝑚!"ä!"#$ +𝑚!"#"!$ (2) 

Bränsleförbrukningen för motsvarande bulkfartyg har en bränsleförbrukning på 250 kg/timme enligt 

CNSS (2014). Med en tur och returresa på 38 dagar och 6 timmar och 20% marginal ges  en 

bränslevikt på 870 ton. Reservvikten består av förnödenheter och annat och antas till 30 ton med god 

marginal. Ballast väljs till 40 000 ton då det ger 9 m djupgående som är tillräckligt för att en propeller 

med diametern 7,5 meter kan driva under vattnet. I Figur 2.4 visas utrymmen för ballasttankar. 

Ballasten bör helst ersättas med ersättningslast under returresan till Kanada för bättre ekonomi. 

Tabell 2.5. Last-, bränsle- och reservvikt 

Last-typ Vikt, ton 
𝑚!"#$  84 000  
𝑚!"ä!"#$ 870  
𝑚!"#"!$ 30  
𝑚!"##"$% 40 000 

 

Lättvikten är fartygets vikt när det är redo för service men utan last, bränsle, besättning och reservvikt. 

Lättvikten, LW, beräknas enligt ekvation (3) som deplacementet minus dödvikten och blir 27 600 ton. 

 𝐿𝑊 = ∇ − DW (3) 

2.5 TYNGDPUNKTER 
För att fartygets tyngdpunkt kontrolleras när fartyget är full- och ballastad. Samtliga tyngdpunkter 

approximeras med vikt och avstånd. När fartyget är lastat beräknas tyngdpunkten i höjdled, 𝐾𝐺!, enligt 

ekvation (4) till 8,2 m. När fartyget är ballastat beräknas tyngdpunkten, 𝐾𝐺!, enligt ekvation (5) till 8,4 

m. Tabell 2.6 nedan visar avstånden till tyngdpunkterna i fartygets höjd. 

 

Tabell 2.6. Avstånd till approximerade tyngdpunkter i fartygets höjd. 

Tyngdpunkt Avstånd 
𝐾𝐺!"  9 m 
𝐾𝐺!"#$ 8 m 
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𝐾𝐺!!ä!"#$ 3 m 
𝐾𝐺!"#"!$ 10 m 
𝐾𝐺!"##"$% 4 m 

 

 𝐾𝐺! =
𝐾𝐺𝐿𝑊𝐿𝑊+𝐾𝐺𝑙𝑎𝑠𝑡𝑚𝑙𝑎𝑠𝑡+𝐾𝐺𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑚𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒+𝐾𝐺𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑚𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣

𝐿𝑊+𝑚𝑙𝑎𝑠𝑡+𝑚𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒+𝑚𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣
 (4) 

 

 𝐾𝐺! =
𝐾𝐺𝐿𝑊𝐿𝑊+𝐾𝐺𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡𝑚𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡+𝐾𝐺𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑚𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒

𝐿𝑊+𝑚𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡+𝑚𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒
 (5) 

 

Tyngdpunkten längst fartygets längdaxel,  𝐿𝐶𝐺! , beräknas på samma sätt till 124,4 m med ekvation (6). 

Vid ballast uppskattas den längsgående tyngdpunkten vara ungefär samma eftersom lasten och 

ballasten har tyngdpunkterna relativt nära.  

 

Tabell 2.7. Avstånd till approximerade tyngdpunkter längst fartygets längd. 

Tyngdpunkt Avstånd 
𝐿𝐶𝐺!"  117 m 
𝐿𝐶𝐺!"#$ 128 m 
𝐿𝐶𝐺!"ä!"#$ 15 m 
𝐿𝐶𝐺!"#"!$ 15 m 
𝐿𝐶𝐺!"##"$% 135 m 

 

 

 𝑇𝐶𝐺! =
𝑇𝐶𝐺𝐿𝑊𝐿𝑊+𝑇𝐶𝐺𝑙𝑎𝑠𝑡𝑚𝑙𝑎𝑠𝑡+𝑇𝐶𝐺𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑚𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒+𝑇𝐶𝐺𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑚𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣

𝐿𝑊+𝑚𝑙𝑎𝑠𝑡+𝑚𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒+𝑚𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣
 (6) 

2.6 SKROVGEOMETRI 
Programmet MSY Hydrostatics används den indata som framtagits och som kan ses i Tabell 2.8 nedan. 

Skrovet anpassas till indata och förfinas med utgångspunkt från ett liknande fartyg.  

 

Tabell 2.8. Projekterad fartygsdata 

Längd, overall 𝐿!"  265 m 
Längd, perpendikel 𝐿!! 255 m 
Bredd 𝐵 39 m 
Djupgående 𝑇 13 m 
Deplacement, fullastad ∇! 112 500 ton 
Deplacement, ballastad ∇! 68 500 ton 
Lättvikt LW 27 600 ton 
Tyngdpunkt, höjdled, lastad 𝐾𝐺! 8,2 m 
Tyngdpunkt, höjdled, ballastad 𝐾𝐺! 8,4 m 
Tyngdpunkt, längdled 𝐿𝐶𝐺! 124,4 m 



 

 15 

Spantrutan, som ses i Figur 2.5, visar skrovets form och är framtagen med MSY Hydrostatics. Aktern 

syns till vänster och fören syns till höger. Djupgåendet är 13 meter vid fullast och 9 meter vid ballast, 

vilket är tillräckligt för en propellerdiameter på upp till 8 meter i diameter.  

 

 

Figur 2.5. Spantruta, fullastat fartyg, framtagen med MSY Hydrostatics 

2.7 STABILITET 
I detta kapitel kontrolleras stabiliteten för det projekterade fartyget. Detta görs med de framtagna 

dimensionerna, tyngdpunkter, skrovgeometri samt deplacement, lättvikt och dödvikt. Dels kontrolleras 

att fartygets intaktstablitet uppfyller IMO:s krav.  

Intaktstabilitet innebär fartygets förmåga att återgå till stabilt tillstånd efter att ha påverkats av yttre 

störningar. Exempel på yttre störningar kan vara vågor och vind. Även kursstabiliteten kontrolleras för 

att se hur pass fartygets kurs återstabiliseras efter exempelvis en manöver, kraftigt vind eller andra 

störningar.  

2.8 INTAKTSTABILITET 
IMO har satt krav för intaktstablitet som kan ses i Tabell 2.9. I Figur 2.6 nedan illustreras en 

sammanställning av IMOs stabilitetskrav på en GZ-kurva.  
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Figur 2.6. GZ-kurva med IMOs stabilitetskriterier illustrieras.  

Källa : J. Rockström, M. Hansen, KTH (2008) 

MATLAB-programmet MSY Hydrostatics ger med värden från Tabell 2.8.  för det projekterade GZ-

kurva för fullastat och ballastat fartyg.  Fullastad ser GZ-kurvan ut enligt Figur 2.7 och ballastad ser 

GZ-kurvan ut enligt Figur 2.8. 

 

 

Figur 2.7. GZ-kurva fullastad 

 

Figur 2.8. GZ-kurva ballastad 

 

De allmänna intaktstabilitetskraven som fartygen måste uppvisa enligt IMO Resolution A.749, 1993 

visas i Tabell 2.9 tillsammans med resultat från projekteringsfartygets analys. Samtliga resultat är inom 

mycket god marginal. Det går även att tydligt se hur stabiliteten ökar väl när fartyget är ballastad på 

grund av en lägre totalvikt.   
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Tabell 2.9. IMO krav och värden vid fullastad och ballastad. 

 IMO krav Fullastad Ballastad 
Begynnelsemetacentrum, GM0 > 0,15 m 4,6 m 6,2 m 
GZ vid 30° krängningsvinkel ≥ 0,2 m 4,2 m 5,8 m 
Krängningsvinkel för GZmax > 30° 45° 45° 
Area under GZ-kurvan upp till 30° 
krängningsvinkel ≥ 0,055 mrad 1,11 mrad 1,52 mrad 

Area under GZ-kurvan upp till 40° 
krängningsvinkel ≥ 0,090 mrad 1,74 mrad 2,37 mrad 

Area under GZ-kurvan mellan 30° och 
40° krängningsvinkel ≥ 0,030 mrad 0,80 mrad 1.04 mrad 

 

2.9 KURSSTABILITET 
För att undersöka kursstabiliteten används ett Clarke-diagram (se Figur 2.9) som tar hänsyn till 

fartygets förhållanden mellan bredd och djupgåendet samt längd och bredd. Med givna 

fartygsdimensioner från Tabell 2.3 ges att 𝐵/𝑇 = 3  samt 𝐿!!/𝐵 ≈ 6,7. Fartyget är något kursinstabilt. 

Med lättare last ökar kursinstabiliteten eftersom 𝐵/𝑇 får ett högre värde när djupgåendet minskar. 

Därför är ballast och ersättningslast under returresan till Kanada relevant.  

