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Abstract
Oceanburen handel har under det senaste århundradet bundit ihop världen. Genom att tillåta 
producenter att producera och sälja sina varor på olika sidor av världen så har fartygen blivit en 
nyckeldel av den allt mer globaliserade världen. Idag finns det en lång rad olika fartyg, var och ett 
har sin specifika uppgift. Bulkfartyg vars kapacitet att transportera stora mängder råmaterial har 
suddat ut problemet av att vara nära den krävda resursen vid produktion, rapporten har specifikt 
analyserat tankfartyg som tillåter oljeproducenterna i persiska viken att sälja till Sverige. Fartyget 
som bäst klarade av uppgiften blev ett 281m långt suexmax fartyg som klarade av att transportera 
150 000 ton råolja per resa. 

Genom stora tekniska framsteg så står idag offshore oljan för en tredjedel av hela världens 
produktion. En produktionsökning som gjorts möjligt utav tekniken att styra borren och på så sätt 
skapa komplexa brunnar som tömmer oljereservoarer mer effektivt. Tekniken tillåter även brunnen 
att passera genom flera reservoarer, vilket tillåter borrning på mer komplicerade platser att vara 
ekonomiskt genomförbart. Idag är oljeproduktionen större än vad den någonsin varit. Produktion 
på land stagnerade efter sjuttiotalet och har inte förändrats sedan nittiotalet, men 
offshoreproduktion har vuxit stadigt och är idag den bit som leder produktionsökningen och tillåter 
världen att fortsätta använda olja som resurs. 



Sjöfartsmarknaden 1                                                                          
Fartygsprojektering 4                                                                          

Inledning 4                                                                                                  
Analys 4                                                                                                     
Last 4                                                                                                         
Transportsträcka och hastighet 4                                                              
Dimensioner 5                                                                                            
Stabilitet 7                                                                                                  
Motstånd och effektbehov 9                                                                       
Driftkostnader 10                                                                                        
Miljöanalys 11                                                                                             
Diskussion och slutsatser 11                                                                      

Möjligheter med horisontell borrning 12                                             
Sammanfattning 12                                                                                    
Frågeställning 12                                                                                        
Bakgrund 13                                                                                               
Offshore plattformar 13                                                                              
Borrpråm 13                                                                                               
Borrskepp 14                                                                                              
Jackup 14                                                                                                   
Semisubmersible 14                                                                                   
BORRNING 15                                                                                           
RISER 16                                                                                                   
Blow out preventer (BOP) 17                                                                     
Borrvätska/Borrlera 17                                                                              
Styrd horisontell borrning 18                                                                     
Bakgrund 18                                                                                               
Styrning 19                                                                                                 
Användning 19                                                                                           
Marknad 21                                                                                                
Slutsats och diskussion 22                                                                        
Appendix A - Propellerstudie-bladelementteori 25                                     

Innehållsförteckning



Bilaga 1 - Propellermodellering och motstånd 29                                     
Bilaga 2 - Båtschema 33                                                                            
Bilaga 3 - Utformning 34                                                                            
Bilaga 4 - Matlab kod 35                                                                            

�2



Sjöfartsmarknaden
Marknad-aktörer-utmaningar

Sjöfartsmarknaden binder ihop marknader och aktörer över hela världen genom att enkelt och 
relativt billigt transportera gods långa sträckor, det gör att industrier runt om i världen ställs mot 
varandra då närproducerat ställs direkt mot världens alla hörn. Den oceanburna handeln är enorm, 
2011 fraktades 8.7 miljarder ton över världens hav.  Fördelen med att frakta varor på havet framför 
andra sätt som t.ex. över väg eller via flygplan är att fartygen går att göra såpass stora att enorma 
mängder gods kan tas på ett och samma fartyg, det leder till att den totala effekten som krävs för 
framdrivning inte blir så stor per fraktat ton. Fartygen har en sådan bra förmåga att ta stora vikter 
att sjöfartsmarknaden domineras i tonnage av lågvärdigt gods så som jordbruksprodukter, 
råmaterial och energiprodukter, så som olja, gas och energikol, det godset efterfrågas oftast i så 
stora volymer att endast fartyg finns som alternativ för transporten. Det lågvärdiga godset fraktas 
oftast i bulk och står för ca 90% av det totala skeppade tonnaget.  Skeppning sker i form av bulk 
eller styckegods, där bulkfartyg tar sin last opaketerad direkt i skrovet och styckegods 
transporteras förpackat på olika sätt t.ex. enhetslast där varorna är i en  enhetlig lastbärare så som 
container eller trailer, pallat gods, slingat gods, kyl/fryst gods som livsmedel kan också fraktas i 
kylcontainers eller speciella kylrum, flytande gods skickas också som styckegods men då i mindre 
tankar eller fat. Bulk delas in i flytande bulk som transporteras i stora tankers och där hittar man 
t.ex. olja, sedan finns det torrbulk som t.ex. järnmalm och kol. Bulkfartygen kan grovt läggas in i tre 
klasser; Panamax 50 000-80 000 ton, handy size/handy max 10 000-50 000 ton och capesize 80 
000-180 000 ton. Panamax är den största storleken på fartyg som kan ta sig genom 
Panamakanalen, kanalen binder ihop atlanten och stilla havet så att fartyg slipper segla runt 
Sydamerika. Capesize får sitt namn eftersom de inte kommer genom Suezkanalen och måste 
istället segla runt afrika och godahoppsudden (cape of good hope).  Bulkskeppningar är viktiga för 
sveriges export då vi exporterar stora mängder järn och träprodukter, båda är en form av torrbulk. 
Energiprodukter är en stor del av det som håller sjöfartsmarknaden flytande eftersom det tar upp 
ca hälften av det skeppade tonnaget. Oljemarknaden är beroende av tankers då ca två tredjedelar 
av världens olja finns i mellanöstern medan den stora efterfrågan på olja kommer från 
”västvärlden” vilket gör att transportsträckorna är långa, något som gör fartyg till det ända 
alternativtet bland transportsätt. För Sverige är det viktigt att oljeskeppningarna kommer då vi har 
förlitat nästan alla våra bilar och flygplan på att nästa skeppning med olja kommer. Tankfartygen 
kan grovt delas in i fyra storleksklasser; Aframax 120 000 ton dödvikt, Suezmax 160 000 ton 
dödvikt, VLCC (very large crude carrier) 200 000 ton dödvikt och ULCC (ultra large crude carrier) 
som tar över 350 000 ton dödvikt. De två senare kategorierna sköter längre sträckor så som 
Persiska viken till Nordamerika, Europa och japan medan de innan tar kortare sträckor så som 
t.ex. Västafrika till USA, Suezmax är den största storleken ett fartyg kan ha som ska passera 
genom Suezkanalen. Suezkanalen förbinder medelhavet med röda havet vilket gör att fartyg kan 
ta sig mellan asien och europa utan att åka runt afrika. Inom oljeindustrin har den havsbaserade 
utvinningen vuxit fram till en egen gren, offshore-indsutrin. Offshore-industrin söker efter olja och 
gas under havet, de är helt beroende utav fartyg för att få bort oljan som tas upp och andra båtar 
som kan proviantera dem med både livsmedel och utrustning. 

Den volymmässigt dominerande sjöfartsmarknaden är trampmarknaden, trampsjöfart tar den last 
de kan få tag på och seglar dit lasten ska, den stannar på flera hamnar på vägen och ser till att få 
tag på mer last till nya destinationer och på så sätt hålla fartyget seglandes. Eftersom 
trampskeppens rutt bestäms efter vilken last som plockas upp så har de ingen bestämd tidtabell 
eller fraktlinje. Priserna på trampmarknaden svänger väldigt mycket, vilket anbelangar att 
marknaden är mycket volatil. Rent konkret beror det på att tillgång och efterfråga sällan är i 
jämvikt. Priserna är ofta väldigt pressade pga den stora konkurrens finns på trampmarknaden, 
därför seglar trampfartyg ofta länge med förlust för att under korta perioder göra stor vinst. 
Eftersom marknaden har korta perioder där fartygen gör sin vinst så ligger utmaningen för 
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rederierna i att de ska se till att det finns skepp redo när efterfrågan stiger, och binda upp skepp på 
långtidskontrakt när priserna sjunker. 

Linjesjöfart och trampsjöfart är varandras motsatser, linjesjöfart har en tidtabell och bestämda 
laster som den ska följa. Linjesjöfart över oceaner bedrivs huvudsakligen av containerfartyg som 
kräver hamnar med kranar för att kunna lasta på och av, fartygen kallas LoLo(lift-on/lift-off). 
Eftersom att många mindre hamnar inte har kranar så bedrivs även sjöfart med fartygen av typ 
RoRo(roll-on/roll-off),  på de fartygen så tas lasten på/av genom att den rullas upp/ner för rampar 
till de olika däcken. RoRo kräver stort sett endast kajyta för att kunna lasta på och av, och används 
oftast i närsjöfart. RoRo är vanligtvis mycket mindre än LoLo och lämpar sig därför inte för de 
längre sträckorna där målet är att få in så mycket som möjligt per färd. 

Att inhandla fartyg är riskfyllt då priset på skeppen svänger väldigt mycket, nya fartyg har fördelen 
med att dagskostnader är lägre än gamla då de är mer bränsleeffektiva och reparationsbehovet är 
mindre. Andrahandspriset för lastfartyg kan svänga kraftigt under relativt korta perioder, kostnaden 
att köpa ett och samma fartyg i andrahand kan skilja sig med flera hundra procent inom en 24 
månadersperiod. Att beställa ett nytt fartyg tar ungefär 1-3 år från själva beställning till leverans. 
Utmaningen rederier möter är att de måste ha möjlighet att köpa in nyare fartyg när priset är rätt, 
då måste de ligga ute med stora summor pengar innan fartyget går med vinst för dem, därför 
måste de väga pris mot framtida fraktpriser och framtida priser för bunkerolja, är oljan billig är det 
inte lika attraktivt att ha nya skepp då deras fördel inte är lika stor.

Inom sjöfarten finns olika specialnischer där olika omständigheter krävt att fartygen byggs för 
hantera specifik godslast t.ex. kylsjöfart och bilsjöfart. Kylsjöfart står för mindre än en procent av 
totalt skeppat tonnage, men dess last är väl efterfrågad. Färskfrukt och frusna livsmedel kräver att 
deras container har en viss temperatur under hela resan, därav finns det speciella fartyg som är 
byggda just för det. Den specialiserade kylsjöfartsflottan krymper just nu pga att containerfartygen 
byggs med stor kapacitet att koppla in kylcontainrar, containerfartygen kan på så sätt pressa priset 
för kylsjöfart genom att ta upp annan last på vägen. Containerflottans problem och anledningen till 
att de inte helt slagit ut den specialiserade flottan är att de inte är tillräckligt snabba och flexibla, 
containerfartyg har fler stopp än ett kylfartyg och det gör att kylfartygen levererar sin färska last 
snabbare. En annan specialisering inom sjöfartsmarknaden som har vuxit snabbt på senare tid är 
bilsjöfarten, de senaste åren har dess flotta vuxit väldigt mycket men den börjar nu stanna av. 
Bilsjöfarten har uppkommit eftersom kunder runt om i världen har blivit allt mer vana att kunna 
välja mellan olika bilar och inte vara begränsade till det som tillverkats i närområdet. Precis som i 
kylsjöfarten så är bilsjöfarten väldigt konkurrensutsatt och rederierna letar efter olika sätt att få ner 
skeppningspriset genom att ta mer än bara bilar på fartygen. Under 2011 beräknas 13 miljoner 
fordon ha transporterats med oceantrafik. Detta är bara ett av många exempel som visar hur 
sjöfarten binder ihop marknader över hela världen, bönder i Europa ställs mot bönder i 
Sydamerika, bilproducenter i Tyskland ställs mot bilproducenter i Japan. Det är en situation som 
inte myndigheter blundar för, t.ex. införde EU kvoter och tariffer på bananer fraktade från ställen 
som inte tillhört EU-ländernas kolonialvälde, liknande saker görs runt om i världen för att skydda 
inhemska marknader och av andra politiskamotiveringar. 
 