 

Figur 2.9. Clarke-diagram 

2.10 MOTSTÅNDSBERÄKNINGAR 
För kunna välja propeller och motor behöver vi först beräkna fartygsskrovets motstånd. Samtliga 

motståndsberäkningarna görs enligt Garme (2012), om inget annan källa anges. Skrovets totala 

motstånd, 𝑅!"#$%, beräknas med ekvation (7) där den totala motståndskoefficienten, 𝐶!, beräknas enligt 

ekvation (8). Den våta ytan, S, approximeras med formeln 𝑆 ≈ 1,025𝐿!! 𝐶!𝐵 + 1,7𝑇 ≈ 14760 m2.  
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 𝑅!"#$% =
1
2 𝜌𝑉

!𝑆 ∙ 𝐶! (7) 

 𝐶! = 1 + 𝑘 𝐶! + 𝐶! + ∆𝐶! + 𝐶!! (8) 

Plattfriktionskoefficient, 𝐶!, ytråhetstilläggskoefficient, ∆𝐶!, och luftmotståndskoefficienten, 𝐶!!, 

räknas ut med ekvationerna (9) – (11). Vågbildningskoefficienten, 𝐶!!, tas fram genom att interpolera 

fram  två värden för 𝐶! från två diagram med slankhetstalen λ = 5,0 och λ = 5,5) i Bilaga 4 med 

restmotskoefficienter. 𝐶! blir 1,65⋅10-3 men är i fel skala varför den först måste skalas om för att få den 

sanna vågbildningskoefficienten, 𝐶!!.  

 

Den sanna vågbildningskoefficienten tas fram med sambandet i ekvation (9). Modellen antas till 5 

meter och skalfaktorn blir därför 𝛼 = 51. 

 𝐶!! = 𝐶!! − (1 + 𝑘)𝐶!! (9) 

Först räknas Reynolds tal ut för modellen med sambandet nedan.  

v! =
V
𝛼
             𝑅𝑒! =

v!L!
ν

= 4,2 ∙ 10! 

Modellens yttråhetskoefficient, 𝐶!!, räknas ut med Reynolds tal för modellen, 𝑅𝑒!, i ekvation (10) och 

blir 3,51⋅10-3.  𝐶!!, kan nu beräknas med, 𝐶!! = 𝐶! + 𝐶!!  och blir 5,15⋅10-3. Med 𝐶!! och 𝐶!! kan den 

sanna vågbildningskoefficienten, 𝐶!!, beräknas med ekvation (9). 

 C! =
0.075

𝑙𝑜𝑔10𝑅𝑒𝐿−2
2 (10) 

Reynolds tal, 𝑅𝑒!, beräknas enligt ekvation (18) och finns i Tabell 2.11.  

 ∆𝐶! = 105 k𝑠
𝐿𝑝𝑝

1/3
− 0,64 ∙ 10!! (11) 

I ekvation (11) sätts k! till 150 µm. 

 C!! = 0.001
𝐴𝑇
𝑆  (12) 

I ekvation (12) är 𝐴!, överbyggnadens projicerade area som kan approximeras med 𝐴! ≈ 𝐵 ∙ 1,5𝑇 ≈ 

760,5 m2. De samlade motståndskoefficienternas resultat är summerat i Tabell 2.10 nedan. 

Tabell 2.10. Motstånden 

Plattfriktionskoefficient  (1 + 𝑘)𝐶! 1,75⋅10-3 
Ytråhetstilläggskoefficient ∆𝐶! 0,617⋅10-3 
Luftmotståndskoefficienten C!! 0,052⋅10-3 
Vågbildningskoefficienten 𝐶!! 0,932⋅10-3 
Totala motståndskoefficienten C! 3,35⋅10-3 
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För att beräkna motståndskoefficienterna i ekvation (8) behövs först ett antal dimensionslösa tal som 

räknas fram med fartygets kända dimensioner och fysikaliska konstanter. Konstanterna behövs för att 

räkna ut friktionskoefficienterna. Blockkoefficienten, C!, är bestämd till 0,87 från tidigare i 

projekteringen och mittspantareakoefficienten, C!, tas från det projekterade skrovet och sätts till 1,00 

(se spantrutan i Figur 2.5).  

Prismatiska koefficienten,  C!, kan dels beräknas med ekvation (13), men den togs även fram i MSY 

Hydrostatics. I både fallen blir C! 0,87. Froudes tal, 𝐹!, slankhetstalet, λ, formfaktor, k, samt Reynolds 

tal, Re!, beräknas med ekvationerna (14) - (17).  Tabell 2.11 visar resultatet. Hastigheten, V, som 

används i beräkningarna sätts till 14 knop för att inkludera marginal. Kinematiska viskositeten,  ν, för 

vatten är 1,2⋅10-6 m/s2. 

 C! =
∇

𝐴𝑀𝐿𝑝𝑝
 (13) 

 𝐹! =
𝑉
𝑔𝐿

 (14) 

 λ =
L𝑊𝐿
∇1/3

 (15) 

 k = −0.095 + 25,6
C𝐵
L
𝐵
2 𝐵
𝑇

 (16) 

 Re! =
VL
ν  (17) 

Tabell 2.11. Dimensionslösa konstanter.   

Beräknade med ekvationerna (13) - (17) samt framtagna med MSY Hydrostatics.  

Froudes tal 𝐹! 0,144 
Reynolds tal, laminär Re! 1,53⋅109 
Blockkoefficienten C! 0,87 
Prismatisk koefficient C! 0,87 
Mittspantareakoefficienten C! 1,00 
Slankhetstal λ 5,28 
Formfaktor k 0,205 

 

Det totala motståndet från skrovet,    𝑅!"#$% , räknas ut med ekvation (7) till 1,27 MN. Motståndet från 

rodret, 𝑅!"#$!, räkas ut med ekvation (18) och värden från  

Tabell 2.12 till  4,7 kN. Det totala motståndet , 𝑅!"! är summan av dessa och blir 1,28 MN. Rodret 

bidrar således till 0,4% av fartygsskrovets totala  motståndet.  

 𝑅!"#$! =
1
2 𝜌𝑉

!𝑆!"#$!(1 + 𝑘!) ∙ 𝐶! (18) 
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Tabell 2.12. Roderdata 

Korda c 5 m 
Höjd h 8 m 
Area Sroder 80 m2 

2.11 PROPELLER OCH MOTOR 
Detta kapitel vägleder valet av propeller och motor. Källan till hela kapitlet är Garme (2012), om inget 

annat anges. Beräkningarna är gjorda i Matlab-kod och finns i Bilaga 3. 

Eftersom handelsfartyg generellt har en hög total propulsionsverkningsgrad, låg investeringsgrad och 

stor driftsäkerhet används en propeller med fixed pitch (Milchert 2000). En propeller till ett stort fartyg 

bör ha 4-5 blad. Vi antar 5 blad från standardserien  The SSPA Standard Propeller Family Open 

Characteristics SSPA 5.60, där bladareaförhållandet, 𝐵𝐴𝑅, är 0,6. Propellerdiametern, D, bör vara c:a 

60% av det maximala djupgåendet,  T!"#, vilket innebär att D = 0,6T!"# = 7,8  𝑚.  

Först behöver vi beräkna propellerns erforderliga tryckkraft, 𝑇, som räknas ut med ekvation (20). För 

att beräkna, 𝑇, behöver vi även sugfaktorn,  𝑡, i ekvation (22) som fås genom medströmsfaktorn, 𝑤, i 

ekvation (23). Ekvationerna (22) och (23) är för fartyg med en propeller.  

 𝑇 =
𝑅𝑡𝑜𝑡
1−𝑡  (20) 

 𝑡 = 0,6𝑤 (22) 

 𝑤 = 0,5𝐶! − 0.05 (23) 

Tryckkraftskoefficienten, 𝐾!, beräknas med ekvation (25) och behöver förutom den erforderliga 

tryckkraften,  𝑇 , som togs fram ur ekvation (20), även anströmningshastigheten, V! som fås ur ekvation 

(23) samt framdrivningstalet, J. Tabell 2.14 innehåller de beräknade värdena för 

tryckkraftskoefficienten, 𝐾!, vid olika framdrivningstal, J. Värdena kallas fartygets 𝐾!-kurva och ritas 

ut med en röd linje i Figur 2.10.  

 𝑉! = 1 − 𝑤 𝑉! (24) 

 𝐾! =
(𝑇 2)
ρD2V𝐴

2 ∙ 𝐽
! (25) 

Tabell 2.13. Framräknade från ekvationerna (20) - (24) 

Medströmsfaktor w 0,385 
Sugfaktor t 0,231 
Erforderlig tryckkraft T 1,66 MN 
Anströmningshastighet V! 4,43 m/s 

 

Tabell 2.14. Tryckkraftskoefficienten, K!, från ekvation (25) vid olika värden för framdrivningstalet, J. 

J 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
K! 0,06 0,13 0,22 0,35 0,50 0,68 
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Värden för stingsförhållandet, 𝑃/𝐷, ger olika värden för framdrivningstalet, J, verkningsgraden, η!, 

och tas fram med propellerdiagrammet i Figur 2.10. Varvtalen, 𝑛, räknas ut med ekvation (26). 

Resultatet kan ses i Tabell 2.15 där vi även ser att den högsta verkningsgraden, η!, är 0,51, när 𝑃/  är 

0,8. Detta kan även ses i propellerdiagrammet (Figur 2.10) där det har markerats med två gröna linjer. 