1948 lade FN grunden för organisationen IMO (international maritime organization) vars slagord 
blivit; säker och effektiv sjöfart på rena hav. IMO är en av FN’s fackorganisationer som arbetar med 
att sjöfarten ska effektiviseras och standardiseras mellan olika länder. IMO har sedan de bildades 
skapat olika konventioner för att se till att sjöfarten bedrivs på ett hållbart sätt, två viktiga 
konventioner är; SOLAS och MARPOL. SOLAS (Safety Of Life At Sea) är ett regelverk för de 
säkerhetskrav som ställs på fartyg t.ex. bandskydd och livräddningsutrustning. MARPOL (Marine 
Pollution) innehåller regler om oljeföroreningar och andra substanser som anses farliga för den 
marina miljön. 1997 lades även Annex VI till i MARPOL, Annex VI behandlar luftföroreningar från 
fartyg. För att se till att konventioner följs så har IMO tagit hjälp utav de redan etablerade 
klassificeringssällskapen som funnits sedan 1700-talet. Klassificeringssällskapen ser till att fartyg 
uppfyller de krav som ställts på dem från olika myndigheter och de lämnar även rapporter som 
lägger grunden för hur försäkringsbolagens beslut kommer se ut. Om ett klassificeringssällskap 
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underkänner en båt så vill inte seriösa försäkringsbolag försäkra båten, och seriösa kunder vill inte 
skeppa med en osäker och oförsäkrad båt, därför är klassificeringssällskapets godkännande viktigt 
för en båts framtid. Klassificeringssällskapen grundades för att hjälpa försäkringsbolagen att 
bedöma riskerna hos olika båtar. Sjöförsäkring är viktigt för att täcka upp de risker som finns i 
samband med havsfärden, de risker som försäkringarna kan täcka är t.ex. att lasten kommer bort 
(stöld/slarv/förlorat till havs), skeppet skadas/havererar, personalen skadas, krig inträffar i området 
båten befinner sig och på så sätt påverkar fartyget, etc. 

Miljöaspekten är en väldigt viktig fråga som vuxit under den senaste tiden, därför inför både IMO 
och EU olika regleringar på sjöfarten t.ex. har EU förbjudit tankfartyg med enkelskrov som fraktar 
tunga oljor att vara på EU’s hamnar. En punkt som ger sjöfarten sin stora fördel mot andra 
transportslag är att mycket av infrastrukturen redan är på plats och behöver endast kompletteras 
med hamnar, vilket gör att ingrepp i naturen är minimala så länge båtar inte släpper ut olja eller 
andra gifter i vattnet. De luftburna utsläppen som kommer ifrån sjöfarten är i form av CO2, NOx 
och SOx där den första endast kan reduceras genom byte till annat drivmedel än kolbaserat eller 
effektivare motorer, de andra två går dock att rena för att få ner nivåerna på, sett till fraktat tonnage 
mot utsläpp så är sjöfart det mest effektiva fraktsättet bland de första två av de avgaserna. Sedan 
andra hälften av 80-talet har problemet med ballastvatten belysts, problemet är att 
mikroorganismer, växter och småkryp åker med ballastvattnet och hamnar där de inte ska. IMO 
jobbar med att få genom en konvention för hur ballastvatten ska hanteras men den behöver 
fortfarande mer stöd ifrån fler medlemsnationer för att gå i genom. Därför är de två huvudsakliga 
utmaningarna för sjöfarten just nu utsläpp och ballastvatten. Det första av de utmaningarna trotts 
att det redan är adresserad av konventioner från IMO kommer att förbättras enbart pga. att 
bunkeroljepriset är så pass högt att det blir allt dyrare att vara omiljövänlig. Den andra utmaningen 
är en tuffare nöt att knäcka eftersom havens ekosystem inte påverkar framtoningen av varor på 
samma sätt så betyder inte en bättre hantering av ballastvatten bättre marginal på 
balansräkningen, därav krävs IMO och andra myndigheters ingripande för att sätta press på 
rederierna. 
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Fartygsprojektering
Inledning

Sverige importerar ca 1.4 miljoner ton olja varje månad. Oljan kan antas komma ifrån persiska 
viken då närliggande områden står för stora delar av världens oljeproduktion. Av denna stora 
kvantitet olja så ska 150 000 ton upp till raffinaderiet i Nynäshamn varje månad. Det projekterade 
fartyget har till uppgift att lösa hela denna transport.

För att uppfylla den ställda kravet av olja varje månad krävs det att hastighetsdimensioneringen 
måste vägas mot det antal skepp som ska segla från persiska viken. När hastighet och antal skepp 
är känt så måste fartygets dimensioner ställas mot de begränsningar som finns längs rutten och i 
de hamnar skeppet lägger till i. Sedan så ska stabilitet, effektbehov och propellerdata fastställas. 
Först i slutskedet kan hastigheten riktigt fastställas då den till slut kan vägas mot 
bränsleförbrukningen. 

Analys
Last

För att ett och samma fartyg ska kunna användas så har lastkapaciteten på det projekterade 
fartyget antagits till 150 000 ton. För att fartyget ska kunna rymma den krävda mängden olja så 
behöver lastrummets storlek approximeras. Olja har en densitet på runt 800 kg/m3 det betyder att 
150 000 ton kräver ett lastutrymme på 187 500 m3, liknande tankers har haft tanklängd på runt 
210m[1], under processen har det projekterade fartyget ofta jämförts med fartyget Donat[1] utifrån 
det har dimensionerna itererats fram för att fylla kraven på oljetanken. Det som bör noteras är att 
tanken kommer vara uppdelad i 12 st delar, vilket då kräver marginaler på dimensionerna.

Tabell 1. Fartygsdimensioner

Transportsträcka och hastighet 

När transportsträckan ska bestämmas så måste det först fastställas vilka hamnar som ska 
användas. Från persiska har hamnen Ras Tanura valts eftersom den står som en bra kandidat att 
klara av de stora leveranserna som efterfrågas, hamnen har Saudi Arabiens största 
oljeraffinaderi[2]. Vid oljeleveranser till Sverige kan det antas att Göteborgs hamn är den största 
mottagaren då det är Skandinaviens största energihamn[3]. Slutligen så ska 150 000 ton upp till 
Nynäshamn, vilket ger tre hamnar som fartygen ska pendla mellan. Sträckan från Ras Tanura till 
Göteborg är 6880 Nautiska mil [4] och från Ras Tanura till Nynäshamn 7337 Nautiska mil [4], 
sträckan går genom Suezkanalen. Det finns två rimliga alternativ för att uppfylla den ställda 
oljekvotan. Det första alternativet är 14 skepp som framförs i ca 13.8 knop, det andra är 13 skepp 
som framförs i ca 15.4 knop. De här alternativen har tagits fram genom att anta att på och 
avlastning tar ca en dag vardera, fler eller färre fartyg leder till att skeppets hastighet kommer ligga 
utanför ramarna för en Suexmax oljetanker. För uträkning se Bilaga 2 - Båtschema. 

Tank längd LT 210m

Tank bredd BT 49.6m

Tank höjd HT 18m

Tank volym VT=LT*BT*HT
187 500m3
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Dimensioner

Vid dimensioneringen av tankern finns det tre stora begränsningar, hamndjup, max djupgående 
och bredd i Suezkanalen. Det lägsta djupet finns i Nynäshamns hamn som endast tillåter fartyg 
med ett djupgående på 15.3m [5], Göteborgs hamn tillåter ett djup på 19.05m [3]. Den tillåtna 
bredden på ett fartyg som passerar genom Suezkanalen och har ett djupgående på 16m är 62m 
[6], därav har 15.3m djupgående minst lika stort utrymme. Efter de kriterier läggs fartyget upp, 
vilket är en itterativ process där längd och bredd varieras för att nå det djupgående som är 
eftertraktat. 

Tabell 2. Huvuddata för fartyg

Watson’s approximativa metod har använts för beräkningen utav lättvikten, där utgår från att man 
delar upp lättvikten i fyra delar; Stålvikt, Utrustningsvikt, Huvudmaskinsvikt, och övrig maskinsvikt. 
Stålvikten (WST) beräknas med hjälp av [7]: 

  (1)

Där K sätts till 0.032 [6], och E räknas med hjälp av:
    (2) 

Där h1 och l1 är höjden respektive längden av överbyggnader av full bredd, båda är satta till noll 
eftersom ingen överbyggnad har full bredd. För överbyggnader med indragen bredd används h2 
och l2, de har approximerats med hjälp av generalarrangemanget till l2=LOA/10=28.1m, h2=16m. D 
är fartygets totala höjd. 

Längd, över allt LOA 281 m Deplacement Δ 1.836*105 m3

Längd, mellan 
perpendiklar 

LPP 270 m Dödvikt DW 152 000 Ton

Bredd, max b 52.1m Lättvikt LW 35674 Ton

Djupgående T 15.30 m Ballastvikt, 
lastat fartyg

BWL 0kg

Fribord F 5.51 m Ballastvikt,
tomt fartyg 

BWT 53569 Ton

Höjd till 
väderdäck

D 20.81m Tyngdpunkt, 
vertikalt 

KG 11.34m (lastat) 
8.01m (ballast)

Höjd över allt H 20.81m Tyngdpunkt, 
horisontell

LCG 139.86

Blockkoefficient CB 0.85 Begynnelsemet
acentrum, lastat

GM0 11.14 m 

Marschfart V 7.08 m/s
13.77kt

Begynnelsemet
acentrum, 
ballast

GM0B 23.73 m 

Froudestal Fn 0.1376
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WST = K i E
1.36 i (1+ 0.05 iCB − 0.7)

E = LOA i (B +T )+ 0.85 i LOA i (D −T )+ 0.85 i ((l1 i h1)+ 0.75 i (l2 i h2 ))



Nästa steg är att utrustningsvikten (WO) beräknas, det görs med hjälp av en graf som är beroende 
av Lloyd’s equipment parameter (E) och skeppets längd och bredd [7] se figur 1.

Figur 1. Approximation för utrustningsvikt

Vid beräkning av huvudmaskineriets vikt (Wd) används formeln:
   
   (3)

Där MCR är maximum continous rating och är tio procent högre än den erforderliga effekten som 
krävs för att driva skeppet. RPM är revolutions per minute, det vill säga motorns varvtal. Det som 
bör noteras är att formeln ansågs redan 2000 att överskatta vikten på motorer. 

Den övriga maskinutrustningens vikt beräknas genom att använda: 
     
   (4)

Där K är 0.72 för tankfartyg [7].