 𝑛 =
𝑉𝐴
JD  (26) 

Tabell 2.15. Verkningsgrad, η!, och varvtal, 𝑛, för olika framdrivningstal,  𝐽,  

och stigningsförhållanden,  𝑃/𝐷. 

𝑃/𝐷 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 
J 0,30 0,34 0,38 0,42 0,44 0,48 0,51 
η! 0,44 0,47 0,50 0,51 0,50 0,50 0,48 
𝑛 1,89 1,67 1,49 1,35 1,29 1,18 1,11 

 

Värden från Tabell 2.14 ritas in med röd färg i ett propellerdiagram för 4-bladig standardpropeller 

enligt SPPA Standard Family Open Water Characteristics. nedan. 

   

Figur 2.10. Standard Family Open Water Characteristics SSPA 5.60 med   

Röda linjen visar  fartygets 𝐾!-kurva och de två gröna linjerna exemplifierar hur verkningsgrad, η!, och 

framdrivningstal, J, tas fram när   P/D  är 0,8. 
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2.12 KAVITATIONSRISK 
Kavitation är ett en typ av erosionsskada som kan drabba propellern och förkorta dess livslängd. Detta 

sker när vätska under lågt tryck kokar och trycket sedan snabbt ökar vilket leder till krafter som 

eroderar materialet.    

Propellern kontrolleras mot kavitationsrisken med de olika stigningsvinklarna,   /𝐷, från Tabell 2.15 

samt två approximativa ekvationer (27) och (28) som ger värden för propellerkavitetstalet, 𝜏!, och 

kavitationstalet vid 70% av propellerradien, 𝜎(!.!!).  

Resultatet ställs upp i Tabell 2.16 och representeras i Burrill-diagrammet i Figur 2.11.  

Stigningsvinkeln, 𝑃/𝐷, väljs till 0,7 som ligger under den föreslagna gränsen för handelsfartyg. Detta 

ger verkningsgraden, η! = 0,50 och varvtalet, 𝑛 = 1,49 (se Tabell 2.15). 

 

 𝜏! =
𝑇

0,5𝜌𝐴𝑃(𝑉𝐴
2+ 0,7𝜋𝐷𝑛 2)

  (27) 

 𝜎(!.!!) =
𝑝𝑎𝑡𝑚+𝜌𝑔ℎ−𝑝𝑣

0,5𝜌(𝑉𝐴
2+ 0,7𝜋𝐷𝑛 2)

 (28) 

 

För att beräkna ekvationerna (27) och (28) behövs den projicerade propellerarean, 𝐴!, som 

approximeras med ekvation (29).  

 𝐴! = 𝐵𝐴𝑅 ∙ 𝐴! 1,067 − 0,229 𝑃/𝐷  (28) 

Propellerdiskens area, 𝐴!, räknas approximativt ut med ekvation (29) 

 𝐴! = 𝜋 𝐷 2 ! (29) 

Tabell 2.16. Kavitationskontroll för olika stigningsvinklar, 𝑃/𝐷. 

𝑃/𝐷 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 
𝜏! 0.11 0.14 0.18 0.22 0.26 0.31 0.36 

𝜎(!.!!) 0.30 0.38 0.48 0.58 0.63 0.75 0.84 
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Figur 2.11. Burills-diagram över kavitationsrisk.  

De 7 röda punkterna visar stigningsvinklarna, 𝑃/𝐷, från Tabell 2.16 

2.13 PROPELLERANALYS MED BLADELEMENTEORI 
Propellern analyseras i ett propelleranalysprogram i Matlab som baseras på bladelementteori (se Bilaga 

2). Diametern på propellern,  𝐷!, är 7,8 meter Hubbens diameter, 𝐷!, approximeras  till 0,8 meter och 

medelkordans längd, 𝑐, till 1,5 meter. De dimensionslösa värdena för span efficiency factor, 𝑒, väljs till 

0,9 och geometrisk pitch, 𝐺𝑃, till 9,75. Samtliga ingående parametrarna finns i Tabell 2.17. Resultatet 

visas K!-diagrammet i Figur 2.12 och ger en verkningsgraden, η!, till 0,45 vilket är lägre än 

verkningsgraden från Tabell 2.15 i kapitlet innan som bestämdes till 0,50.  

 

Tabell 2.17. Ingående parametrar (Matlab-program för propelleranalys) 

Anströmingshastighet 𝑉! 4,43 m/s 
Kordans längd 𝑐 1,5 m 

Geometrisk pitch 𝐺𝑃 9,75 
Antal propellerblad 𝑁 5 

Span efficiency factor 𝑒 0,9 
Fluidens densitet 𝜌!"##$% 1000 kg/m3 

Propellerdiameter 𝐷! 7,8 m 
Diameter på hubb 𝐷! 1,0 m 
Antal bladelement 𝑛!"!#!$!  10 

Erforderlig tryckkraft 𝑇!"#$%& 1 660 KN 

 

C
avitatio

n
221

Figure 9.18 Burrill cavitation diagram for uniform flow (Reproduced from Reference 22)

P/D=0,7(
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Figur 2.12. KT-diagram från propelleranalysprogram  (se Bilaga 2. Bladelementteori ). 

De röda linjerna visar hur verkningsgraden, η!, läses av. 

2.14 MOTOR  
Innan motor väljs framställs propellereffekten, 𝑃!, till 16,4 MW med ekvation (30).  

 𝑃! =
𝑃𝐸

η0η𝑅η𝐻
  (30) 

Släpeffekten, 𝑃!, beräknas med ekvation (31) som innehåller fartygets totala resistans, 𝑅!"!, som 

beräknats i kapitlet om motståndsberäkningar. Verkningsgraden, η!, antas till den lägre 0.45 från 

propelleranalysprogrammet (Figur 2.12). Skrovverkningsgraden, η!, räknas ut med ekvation (32) och 

den rotativa verkningsgraden, η!, kan antas till 1. 

 𝑃! = 𝑅!"!𝑉 (31) 

 η! =
1−𝑡
1−𝑤   (32) 

Det behövs även adderas ett sjötillägg på 15% samt en säkerhetsmarginal på 3% för exempelvis 
friktion i maskineri och väderlek (Milchert 2000). Effektbehovet (Normal Continous Rating) för 
framdriften av fartyget, 𝑃!"# = 1,15 ∙ 1.03 𝑃!, blir tillslut 19,4 MW. 

För att korrigera propellerdiametern till ett lämpligare för motorvalet används ett diagram över 
propellerkaraktäristikor som kan ses i Figur 2.13. Med ekvationerna (30), (33) och (34) kan ett värde 
för 𝐾!/𝐽! räknas ut och tillsammans med verkningsgraden, η!, fås en ny stigningsvinkel, 𝑃/𝐷, som 
kan användas för att räkna ut den nya propellerdiametern som enligt ekvation (35) blir 7,2 meter 
istället för 7,8. Den nya propellerlängden ger dock en sämre verkningsgrad, η!, som blir 0,41 istället 
för 0,45 enligt beräkningar med propelleranalysprogrammet (Bilaga 2. Bladelementteori).  

Skilladen blir i verkningsgrad,  η!, resulterar i att effektbehovet (Normal Continous Rating), 𝑃!"#, 
beräknas till 21,3 MW. 
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 Q =
𝑃𝐷
2𝜋∙𝑛  (33) 

 𝐾!/𝐽! =
𝑄∙𝑛3

𝜌𝑉𝐴
5   (34) 

𝑃 𝐷 = 0,7     𝑃 = 0,7𝐷 = 5,46 

 𝐷!" =
𝑃
0,76 = 7,2  𝑚  (34) 

 

 

Figur 2.13. Propellerkaraktäristikor i relation till diameteroberoende storheten 𝐾!/𝐽!. 

Genom att optimera propellerdiametern till motorn kan bränsleförbrukningen effektiviseras.  Figur 

2.14 visar hur propellervalet optimeras. Med de nya värdena för stigningsvinkel, 𝑃/𝐷, den nya 

propellerdiametern, 𝐷!", sparas effekt (MAN Diesel & Turbo, 2009). 
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Figur 2.14. Påverkan från diameter och stigningsvinkel på motoreffekt.  

Källa: MAN Diesel & Turbo (2009). 

Motorn väljs till en 8 cylindrig MAN B&W L70ME-C8-GI med en effekt på 26,2 MW vilket täcker 

det beräknade behovet,  𝑃!"#, som är 21,3 MW. Motorn arbetar inom varvtalsintervallet 91-108 rpm (se 

Bilaga 5 för motorspecifikation). 

2.15 MILJÖPÅVERKAN 
MAN B&W L70ME-C8-GI  är en ”dual fuel” motor som kan drivas från en mix av 95% LNG och 5% 

HFO till att drivas av 100% HFO. Möjligheten att kunna använda 95% LNG ger en möjlig att reducera 

utsläpp av CO2 med c:a 25%.  

2.16 RESULTAT 
Fartyget beräknas klara transportsträcka och lastvikten med god marginal. Genomsnittsfarten som 

räknats på är 14 knop, vilket skulle räcka till 11 resor per samtidigt som lastkapaciteten gör att endast 

10 leveranser ger en marginal på +10% för oväntade företeelser.  

Fartyget klarar egentligen uppdraget vid en medelhastighet av 12,5 knop. Vid 12,5 knop skulle 10 

leveranser hinnas med. Eftersom 12,5 knop är mer miljövänligt och lasten varken är av högt värde eller 

färskvara bör den hastigheten ändå användas.   

Fartygets dimensioner och djupgående klarar kravet i hamnen i Quingdao. Begränsningen för 

djupgåendet var 14 meter medan fartyget beräknas gå på 13 meters djupgående vid fullastat. 

Dimensionskravet var en maximal längd på 265 och en bredd på 39 meter vilket fartygets 

dimensionerats efter.  

IMO:s stabilitetskriterier är uppfyllda med god marginal både när fullastad och ballastad. Fartygets 

kursstabilitet är däremot något sämre vilket kan kompenseras med roder.  
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Propeller har valts efter att vara optimerad för motorn. Propellern ger dock relativt låg verkningsgrad 

på 0,41, enligt propellerberäkningsprogrammet, vilket kunde optimeras bättre.  Motorn som valdes var 

en 8 cylindrig MAN B&W L70ME-C8-GI på 26,2 MW som täcker behovet på 21,3 MW med 

marginal. Alla slutgiltiga fartygsdata finns i Bilaga 1 med generalarrangemang och fartygsdata.  

DISKUSSION 
Fartyget skulle gå att optimera ytterligare. Både propellervalet, fartygsdimensionerna och 

skrovgeometrin går att förfina ytterligare för att få ner motstånd och minska effektbehovet. Propellerns 

verkningsgrad blev rätt låg och var 0,41 vilket är något som skulle gå att ytterligare förbättra. 

Men totalt sätt har ett fartyg projekteras som uppfyller lastscenariot med god marginal. Det skulle även 

gå att undersöka alternativa laster för fartyget på vägen tillbaks till Kanada eftersom fartyget annars får 

köra ballastad för att få ner propellern tillräckligt djupt.  
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KAPITEL III 
3 UTSLÄPPSFRI ENERGI I SJÖFARTEN 

3.1 BAKGRUND 
Sjöfartens har länge varit ohotad vad gäller ekonomi och miljö när det kommer till användandet som 

transportmedel. Det har dock dykt upp fler miljövänlig alternativ i både flyg- och fordonsbranschen. 

Exempelvis finns det redan biogas- och eldrivna bussar. Även järnvägen går mot att använda 

förnyelsebar el till sina transporter. I flygbranschen flög nyligen ett kinesiskt flygbolag en lång sträcka 

på bränsle som delvis återvunnits från frityrolja. Även om sjöfarten förblir det billigare alternativet en 

tid framåt finns chansen att andra transportmedel erövrar tronen som de miljövänligare.  

Den offentliga debatten om hotet från globala uppvärmningen har lett till ett sökande efter nya 

miljövänligare och till och med utsläppsfria energikällor. Produktionen av förnyelsebar energi ökar i 

världen. Tidigare har teknologin och kostnaderna för bränsleceller och batterier begränsat 

möjligheterna för elektriskt drivna farkoster både på land och till hav. På senare år har dock 

utvecklingen gått snabbt framåt när det gäller både pris och kapacitet i batterier. Tesla Motors är ett av 

de mest kända exemplen med elbilens verkliga introduktion på marknaden. 

Det finns även redan idag exempel på ny förnyelsebar energiteknik inom sjöfarten. Det norskbyggda 

supportfartyget Viking Lady har under ett projekt delvis drivits av el producerad av bränslecell med 

flytande naturgas som bränsle. Det diskuterade nyligen på SVT:s serie Vetenskapens värld att redan 

om 5 år kan batteripriserna och dess kapacitet nå full konkurrenskraft med fossila bränslen inom 

fordonsbranschen. På SVT nyheter skrevs det 24 maj berättades om planer för färja på hybridteknik 

mellan Umeå och Vasa i Finland. Innebär det att sjöfarten också snart står inför ett genombrott? Det 

har även nämnts att kärnkraftsdrivna fartyg kan bli aktuella med behovet av utsläppsfri drift och höga 

kostnader för fossila bränslen. 

GLOBALA UPPVÄRMNINGEN

Den globala uppvärmningen är den trend av 

ökad medeltemperatur på jorden som förutspås 

leda till stora problem i framtiden. 

Uppvärmningen förutspås leda till är 

exempelvis extrema väder, höjning av 

havsnivån och stor påverkan på jordens 

ekosystem. Samtliga med stora konsekvenser 

för oss människor. FN:s klimatpanel, IPPC, har 

fastställt att största delen av globala 

uppvärmningen är orsakad av människans 

utsläpp av växthusgaser. Till växthusgaserna 

hör främst vattenånga (H2O), koldioxid (CO2), 

dikväveoxid (N2O), metan (CH4) och ozon (O3).  

Figur 3.1 nedan visar hur jordens 

medeltemperatur ökat sedan början av 1900-

talet (IPPC 2014). 

 

Figur 3.1. Jordens medeltemperatur  

(IPPC 2014) 

 



  

SYFTE OCH BEGRÄNSNING 

Det finns olika tekniker för att minska eller eliminera utsläppen, exempelvis avgasrening, segel, 

solceller, vind- och vågkraft. Denna litteraturstudie begränsar sig till kärnenergi, bränslecellsteknik och 

batterier och utreder deras potential hos olika fartyg och användningsområden. 

Begreppet utsläppsfri används gällande växthusgaser, kväveoxider (NOX), svaveloxider (SOX) och 

partiklar (PM). Utsläppsfri innefattar heller inte hela livscykeln utan är begränsad till energikällornas 

direkta utsläpp. 

SJÖFARTENS MILJÖPÅVERKAN 

Sjöfarten påverkar miljön genom exempelvis förbränning av fossila bränslen, ballastvatten och 

oljespill. De utsläpp från sjöfarten som bidrar till globala uppvärmningen kommer från förbränningen 

av fossila bränslen.  

Sjöfarten uppskattas 2012 att ha bidragit till 938 miljoner ton CO2 vilket är c:a 2,6 % av det globala 

utsläppet. Av metangas (CH4) bidrog sjöfarten 2012 med 227 miljoner ton vilket motsvarar 0,24 % av 

det globala utsläppet (IMO, 2015a). 

Oceangående transporter bidrar signifikant till påverkan på atmosfärens komposition och klimat 

(Corbett, o.a. 2007). Därför skulle en minskning av CO2 och avsevärt förbättra miljön. Sjöfartens 

utsläpp av kväveoxider (NOX) uppskattas till 5400 ton och svaveloxider (SOX) till 5500 ton och 

partiklar (PM) till 1400 ton. Även utsläppen av NOX, and SOX och PM från sjöfarten kan resultera i 

allvarliga konsekvenser för människor och miljön (IMO 2015a).  

Med sjöfartens miljöpåverkan ökar även miljökraven. IMO:s regelverk för detta, MARPOL, har i sitt 

Annex VI etablerade Emission Control Areas (ECAs) som är områden med skärpta krav vad gäller 

utsläpp av luftföroreningar. Det mörkblå i Figur 3.2 visar områden som lyder under ECAs idag och de 

ljusblå visar möjliga framtida restriktionsområden (IMO 2015b). De framtida restriktionerna innebär 

att sjöfarten i områdena antingen får ta alternativa längre rutter eller helt utesluts från marknaden om 

de inte byter till utsläppsfria alternativ.  

 

Figur 3.2. ECAs - existerande och möjliga framtida (IMO 2015b). 
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3.2 KÄRNENERGI 
Kärnenergi är kontroversiellt men samtidigt anses den vara utsläppsfri vad gäller de luftföroreningar 

som leder till global uppvärmning.  En kärnreaktor utvinner energin från atomer genom en process som 

kallas kärnklyvning. Figur 3.3 visar hur energin utvinns när en proton klyver en atomkärna av uran och 

två nya grundämnen samt energi bildas. Det finns olika typer av reaktorer, Figur 3.4 visar en skiss över 

en kokvattenreaktor. Värmen från kärnklyvningen kokar ånga som passerar en ångturbin som i figuren 

driver en elgenerator. 

 

Figur 3.3. Fission av uran 

 

Figur 3.4. Skiss av kokvattenreaktor

3.3 KÄRNREAKTORER PÅ FARTYG 
Sjöfarten är den enda transportnäring som har använt kärnreaktorer. Totalt har fyra kärnreaktordrivna 

transportfartyg byggts. Ryska fartyget Sevmorput i Figur 3.5 byggdes 1982 och är det enda som 

fortfarande är i aktiv service.  