Slutligen summeras de fyra termerna för att utgöra fartygets lättvikt (LW):

    (5)

Tabell 3. Viktdata

Längden och bredden är de parametrar som slutligen berör djupgåendet, om skeppets bredd 
minskar så kommer skeppet behöva gå djupare för att hålla uppe lasten. Därför har längden och 
bredden valts för att hålla det krävda djupgåendet på 15.3m. Höjden på skeppet beräknades 
däremot med hjälp av en semi-empirisk formel[7]:

  (6)

Stålvikt WST 23500 Ton

Utrustningsvikt WO 3660 Ton

Huvudmaskineri Wd 6411 Ton

Övrig maskinutrustning Wr 2148 Ton

Total lättvikt LW 35674 Ton
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Wd = 12 i (MCR / RPM )
0.84

Wr = K iMCR
0.7

LW =WST +WO +Wd +Wr

H = LOA /13.5



Den här höjden jämfördes mot kravet på fribord från transportstyrelsen som är 3181mm för en 
skeppslängd på 281m[8], det här kravet är uppfyllt. 

Stabilitet

IMO’s intaktstabilitetskriterier ligger till grund för stabilitetsanalysen 

Tabell 4. Stabilitetskriterier 

Figur 2. Gz-kurvor för fartyget, vänster lastat skepp och höger ballast. Notera att ballastgång 
är stabilare än lastad.

GZ-kurvor beskriver ett fartygs möjlighet att räta upp sig efter krängning, ett högre värde på GZ 
betyder skeppets rätande moment blir högre. GZ-kurvan är därför viktig eftersom den ger 
indikationer på hur ett fartyg som utsatts för krängning kommer att bete sig, t.ex. om GZmax inträffar 
vid en för låg krängningsvinkel så klarar inte skeppet av att stora lutningar. Användningen av area 
under GZ-kurvan görs för att det är kopplat till hur mycket energi som ligger lagrat i krängningen.

Stabiliteten är starkt kopplad till vart den vertikala tyngdpunkten på skeppet ligger, det räknas 
teoretiskt sätt ut med hjälp av: �

 (7)

Stabilitet Resultat IMO krav

GM0, Begynnelsemetacentrum 11.14m (lastat)
23.73m (ballast)

>0.15m

GZ vid 30o  krängningsvinkel 3.98m(lastat)
10.53m (ballast)

≥0.2m

Krängningsvinkel för GZmax 35o (lastat)
40o (ballast)

>30o

Area under GZ-kurvan upp till 30o 

krängningsvinkel
1.33mrad (lastat)
3.103mrad (ballast)

≥0.055mrad

Area under GZ-kurvan upp till 40o 
krängningsvinkel

2.022mrad(lastat)
5.025mrad(ballast)

≥0.090mrad

Area under GZ-kurvan mellan 30o 

och 40o krängningsvinkel
0.694mrad(lastat)
1.922mrad(ballast)

≥0.030mrad
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Problemet med den formeln är att det är svår uppskattat hur massan blir placerad. För det lastade 
fallet används en approximativ formel[7]:

 (8)

Figur 3. Generalarrangemang

Vid beräkning av KG för ballast så ligger den tidigare använda modellens ramar för stramt för att 
ballastfallet ska kunna analyseras korrekt, därav har KG approximerats genom olika antaganden 
om vart de olika vikterna är placerade på skeppet med hjälp av generalarrangemanget, se figur 3:

Tabell 5. Tyngdpunktsdata 

Se resultat av KG beräkningarna i tabell 2. När vikt och dimensioner är klara så används 
programmet Hullbender[9] för att skapa en geometri för skeppet som senare kan användas av 
programmet Hydrostatics[9] för stabilitetsanalys. 

Fartyget har dålig kursstabilitet, det är dock vanligt för tank fartyg och bör inte ses som ett problem.

 

Approximerad tyngdpunkt för fartygets olika komponenter

Element Mi hi

2/3 Ballastvatten 3.57*10^7 kg H/2 = 10.75m

1/3 Ballastvatten 1.79*10^7 kg 1m

Stål LWT 2.32*10^7 kg H/2=10.75m

Maskin 6.41*10^6 kg H/2-2=8.75m

Bunker 1*10^6 kg H/2 = 10.75m
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Motstånd och effektbehov
Beräkningen av motstånd så används primärt programmet Resistance som är baserat på semi-
empiriska modeller från Holtrop och Mennen [10]. Resultaten från Holtrop och Männen har  
analyserats mot metoden förslagen av Guldhammer och Havald [10] för att stämma av rimlighet. 
Den krävda effekten ska sedan utsättas för både en ökning på 3% för att ligga på den säkra sidan 
och sedan ett sjötillägg som ligger på 15% som är till för att ta i hänsyn till de icke ideala 
förhållanden som råder på haven. När motståndet är känt så behöver propellern analyseras med 
hänsyn till vilken som ska väljas och vilken effektivitet den kommer att arbeta i. Motståndet 
domineras av friktionen mellan vatten och skrov, se Bilaga 1. Guldhammar och Harvald’s metod 
används inte för mer än att se att storleksordning är korrekt, se Bilaga 1 Propellermodellering och 
motstånd. 

Tabell 6. Framdrivningsdata

För senare analys av antal skepp och vilken framdrivningshastighet som ska användas så har 
uträkningarna gjorts för fyra fall. 
Propellerdatan tas fram ur propellerdiagram från propellertillverkare där valet görs genom att göra 
om den krävda framdrivningskraften till en dimensionslös enhet som är beroende utav J, och 
sedan jämför den med diagrammen, se Bilaga 1 - Propellermodellering och motstånd. Utöver 
standardpropellrar har en egen modellerad propeller analyserats, för att beräkna den har både 
bladelement teorin och momentteorin använts. Den egen modellerade propellern får en 
verkningsgrad på 0.6 vilket är sämre än den ovan använda, se appendix A för 
propellermodellering. Skrovets utformning påverkar dessutom dess framdrivningseffektivitet, då ett 
bra format skrov ökar propellerns effektivitet. Fartygets verkningsgrad är 1.24 och tas fram med 
hjälp av[10]: 

 (9)

Där t och w är sug- respektive medströmsfaktor, följande formler har använts för att approximera 
dem[10]:

   (10)

    (11)

Sugfaktorn används för att ta till hänsyn att propellern sänker trycket runt akterskeppet och därmed 
”suger” skeppet bakåt. Medströmsfaktorn uppkommer för att hjälpa propellern att ta i hänsyn till att 
den inte rör sig i ett stillastående medium. Eftersom vattnet som ligger närmast skrovet har ungefär 
samma hastighet som båten så kommer propellern att accelerera vatten som redan har en rörelse, 
tillskillnad från en propeller som ligger i stillastående vatten och måste accelerera vattnet från noll. 