NS Savannah i Figur 3.6 sjösattes 1962 och avslutade sin tjänst 1972 eftersom hon var ekonomiskt 

olönsam. NS Savannah byggdes dock aldrig för att vara ekonomisk lönsam. Hon var en prototyp för att 

visa att kärnenergi kan användas i fredliga syften och att det var tekniskt möjligt på fartyg (ASME 

International History and Heritage 1996). NS Savannah anses enligt många marinarkitekter vara det 

vackraste bulkfartyget som någonsin byggts (Jacobs 2007). Dessutom var oljepriset 1972 endast $20 

per ton. 

 

Figur 3.5. Sevmorput. 

 

Figur 3.6. NS Savannah  

Det två andra reaktordrivna handelsfartygen är japanska Mutsu (Figur 3.7) och tyska fraktfartyget Otto 

Hahn (Figur 3.8), som bytte bort sin kärnreaktor 1979.  
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Figur 3.7. Mutsu 

 

Figur 3.8. Otto Hahn

På militära fartyg, u-båtar och isbrytare används över 140 kärnreaktorer idag. Att ha kärnreaktordrivna 

fartyg är tekniskt fullt möjligt. 

Det Norske Veritas (DNV) sammanfattar de största utmaningarna för kärnenergi inom sjöfarten som 

avfallsförvaring, investeringskostnad och samhällets acceptans (DNV 2012a). För att avgöra om 

kärnenergi har en framtid i sjöfarten behöver det utredas om det är ekonomiskt hållbart.  

3.4 SMALL NUCLEAR REACTORS 
Small Modular Reactors (SMRs) är del av en ny generation kärnreaktorer. De utvecklas i USA, 

Ryssland, Japan, Indien, Sydkorea, Argentina, Kina och Italien. SMRs erbjuder enkel, standardiserad 

och säker design. Modulsystemet samt serieproduktion gör att investeringskostnaderna kan hållas nere 

(Vujic, o.a. 2012). Modulerna är av storleksordningar som går att installera på fartyg även om vissa 

SMRs är mindre lämpade för sjöfart. Kapaciteten per reaktormodul varierar från 30-350 MW (elektrisk 

effekt) och moduler kan adderas för önskat effektbehov (World Nuclear Association 2015).  

3.5 EKONOMISK HÅLLBART 
Figur 3.9 visar en kostnadsjämförelse mellan diesel- och kärnreaktordrivna kommersiella 

containerfartyg med lastvolym 4000, 6000 och 8000 TEU. Reaktorn som används i projekteringen är 

en Marine Reactor X (MRX) som är under utveckling av Japan Atomic Energy Research Institute 

(JAERI). Det visar tydligt hur kärnreaktordrivna fartyg tjänar på lastkapacitet och fart. Vid en fart över 

25 knop är kärnreaktordrift lönsam för samtliga fartyg  (Kusunoki, o.a. 2000). 

 

Figur 3.9. Transportkostnad per TEU. Diesel vs MRX-reaktor på tre containerfartyg fartyg  

(Kusunoki, o.a. 2000). 
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Figur 3.10 visar ett exempel på hur ett containerfartyg med lastkapaciteten 6193 TEU och farten 30 

knop har sin kostnadsuppdelning. En tydlig skillnaderna är den dubbelt så höga investeringskostnaden 

för ett kärnreaktordrivet fartyg samtidigt som det har en betydligt lägre bränslekostnad. ”Clean air 

cost” som står för hela 112,9 $/TEU för dieseldrift är beräknad på åtgärder för att reducera SOX och 

NOX samt en årlig skatt på 10 $/ton CO2-utsläpp. 

 

Figur 3.10. Transportkostnad per TEU fördelat i kategori (6193 TEU, 30 knop). 

(Kusunoki, o.a. 2000). 

En studie av Shunichiro o.a. (2011), som tar hänsyn till hela livscykeln, visar ekonomisk lönsamhet för 

kärnreaktordrivna fartyg vid en jämförelse mellan containerfartyg med kapaciteten 10.000 TEU och 

bulkfartyg av storleken 400.000 DWT (se figur Figur 3.11). Denna studie tar inte hänsyn till ”clean air 

costs” eller klimatvinster. 

 

Figur 3.11. Total livscykelkostnad för HFO, gas och kärnreaktor på container- och bulkfartyg.  

(Shunichiro, o.a. 2011) 

Fyra kärnreaktordrivna transportfartygsprojekteringar har sammanfattats i Tabell 3.1. De fyra studierna 

visar ekonomisk hållbarhet beroende av priset på HFO samt investeringskostnaden för en reaktor.  Den 

22 maj 2015 var priset 367 $/ton för HFO i Singapore (Ship & Bunker 2015). Investeringskostnaderna 

för de flesta nya SMRs (Small Modular Reactors) som är lämpade för fartyg väntas vara omkring 

$5000/kW när de lanseras (World Nuclear Association 2015). Vilket kan innebära kostnader omkring 

$4000-4500/kW vid serieproduktion.  
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Tabell 3.1. Fyra fartygsprojekteringar med kärnreaktordrift. 

Författare Fartyg Fart 
kt Rutt Reaktor  

MWt Ekonomi 

(Sawyer, o.a. 
2008) 

Container 
9 200 TEU 35 Kalifornien  

- Kina - Lönsam när: 
HFO > $455/ton 

(Sawyer, o.a. 
2008) 

Container 
12 000 TEU 35 Kalifornien  

- Kina - Lönsam 

(Jacobs 2007) 
Container 

Feeder 
800 TEU 

18 Holland  
- England 30 

Lönsam när: 
HFO > $1800/ton. 

Reaktor < $2000/kW 

(Shunichiro, 
o.a. 2011) 

Container  
10 000 TEU 25 USA  

- Kina 130 
Lönsam när: 

HFO > $350/ton   
Reaktor < $4000/kW 

(Shunichiro, 
o.a. 2011) 

Bulkfartyg 
400 000 
DWT 

16 Brasilien  
- Kina 2 x 130  

Lönsam när: 
HFO > $400/ton 

Reaktor < $4500/kW 

 

Eftersom kärnkraftsdrift är mer lönsam vid snabba och tunga transporter är lämpliga transportscenarier 

container- och bulkfartyg för oceanhandel över atlanten och stilla havet. För ett containerfartyg som 

färdas från Rotterdam till Shanghai skulle en fartökning från 25 till 35 knop innebära en förkortad 

resetid på 5 dagar (SeaReates L.P. 2015). Containerfartyget MSC Fabiola i Figur 3.13, har en 

lastkapacitet på 12 600 TEU och kan vara lämplig.  För bulktransporter är ofta lastvärdets gods för lågt 

för att ökad fart skulle leda till ekonomiska vinster. Däremot kan fartyg med dödvikt över 300 000 

DWT vara lämpliga kandidater för kärnreaktordrift, exempelvis av typen Valemax i Figur 3.12. 

 

Figur 3.12. Valemax, 380 000 – 400 000 DWT)  

 

Figur 3.13. MSC Fabiola, 12 600 TEU

På grund av hamnrestriktioner kan kärnreaktordrivna fartyg inte använda många hamnar i nuläget. 

Storleken på dessa fartyg utgör också en begränsning för vilka hamnar som kan användas. Förutsatt att 

några större hamnar tillåter reaktordrivna fartyg finns en framtida möjlighet längst nordost- och 

nordvästpassagen, som på grund av minskande istäcke kan bli en framtida sjöfartsrutt och lämplig 

kandidat för kärnreaktordrivna fartyg. Att använda nordostpassagen istället för vägen genom 

suezkanalen skulle förkorta resvägen Rotterdam till Yokohama med 37 % och Rotterdam – Shanghai 

med 29 % vilket är en avsevärd skillnad i bränsle och tid (Buixadé, o.a. 2014). Samtidigt skulle 

trafiken undvika medelhavet och andra befolkade områden där kärnkraft kan möta samhällsmotstånd. 
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Figur 3.14.  Rotterdam - Kina. Via nordostpassagen (blå), via suezkanalen (röd)  

(Buixadé, o.a. 2014). 

3.6 BRÄNSLECELLSTEKNIK 
Bränslecellen har potential att vara en utsläppsfri energikälla beroende på teknik och bränsle. Om 

exempelvis ren vätgas används som bränsle och reagerar med syre blir restprodukten endast vatten. En 

enkel vätgasbränslecell verkar genom att väta joniseras vid anoden enligt reaktionsformeln (1) nedan. 

Vätejonerna passerar sedan genom en elektrolyt och elektronerna skapar en elektrisk ström när de rör 

sig i en sluten krets från anoden till katoden. Vid katoden reagerar sedan syrgas, vätejoner och 

elektroner och bildar vatten, enligt reaktionsformeln (2).  Hela processen kan ses Figur 3.15 (Larminie 

och Dicks 2003).   

  2𝐻! 4𝐻! + 4𝑒! (1) 

 𝑂! + 4𝑒! + 4𝐻! 2𝐻!𝑂 (2) 

 

Figur 3.15. Vätgasbränslecell (Larminie och Dicks 2003) 

Restprodukten från vätgasbränslecellen är således endast vatten. Om vätgasen som bränslecellen 

använder produceras med förnyelsebar energi är bränslecellen utsläppsfri. Andra bränslen som används 

i bränsleceller är metanol, etanol, metangas, naturgas, biogas. Vissa av dessa leder till utsläpp som 

dock är lägre än vid användning i förbränningsmotor. Biogas är exempelvis ett koldioxid-neutralt 

bränsle som inte bidrar till växthuseffekten. Tabell 3.2 visar olika typer av bränsleceller med vilken jon 

som överförs mellan anod och katod, temperaturområde och lämpligt bränsle (Larminie och Dicks 

2003) 
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Tabell 3.2. Olika typer av bränsleceller 

(Larminie och Dicks 2003) (Escombe 2008) 

Typ av bränslecell Mobil jon Operativ 
Temperatur °C Lämpligt bränsle 

Alkaline (AFC) 𝑂𝐻! 50-200 Vätgas 

Proton Exchange Membrane 
(PEMFC) 𝐻! 30-100 Vätgas 

Phosphoric Acid (PAFC) 𝐻! ~220 Naturgas 

Direct Methanol (DMFC) 𝐻! 20-90 Metanol 

Molten Carbonate (MCFC) 𝐶𝑂!!! ~650 Metanol, etanol, 
naturgas, biogas, vätgas 

Solid Oxide (SOFC) 𝑂!! 500-1000 Metanol, etanol, 
naturgas, biogas, vätgas 

 

Figur 3.16 nedan visar lämpliga användningsområden, effekt och fördelar beroende på bränslecellstyp.  

 

Figur 3.16. Översikt med användningsområden och fördelar med olika typer av bränsleceller. 

(Larminie och Dicks 2003) 

3.7 BRÄNSLECELLER PÅ FARTYG 
Viking Lady, i Figur 3.17, är ett supportfartyg som utrustades med hybriddrift, bestående av 

bränslecell och förbränningsmotor, som båda använde sig av flytande naturgas (LNG) som bränsle. 

Fartyget var en del av projektet FellowSHIP som är ett samarbete mellan Det Norske Veritas, Eidesvik 

Offshore och Wärtsilä. Projektets vision är utveckla bränsleceller som ska klara både framdrift och 

elförsörjning av fartyg. Figur 3.18 visar installationen av bränslecellen som var av typen MCFC (DNV 

2012b). 

 

Figur 3.17. Viking Lady 

 

Figur 3.18. Installation av MCFC-bränslecell



  

När fas II i projektet stängdes 2010 hade en 330 kW bränslecell opererat i över 7000 timmar. Inget 

utsläpp av NOX, SOX eller PM hade observerats från bränslecellen. Viking Lady minskade sitt totala 

utsläpp av CO2 med 20 %. Den elektriska verkningsgraden från bränslecellen var 45 % (DNV 2012b). 

Förutom att bränsleceller kan vara utsläppsfria eller betydligt lägre nivåer skadliga utsläpp än 

förbränningsmotorer så har de även högre verkningsgrad. Verkningsgraden som kan nås är så hög som 

70-80%. Förutom en högre bränsleverkningsgrad och kraftig reduktionen av utsläpp ger en bränslecell 

även färre rörliga delar, är tystare och färre vibrationer än en förbränningsmotor (DNV 2012b). 

Bland utmaningar finns att göra bränslecellerna både lättare och mindre.  Den största utmaning är att 

investeringskostnaderna är höga för bränsleceller. För en förbränningsmotor är kostnaden $300-

400/kW. En MCFC modul har 2008 som lägst kostat $3000/kW men för kommersialisering behövs ett 

pris omkring $1500/kW (Escombe 2008). Kostnaden för en MCFC bränslecellsmodul 2013 var $4000-

6000/kW (ENEA 2015). 

3.8 BATTERIER 
Det finns flera typer av batterier. Li-Ion (litium-jon) har hög energikapacitet, livslängd och är den typ 

som används i exempelvis datorer, bilar och mobiltelefoner. Tabell 3.3 nedan visar några Li-Ion 

batteripaket som finns i personbilar och deras energiinnehåll samt energidensitet.  

Tabell 3.3. Li-Ion batteripaket som används i fordon (Anderman 2014). 

Bilmodell Cell-
tillverkare 

Energi
kWh 

Vikt, 
kg 

Energidensitet 
per Cell, Wh/kg 

Energidensitet 
Batteripaket Wh/kg 

Tesla Model S Panasonic 85 600 248 142 
Mitsubishi i-MiEV LEJ 16 200 109 80 
Fiat 500 Samsung 24 272 132 88 
Nissan Leaf AESC 24 294 155 82 

 

3.9 BATTERIDRIVNA FARTYG 
Om energi från förnyelsebar energi skulle kunna lagras i batterier och användas på stora fartyg skulle 

det innebära utsläppsfri drift.  

Ampere Figur 3.19 är en färja byggd av Fjellstrand som trafikerar den 5,7 km långa sträckan mellan 

Lavik och Oppedal. Ampere drivs helt på batterier.  
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Figur 3.19. Ampere som trafikerar Lavik-Oppedal 

Varje enkelresa tar 20 min varvid färjan laddar sitt batteri i 9 min när den lägger till vid Lavik och 

Oppedal. Fartygsdata finns i Tabell 3.4. 

Tabell 3.4. Batteripaketet väger 10 ton och livslängden är 10 år enligt tillverkaren.  

Tabell 3.4. Fartygsdata Ampere (Fjellstrand AS u.d.) 

Längd, overall 80,8 m 
Bredd 20,8 m 
Djupgående 6 m 
Fart (marsch/max) 10/14 knop 
Elmotor : Siemens 2 x 450 kW 
Batteri : Siemens Li-Ion 1000 kWh 

 

Batteripaketets energi på 1000 kWh och vikt på 10 ton ger energidensiteten 100 Wh/kg. Det kan 

jämföras med exempelvis Testlas Model S i Tabell 3.3 som har 42 % högre energidensitet. Enligt 

prognoser på utvecklingen inom batterier kan batteripaket uppnå energidensiteten 240 Wh/kg 2025 

(Roland Berger 2011). 

Det skulle innebära att ett 10 ton batteripaket innehåller 2400 kWh.  Det ger att en färja av typen 

ZeroCAT kan färdas i 10 knop (med effekten 450 kW) i 5,3 timmar och färdas 100 km på en laddning 

(förutsatt att energin enbart används för framdrift).  

Den stora fördelen med batteridrivna fartyg som ZeroCAT är att inga utsläpp sker om elektriciteten 

som används kommer från förnyelsebara energikällor. Utmaningarna består i en högre batterikapacitet 

och livslängd till ett lägre pris. Kostnaden för Teslas batteripaket är idag omkring $250/kWh men 

Anderman (2014) tror att kostanden kan vara $167/kWh till 2025. 
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DISKUSSION OCH SLUTSATS 
Sjöfarten har goda möjligheter att sänka sina utsläpp i framtiden. Kärnenergi, bränsleceller och 

batterier har olika fördelar, utmaningar och är lämpliga på olika typer fartyg och transporter, vilket har 

summerats i Tabell 3.5. För samtliga alternativa drivmedel ökar chansen för lönsamhet med högre 

oljepriser.  

Bränsleceller har potential att bli vanligt bland framtidens fartyg när investeringskostnaden minskat. 

Studien från 2008 baserades på 2008 års HFO-pris vilket dessutom innebär att investeringskostnaden 

för bränsleceller kan vara något högre idag för lönsamhet för bränsleceller.  

För att ren batteridrift ska bli kommersiellt på större fartyg som färdas längre sträckor krävs större 

batterikapacitet och lägre priser vilket ännu ligger långt från dagens situation. Handelsfartyg med helt 

utsläppsfri framdrift av bränsleceller och batterier är ännu inte i siktet - däremot kommer båda 

teknikerna troligen förekomma allt oftare under hybriddrift. Om batterier kommer nå tillräckligt hög 

kapacitet och tillräckligt låga priser går bara att spekulera. I dagsläget är ensam drift på batterier endast 

aktuellt för personfärjor i lokaltrafik som färjan Ampere i kapitel 3.4.  

Kärnkraften är egentligen den enda energikällan som är klimatmässigt utsläppsfri och kan driva större 

fartyg. Om vi ser kärnreaktordrivna handelsfartyg allt oftare beror på flera faktorer. Prisnivån är redan 

nådd och den nya generationens modulreaktorer verkar lovande och förväntas vara redo om några år. 

Samhällsmotståndet beror på hur säker och övertygande tekniken är, men kanske främst hur akut 

problemet med den globala uppvärmningen blir i framtiden. Om kärnreaktorer slår igenom är de mest 

troliga fartygen till en början de stora container- och bulkfartygen med behov av snabba transporter 

och längst specifika rutter. Slutsatserna sammanfattas i Tabell 3.5 på nästa sida. 