Kraften som krävs från propellern pga. sugfaktorn blir därmed[10]:

Framdrivningsmotstånd låg 
hastighet (lastat)

Treq 1213kN

Framdrivningsmotstånd låg 
hastighet (ballast)

Treqballast 893kN

Framdrivningsmotstånd hög 
hastighet (lastat)

Treq 1625kN

Framdrivningsmotstånd hög 
hastighet (ballast)

Treqballast 1117kN
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w = 0.5 iCB − 0.05

t = 0.6 iw

T = R
1− t

η = 1− t
1−w



  (12)

där R är framdrivningsmotståndet.

Tabell 6. Propellerdata

Driftkostnader
Dilemmat som ställdes i början om fler fartyg med lägre hastighet mot färre med högre hastighet 
ska nu redas ut genom att jämföra effektkrav, oljekonsumtion och oljepris. Effekten tas fram först 
genom att multiplicera hastigheten och framdrivningskraften

Tabell 7. Effekt och energi för lägre hastighet

Tabell 8. Effekt och energi för högre hastighet

År 2012 låg nybyggnadspriset för ett skepp på runt 60 miljoner USD [11], medan bunkeroljepriset 
låg på ca 700 USD per ton [11]. För bränsleåtgången har en motorn som använts i Suezmax 
fartyget Donat använts för att ge ett ungefärligt värde att gå på, den är något för stark men har en 
förbrukning på 167 g/kWh [12]. Prisskillnaden per resa kommer ligga på ungefär 770 000 USD i 
oljekostnader. Det krävs 112 resor per år för att leverera den efterfrågade mängden olja, räknat 
totalt så blir det 86 miljoner USD på ett år. Eftersom besparingarna i oljeomkostnader på ett år 
täcker mer än ett nybygge av ett Suezmax fartyg så kommer det långsammare alternativet vara 
det 
som står.

 

Diameter D 8m

Antal Blad N 5st

Varvtal vid marschfart n 55rpm 

Stigningsförhållande P/D 1.3

Bladarea förhållande AE/A0 0.6

Verkningsgrad η 0.73 (lastat)
0.75 (ballast)

Effektkrav, lastat PL 14709 kW

Effektkrav, ballast PB 10395 kW

Energikrav per resa E 4.55*10^13 J

Effektkrav, lastat PL 22023 kW

Effektkrav, ballast PB 14533 kW

Energikrav per resa E 5.93*10^13
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Miljöanalys
Skeppningen av oljan sker på det mest effektiva sättet i den givna tidsramen som oljan ska fram 
på. Genom att bygga fler skepp och sänka hastigheten så försäkrar man sig om att den här linjen 
kommer vara effektiv under de här skeppens livslängd. Varje levererat ton olja har kostat 0.3 
gigajoule att ta sig hela vägen från persiska viken till sverige, det är alltså en sju promilles ton 
oljeekvivalent för att frakta ett ton olja. Om vi analyserar det djupare så ser vi att energin som 
kommer till sverige bara drog sju promille av lastens totala energivärde. 

Diskussion och slutsatser
Mängden ballastvatten kan vara för stor, det här är eftersom ballastscenariot ger ett väldigt högt 
GM0 som i sin tur leder till väldigt hög stabilitet. För hög stabilitet kan få skeppet att göra väldigt 
kraftig korregeringar när den sätts i en sidledes rörelse, de här rörelserna kan leda till obehag för 
personal och höga belastningar på skeppet. Som det står nu är fartyget projekterat att ha 
ballastvatten som fyller ut mellanrummet mellan det dubbla skrovet, om delar av vattnet som ligger 
i botten skulle tas bort genom att sektionera bort  utrymmen, så flyttas fartygets masscentrum 
uppåt och leder till en mjukare färd för skeppet. 

Propellern är beräknad att rotera med ett rpm på 55, det kan vara svårt att uppfylla då de flesta 
motorer levererar ett varvtal som ligger runt 100 t.ex. Donats motor har varvtalet 92 rpm. För att 
lösa det här problemet behöver antingen propellerns diameter minskas på bekostnad utav 
effektiviteten eller så behöver fartyget ett växlingssystem som drar ner varvtalet till det sökta.
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Möjligheter med horisontell 
borrning

- En analys av hur ny teknik tillåter fortsatt hög oljeproduktion

Sammanfattning
På sjuttiotalet oroade många sig för att världens oljeproduktion skulle nå sin högsta nivå för att 
sedan se jordens oljeresurser sina, idag fyrtio år senare så produceras det mer olja än någonsin 
utan tecken på att sakta ner, hur kommer det sig? 

I en värld där efterfrågan på energi ständigt ökar så ökar även priset på denna energi, när varje 
oljefat säljs dyrare än vad det gjort tidigare år så ger det ett ökat incitament att lägga mer resurser 
på jakten efter fler av dessa dyrbara droppar. Sedan starten på nittonhundratalet har människan 
varit ute till havs för att hitta oljefyndigheter, problemet har inte varit en avsaknad av olja på 
havsbotten utan tekniken som gör det gångbart att utvinna den. Idag pumpas mer pengar in i 
jakten efter olja och med hjälp av stora framsteg inom offshore borrningen så är det idag 
ekonomiskt gångbart att borra ute i vattnet på allt större bottendjup. 