Denna studie tog inte i regel inte hänsyn energiteknikernas fullständiga livscykel (LCA). Eftersom 

produktion av exempelvis batterier, som har begränsade livslängd, leder till utsläpp är en 

livscykelanalys relevant. Källor som använts för uppskattning av framtidsprognoser för batterier och 

deras priser bedöms inte vara neutrala. När det gäller framtiden för bränsleceller är situationen också 

svår att bedöma. Det hade även varit intressant att utvärdera möjligheterna för egenproducerad el från 

vind-, sol- och vågkraft på fartyg eftersom fartyg har stora ytor i jämförelse med andra transporter.  
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Tabell 3.5. Slutsatser 

 Kärnenergi Bränsleceller Batterier 
Fördelar - Utsläppsfri 

- Hög effekt 
- Snabba resor  
- Låg frekvens av 
bränslepåfyllning  
- Beprövad 

- Utsläppsfri / låga 
utsläpp 
- Hög verkningsgrad 
- Tyst, lite vibrationer 

- Utsläppsfri (med 
förnyelsebar el) 
- Tyst, lite vibrationer 

Utmaningar 
& 

Nackdelar 

- Slutförvaring av avfall 
- Samhällsacceptans 
- Regelverk 
- Säkerhet 
- Generation IV ?  

- Investeringskostnad 
- Bränslekostnad 
- Vikt 
- Livslängd 
- Billig och miljövänlig 
produktion av bränsle 

- Investeringskostnad 
- Vikt 
- Laddningstid 
- Livslängd 
 

Scenarier - Stora bulk- och 
containerfartyg främst i 
behov av hög hastighet 
- Isbrytare 
- Längst specifika rutter 
- Tunga råvarutransporter 

- Mindre & medelstora 
fartyg 
- Persontransporter 
- Hybriddrift 

- Mindre & 
långsamma fartyg 
- Lokaltrafik 
- Färjor över kortare 
sträckor  
- Hybriddrift 
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BILAGOR 

BILAGA 1. GENERALARRANGEMANG OCH FARTYGSDATA 
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BILAGA 1. GENERALARRANGEMANG OCH FARTYGSDATA 
 

Tabell 1. Fartygsdata 
Längd, overall 𝐿!"  265 m 
Längd, perpendikel 𝐿!! 255 m 
Bredd 𝐵 39 m 
Djupgående 𝑇 13 m 
Fribord 𝐹 6 m 
Djup mellan köl och väderdäck 𝐷 19 m 
Deplacement ∇ 112 500 ton 
Lättvikt LW 27 600 ton 
Dödvikt DW 84 900 ton 
Tyngdpunkt, höjdled, lastad 𝐾𝐺! 8,2 m 
Tyngdpunkt, höjdled, ballastad 𝐾𝐺! 8,4 m 
Tyngdpunkt, längdled, lastad 𝐿𝐶𝐺! 124,4 m 

 
Tabell 2. Roderdata 

Korda c 5 m 
Höjd h 8 m 
Area Sroder 80 m2 

 
Tabell 3. Lastutrymmen 

Last-
utrymme Längd, m Bredd, m Djup, m Lastvolym, m3  

No 1 30 37 17 18 870 

No 2 30 37 17 18 870 

No 3 30 37 17 18 870 

No 4 30 37 17 18 870 

No 5 30 37 17 18 870 

No 6 30 37 17 18 870 

No 7 30 34 15 15 300 
Totalt 210   128 520 

 
Tabell 4. Propellerdata 

Kordans längd 𝑐 1,5 m 
Geometrisk pitch 𝐺𝑃 9,75 
Antal propellerblad 𝑁 5 
Span efficiency factor 𝑒 0,9 
Propellerdiameter 𝐷! 7,2 m 
Diameter på hubb 𝐷! 0,8 m 
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BILAGA 2. BLADELEMENTTEORI 
Propellrar har länge används som framdrivning av både flygplan och fartyg. Varje propellerblad 

fungerar som en vinge som rör sig omkring en axel. Propellerbladets rörelse i fluid genererar en kraft  

som får fartyget röra sig framåt. 

Den totala kraften är en resultant av lyftkraft och tröghetskraft.  Lyftkraften är ortogonal mot 

friströmmen och tröghetskraften parallell. Figur 1 nedan visar en lyftgenererande yta i 2D.  

 

Figur 1. Tvärsnitt av lyftgenererande yta. 

För att räkna ut propellerbladets drivkraft, ∆𝑇, och rörelsemängd, ∆𝑀, delas propellerbladet upp i 

bladelement med radiella bredden ∆𝑟. Sedan görs beräkningar för varje element längst hela bladets 

längd.  Figur 2 nedan visar ett bladelement med avståndet 𝑟 från axelns mitt. När drivkraften och 

rörelsemängden för varje bladelement summeras fås den totala drivkraften, 𝑇 = ∆𝑇, och momentet,  

= ∆𝑀 som kan användas för att beräkna propellerns effektivitet, 𝜂!, enligt  𝜂! = 𝑇𝑣! 𝜔𝑀 . 

 

Figur 2. Bladelement. 
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Enligt bladelementteori beräknas ∆𝑇 och ∆𝑀 enligt ekvation (1) och (2). De beror således på antal 

propellerblad, 𝑁, det dynamiska trycket, 𝑞, bladelementets radiella bredd, ∆𝑟, kordans medellängd, 𝑐, 

samt vinkeln 𝜙 (som är differensen mellan stigningsvinkel och attackvinkeln). 𝐶! och 𝐶! är 

dimensionslösa kraftkoefficienter för lyft- och motståndskraft. 

 

 ∆𝑇 = 𝑞𝑐𝑁 𝐶! cos 𝜙 − 𝐶! sin 𝜙 ∆𝑟 (1) 

 ∆𝑀 = 𝑞𝑐𝑁 𝐶! sin 𝜙 + 𝐶! cos 𝜙 𝑟∆𝑟 (2) 

I ekvation (1) och (2) är vinken 𝜙, och dynamiska trycket, 𝑞, beroende av axiella inflödesfaktorn,  𝑎, 

och swirl-faktorn, 𝑎′. Figur 3, Figur 4 samt ekvationerna i (3) visar detta samband. 

 

𝑣! = 𝑣! 1 + 𝑎
𝑣! = 𝜔𝑟 1 − 𝑎′
𝑣 =    𝑣!! + 𝑣!!

𝑞 =    !!𝜌𝑣
!

𝜙 = tan!! !!
!!

− 𝛼

 (3) 

 

 

Figure 3. Hastigheter i strömtub som bergränsas av propellerdiametern 

 

Figure 4. Definitioner av flöde- och lastvektorer för ett element 

Drivkraft, ∆𝑇, och rörelsemängd, ∆𝑀, kan även beräknas genom rörelsemängdsteori enligt ekvation 

(4) och (5). De det beror då fluidens densitet, 𝜌, friströmshastigheten, 𝑣!,  vinkelhastigheten, 𝜔, samt 

axiella inflödesfaktorn,  𝑎, och swirl-faktorn, 𝑎′.  
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 ∆𝑇 = 4𝜋𝑟𝜌𝑣!! 1 + 𝑎 𝑎∆𝑟 (4) 

 

 ∆𝑀 = 4𝜋𝑟!𝜌𝑣! 1 + 𝑎 𝑎′𝜔∆𝑟 (5) 

 

Genom att kombinera bladelementsteorins (1) och (2) med rörelsemängdsteorins (3) och (4) kan värdet 

för axiella inflödesfaktorn,  𝑎, och swirl-faktorn, 𝑎′ beräknas genom Matlab-funktionen fsolve. Fsolve 

utgår från gissningsvärden för 𝑎 och 𝑎′ och testar sig fram sedan fram tills dess att ekvation (1) är lika 

med (4) samt (2) är lika (5). Fsolve levererar sedan de värden, 𝑎 och 𝑎′, för vilka detta stämmer. De 

korrekta värdena för 𝑎 och 𝑎′ sätts sedan in i ekvationen.  
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BILAGA 2. BLADELEMENTTEORI - MATLAB-KOD 
 

clc; close all; clear all; 

%% INDATA 

vA = 4.4294;                    % [m/s]     Free stream velocity 

c = 1.50;                       % [m]       Lokal korda 

gp = 9.750;                     % [m]       Geopetrisk pitch 

N = 5;                          % [-]       Antal propellerblad 

e = 0.9;                        % [-]       Span efficiency factor 

rho = 1000;                     % [kg/m3]   Fluidens densitet 

Dy = 7.8;                       % [m]       Diameter pÂ propeller 

Di = 0.8;                         % [m]       Diameter pÂ hub 

n_element = 10;                 % [-]       Antal element 

T_fartyg = 1.6612*10^6;             % [N]       Required Thrust 

% BERƒKNINGAR & VEKTORER (icke-variabla) 

gpD = gp/Dy;                    % [-]†      Geometrisk pitch in terms of GP/D 

ry = Dy/2;                      % [m]       Propellerradie 

ri = Di/2;                      % [m]       Hubradie 

dr = (ry-ri)/n_element;         % [m]       Bladelementbredd 

BAR = (c*(ry-ri)*N)/(pi*ry^2)              % [-]       Blade aspect ratio 

AR = ry^2/(ry*c);               %  

J_vec = 0.01:0.01:1.4;           % [-]       Advance ratio vektor 

  

% Skapar en vektor med radierna till vektorelementen 

r=[];  

for j = 1:2:2*n_element; 

    r = [r ri + j*(dr/2)]; 

end  

% Kˆr ber‰kningarna fˆr alla variabler med olika J. 

for i = 1:length(J_vec); 

    J = J_vec(i); 

    n = vA/(J*Dy); 

    rpm = 60*n; 

        for k = 1:1:length(r); 

            % Tar fram nya v‰rden fˆr a och a_ 

            avec = fsolve(@(avec)uppg1_func(avec, vA, rpm, r(k), dr, c, gp, N, AR, e 

,rho), [0.1;0.01]);  



 

 48 

            % R‰knar ut alla nya v‰den fˆr de nya a och a_ 

            [res, alfa, cl, cd, CL, CD, dT, dM, P_ut, P_in, eta] = uppg1_func(avec, 

vA, rpm, r(k), dr, c, gp, N, AR, e ,rho); 

            % Sparar resultaten i vektorer 

            a_vec(:,k) = avec(1); 

            a__vec(:,k) = avec(2); 

            alfa_vec(:,k) = alfa; 

            T_vec(:,k) = dT; 

            M_vec(:,k) = dM; 

            P_ut_vec(:,k) = P_ut; 

            P_in_vec(:,k) = P_in; 

            eta_vec(:,k) = eta;  

        end 

    % Summerar T, M och Effekt in/ut.. samt alfa i grader. 