Att det är en oljerigg betyder oftast inte längre att det bara är ett hål som oljan kommer från, 
tekniken att borra efter kolväten har kommit till en punkt där hålet grenar ut för att nå större delar 
av oljereservoaren än tidigare. Tekniken kallas horisontellborrning och tillåter riggen att nå en stor 
utsträckning av områden som tidigare hade krävts flera plattformar för att utforska. Tekniken har 
funnits länge men utvecklas än idag och tillåter att längre sträckor att borras. Genom att utnyttja de 
här framstegen så har offshore industrin vuxit fram till en nyckeldel av världsmarknadens 
oljeproduktion.

I rapporten studeras fördelarna med horisontellborrning och vilka risker som kommer med 
användningen av den här tekniken. 

Frågeställning
Trotts en lång historia av oljeproduktion så producerar människor mer olja än någonsin 
utan tecken på att det ska sakta ner. Hur kommer det sig och vad driver det? 
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Bakgrund

Figur 4. Vanliga offshore plattformar [13]

Offshore plattformar

Det finns två typer av oljeplattformar; flyttbara som kan borra på flera olika ställen, och 
permanenta som blir installerade på bestämd plats [13]. Valet av rigg bestäms efter analys 
av projektets geografiska placering, vattendjup och tillgång till stödresurser [13]. 
Oberoende utav valet av rigg så är processen uppdelad i två delar, borrande och 
slutförande utav brunnen. Borrningsdelen hanterar allt runt skapandet av borrhålet medan 
slutförandet är delen där borrhålet görs till en brunn som är kapabel att producera kolväten 
på ett kontrollerat sätt. 

Borrpråm

Borrpråm - en stor flotte som används vid grunt vatten, den kan ej transportera sig själv 
utan behöver assisterande bärgningskepp [14]. Typiska anvädningsområden är; sjöar, 
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träsk, och kanaler [14]. Borrpråmar är designade för att klara lugnt vatten och kan därför 
inte användas i öppet vatten, där vågor och strömmar blir för stora [14]. 

Borrskepp

Borrskepp - Vanligtvis ett tankerfartyg utrustat med borrutrustning, borrskepp är väldigt 
flexibla då de kan förflytta sig snabbt mellan borrplatser, dessutom har den en hög 
lastkapacitet [14]. Nackdelen med ett borrskepp är stabiliteten, skeppet håller sig på plats 
med hjälp av ankare och sina propellrar som används för att arbeta mot eventuella ström 
eller vågstörningar av dess position [14]. Borrskepp används vanligtvis när nya källor ska 
utforskas, eftersom alla borrningar inte leder till en färdig och producerande brunn så 
utnyttjas borrskeppets flexibilitet för att kunna borra och leta fler källor än om en 
permanent installation skulle ske vid varje plats [14]. Borrskepp klarar av att borra på 
havsdjup ner till 1500m [14]. 

Jackup

Jackup-rig - Likt borrpråmen behöver Jackup-riggar assisterande bärgningskepp när den 
ska transporteras mellan platser [14]. Jackup-riggar är väldigt lika borrpråmar då den 
fungerar som en flotte, men istället för att bäras upp av vattnet så för den ner ben som 
sträcker sig till havsbotten och trycker upp riggen säkert över vattenytan [14]. Riggens ben 
är vanligtvis en fackverkskonstruktion likt den konstruktion som oftast används för att 
bygga elnätets stolpar [14]. Att hela riggen ligger ovanför vattnet och att benen är gjorda 
av fackverk som tillåter vatten att flöda genom ger konstruktionen en stor fördel över de 
andra oljeriggar som är till havs, eftersom havets påverkan av riggens stabilitet minimeras 
[14]. Fördelarna med jackup-riggar är att de är lätta att ta från plats till plats och att det inte 
krävs mycket arbete för att hålla dem på plats, vilket gör dem mer ekonomiska än andra 
alternativ [14]. Nackdelarna är dock att de endast klarar av ett djup på ca 105m och att 
havsbotten behöver vara av en viss typ för att benen ska kunna användas [14]. 

Semisubmersible

Semisubmersible-rig - Den vanligaste offshore riggen som används i dagsläget [14]. 
Riggen är byggd ovanpå pontoner som sedan fylls med vatten för att sänka ner strukturen 
och på så sätt sänka ner tyngdpunkten [14]. Eftersom vattnet i pontonerna sänker 
tyngdpunkten för hela strukturen så blir semisubmersibla riggar väldigt stabila och är 
därmed det bästa alternativet när jakten på kolväten går ut på djupare vatten. Pitch och 
trim för riggen är oftast inget problem tack vare den låga tyngdpunkten, däremot så krävs 
det mer tanke bakom hur riggen ska ligga på samma ställe. Semisubmersibla riggar 
använder sig av sex till tolv stycken ankare och propellrar för att hålla samma plats [14]. 
Populariteten den här typen av rigg kommer ifrån att den klarar av djup på 1800m [14]. 

�14



BORRNING
 
Oavsett vilken rigg som används så är borrprocessen densamma. Vid offshore borrning så 
tas många steg för att säkra borrhålets integritet under drift, det första steget som tas är att 
placera en conductor. En conductor är den första av många stålrör som förs ner i 
borrhålet, dess uppgift är att leda borrhålet rätt och se till att omgivningen inte blir 
påverkad av borrningen. Conductorn placeras i hålet efter att borren kommit ner ca 
30m [15]. En liknande process sker senare i borrningen där ett s.k. casing-pipe med en 
mindre diameter än conductorn förs ner och cementeras på plats, det görs efter ca 
450-900m [14] se figur 5 för att se hur rörets utformning ner i marken ser ut. Anledningen 
till att hålet fylls upp av både rör och cement är för att behålla integriteten av brunnen, dvs 
att det inte rasar samman. Röret skyddar dessutom omgivande miljö från att bli 
kontaminerad av borrvättskor och kolväten. 