    T = sum(T_vec); 

    M = sum(M_vec); 

    P_tot_ut = sum(P_ut_vec); 

    P_tot_in = sum(P_in_vec); 

    alfa_vec2 = rad2deg(alfa_vec); 

    % Skapar vektorer med koordinater fˆr olika v‰rden fˆr J. 

    KT_vec(i) = T/(rho*((rpm/60)^2)*(Dy^4)); 

    KQ_vec(i) = M/(rho*((rpm/60)^2)*(Dy^5)); 

    eta_vec2(i) = ((KT_vec(i)*J)/(KQ_vec(i)*2*pi)); 

    KT_fartyg(i)= J^2*(T_fartyg/(rho*Dy^2*vA^2)); 

end 

% Plottar allt med J-vektorn pÂ x-axeln 

plot(J_vec, KT_vec); 

xlabel('J') 

ylabel('KT, 10KQ och eta') 

grid on 

hold on 

plot(J_vec, KT_fartyg, 'g-.')  

plot(J_vec, 10*KQ_vec, 'c-.') 

plot(J_vec, eta_vec2, 'r') 

  

% Limits fˆr X och Y - Fˆr att skriva ut begr‰nsat omrÂde i plotten. 

xlim([0.139 1.26])               % intervallet grafen t‰cker pÂ X-axlen 
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ylim([0 0.8])                   % intervallet grafen t‰cker pÂ Y-axlen 

title(['GP/D = ', num2str(gpD), '   BAR = ', num2str(BAR)]) 

legend('KT-propeller', 'KT-fartyg', '10TQ', 'eta'); 
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BILAGA 3. BERÄKNINGAR MED MATLAB-KOD  
 

clc; close all; clear all; 

  

%% MOTST≈NDSBERƒKNIGNAR 

L = 265;        % L‰ngd, oa 

Lpp = 255;      % L‰ngd, pp 

B = 39;         % Bredd, 

T = 13;         % DjupgÂende 

V = 14;         % Fart i knop 

rho = 1000;  

  

% ANTAGNA 

CB = 0.87;      % FrÂn tabell samt MSY hydrostatic 

CM = 1.00;      % FrÂn tabell samt MSY hydrostatic 

g = 9.82;       % Gravitationskonstanten 

  

deplV = (Lpp*B*T)*CB;                           % Deplacementet 

S = 1.025*Lpp*(CB*B+1.7*T);                     % VÂtarean 

  

AM = CM*(B*T);                                  %  

Cp = deplV/(AM*Lpp);                            % Prismatiska koefficienten 

Fn = (V*(1852/3600))/((g*Lpp)^(0.5));           % Froudes tal 

ReL = (V*(1852/3600)*Lpp)/(1.2*10^-6);          % Reynolds vid farten V 

lambda = Lpp/(deplV^(1/3));                     % Slankhetstal 

  

k = -0.095+25.5*(CB/((Lpp/B)^2*((B/T)^(0.5)))); % Formfaktor 

fr = (V*1852/3600)/((g*Lpp)^0.5)                % Froudes tal 

CF = 0.075/((log10(ReL)-2)^2);                  % Plattfriktionskoefficient 

  

ks = 150*10^-6; 

dCF = 1*10^-3*(((150*((ks/Lpp)^(1/3))))-0.64)   %  

AT = B*1.5*T;                                   %  

CAA = 0.001*AT/S;                               % OK 

  

% Ber‰kningar av sanna Crs. 
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CR = 1.65*10^-3;                                % FrÂn tabell 

Lm = 5;                                         % L‰ngd pÂ modell 

skalfakt = Lpp/Lm;                              % Skalfaktor 

vm = (V*1852/3600)/(skalfakt^0.5);              % Fart, i modellfallet 

ReM = vm*Lm/(1.2*10^-6);                        % Re, i modellfallet 

Cmf = 0.075/((log10(ReM)-2)^2);                 % 

Cmt = (CR+Cmf);                                 % 

Csr = Cmt-(1+k)*Cmf;                            % Sanna CR. 

  

% TOTALA MOTST≈NDSKOEFFICIENTEN 

CT = ((1+k)*CF)+Csr+dCF+CAA; 

  

% SKROVMOTST≈NDET 

Rskrov = (1/2)*rho*((V*(1852/3600))^2)*S*CT 

  

% RODERMOTST≈NDET 

c = 5;                              % Roderkordans l‰ngd 

h = 8;                              % Rodrets hˆjd 

k2 = 0.4; 

Sroder = 1.1*c*h*2;                 % Roderarea 

Rroder = 0.5*rho*(V*(1852/3600))^2*Sroder*CF*(1+k2); 

  

% TOTALA FARYGSMOTST≈NDET 

Rtot = Rskrov + Rroder   

Pe = Rtot*(V*(1852/3600))           % Sl‰peffekten 

  

%% PROPELLERBERƒKNINGAR 

Dy = 0.6*T;                         % Propellerdiameter 

Z = 5;                              % Antal Blad, 4-5 blad fˆr stora fartyg 

PD = 0.6                            % BladfˆrhÂllandet fˆr stora fartyg 

w = 0.5*CB-0.05;                    % Medstrˆmsfaktor, fˆr enpropeller 

t = 0.6*w;                          % Sugfaktor, fˆr enpropeller 

Tprop = (Rtot/(1-t))                    % Erfoderlig Tryckkraft OK 

VA = (1-w)*(V*(1852/3600))          %  

  

%%  BERƒKNING AV KT-kurvan 
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J_vec = 0.2:0.1:0.7;                    % Vektor med J-v‰rden  

  

for i = 1:length(J_vec) 

    J=J_vec(i) 

    KT_vec(i)= Tprop/(rho*Dy^2*VA^2)*J^2    % KT vid olika J-v‰rden 

end 

  

%% -- VARVTALSBERƒKNINGAR 

J_vec2 = [0.30 0.34 0.38 0.42 0.44 0.48 0.51 ] % V‰rden fˆr J frÂn diagram 

for i = 1:length(J_vec2) 

    J2=J_vec2(i) 

    n_vec(i) = VA/(J2*Dy)                 % Varvtal fˆr de olika J-v‰rdena 

end 

  

%% -- KAVITETSKONTROLL 

BAR = 0.6               % blade aspect ratio 

A0 = pi*(Dy/2)^2        % Propellerdiskens area 

PD_vec = 0.5:0.1:1.1;   % vektor med P/D 

hprope = (T/2);            % propellerns djup 

patm = 101325;          % atmosf‰rstryck  

psub = rho*g*hprope     % tryck under vattnet vid propellerns mitt 

pvap = 4000;            % Ângtryck (4 kPa vid 29 grader) 

  

% Kavitationstalen 

for i = 1:length(PD_vec) 

    PD_ = PD_vec(i) 

    Ap(i) = BAR*A0*(1.067-0.229*PD_vec(i)) 

    % Tvac_vec : kavitationstalet 

    Tcav_vec(i) = Tprop/(0.5*rho*Ap(i)*(VA^2+(pi*0.7*Dy*n_vec(i))^2))  

    % Sigma_vec : Kavitationstalet vid 70% av propellerradien 

    Sigma_vec(i) = (patm+psub-pvap)/(0.5*rho*(VA^2+(0.7*pi*n_vec(i)*Dy)^2)) 

end 

  

%% PROPELLERVAL 

nh = (1-t)/(1-w) 

n0 = 0.41 
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Pe = V*(1852/3600)*Rtot; 

Pd = Pe/(n0*nh*1); 

Pncr = 1.15*1.03*Pd 

n = 1.49 

Q = Pd/(2*pi*n) 

Kq_J5 = Q*n^3/(rho*VA^5) 
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BILAGA 4. RESTMOTSTÅNDSKOEFFICIENTER 
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BILAGA 5. MOTORSPECIFIKATION 
 

 



 

 56 

BILAGA 6. BIVILLKOR 
 

 