Figur 5. Hur de skyddande rören fungerar [13]

Belastningen på borr och de skyddande rören ökar med djupet, det här är pågrund av det 
ökande trycket. För att motverka det yttre trycket på rören så krävs det att borrvätskan blir 
tjockare och på så sätt ökar trycket inifrån. I tidigare skeden av borrningen används 
vattenbaserad borrvätska som kan säkert släppas ut tillbaka i havet då den till mesta del 
består utav havsvatten[14], det här skulle bli skadligt för miljön och oekonomiskt att göra 
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när karaktären på borrvätskan byts mot den tjockare varianten, även kallar borrlera (eng. 
drilling-mud). 

Efter att det första casing-pipe blivit installerat så installeras även en blow out preventer 
(BOP), dess uppgift är att skydda havet ifall en s.k. blow out inträffar. Blow out är ett 
fenomen som inträffar när trycket i röret hastigt ökas, skulle en BOP inte vara installerad 
så skulle olja och naturgas läcka ut i havet. 

Nere vid marken skiljer sig inte offshore borrningsprocessen mycket ifrån den som är på 
land, den stora olikheten som finns är att vätskor i brunnen kan samlas upp direkt vid 
vanlig borrning medan offshore riggar använder sig av ett riser system. Riser systemet 
koplas in i BOP och leder sen hela vägen upp till riggen, genom det kan borrlera såväl 
som kolväten transporteras säkert till riggen. 

RISER

Riser systemet är länken mellan borrhålet och riggen, dess uppgift är att transportera 
materiell från plattformen till brunnen och vice versa.  En utmaningen för risern är dess 
egenvikt, den ska vara tillräckligt bred för att kunna föra ner casing-rören vilket ger den ett 
krav på att ha en högdiameter. Eftersom djupet kan överstiga 2000m så blir den totala 
vikten väldigt hög. För att undvika att rören havererar av sin egenvikt så utrustas de med 
ett yttre lager som är till för att deplacera vatten och på så sätt låta havet lyfta röret. Risern 
är känslig för rörelse, både horisontell och vertikal. När en våg lyfter riggen och sedan 
släpper ner den så måste risern vara stilla hela tiden, annars skulle borren lyftas upp för 
att sedan smällas tillbaka ner i marken. För att undvika att det händer så används olika 
dynamiska lyftanordningar som automatiskt håller risern på en och samma nivå se figur 6 
för dämpningssystemet. 

Figur 6. Dämpningssystem för risern [16]
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Under borrning får risersystemet endast flytta sig 4 grader horisontellt, om borrning inte 
sker tillåts 9 grader [16]. Eftersom risern fraktar väldigt miljöskadliga ämnen så tas många 
säkerhetssteg för att förebygga olyckor, t.ex. så brukar risern dimensioneras med  
säkerhetsfaktorn 3 mot utmattning [16]. Om en olycka inträffar så att risern skulle börja 
läcka alternativt gå av så är det BOP’ns jobb att direkt stänga flödet från brunnen. 
Eftersom BOP’n är säkerheten i systemet så designas risern så att det som är under 
BOP’n har en högre hållfasthet än det som är över, det för att om en läcka inträffar under 
BOP’n så är det svårare att åtgärda problemet. 

Blow out preventer (BOP)

Blow out är en term som används för att signalera en hastig ökning av trycket inuti 
borrhålet, om det sker så agerar BOP’n genom att stänga ner flödet i röret tills trycket 
stabiliserat sig [14]. Om en blow out skulle ske så innebär det risk att flödet kommer upp 
för snabbt till riggen och på så sätt orsaka skador på plattformen och personalen [14]. 
Detta skulle senare leda till att brunnens innehåll fortsätter läcka ut i omgivningen 
okontrollerat. BOP’n känner dessutom av ifall riser-systemet skulle skadas, risken finns då 
att en läcka skulle uppstå, där stänger också BOP’n av flödet, för att hindra fortsatta 
utsläpp. 

Borrvätska/Borrlera 

Figur 7. Borrvätska som trycks ut ur borrkronan för att sedan cirkulera upp [17]

Borrlera sprutas ut från riggen ner genom borrhuvudet, genom att ha en högtrycksstråle ut 
ur borrhuvudet så samlar borrleran upp de bitar som borrhuvudet slagit upp och samtidigt 
så kyls den upphettade borren. Borrleran trycks sedan upp ur borrhålet och färdas tillbaka 
upp till oljeriggen där den samlas upp och separeras från borrkaxet för att sedan 
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återanvändas. Vätskan ändrar sammansättning under borrningens gång, i början är den 
ofta vattenbaserad för att sedan övergå till oljebas, eller syntetiskbas. Allt eftersom trycket 
ökar så måste också viskositeten på leran öka för att kunna balansera upp trycket som 
hålet möter. Om viskositeten är för låg så riskerar hålet att rasa igen, om den däremot är 
för hög så finns det risk för att leran tränger sig in i omgivande berggrund [14]. Om leran 
tar sig in i berggrunden finns det risk att den blockerar flödet av olja och naturgas [14]. 
Borrkaxet som förs upp av leran analyseras på riggen för att se mängden kolväte i berget, 
ett tidigt tecken på att reservoaren hittats är att borrningen blir lättare och mängden kolväte 
i borrkaxet ökar [14]. Idag används huvudsakligen tre olika baser för leran, vatten-, olja- 
eller syntetiskbas. Vattenbaserade borrvätskor är att föredra både ekonomiskt och 
miljömässigt då de kan släppas ut i havet utan större konsekvenser. Oljebaserade 
borrvätskor används när kraven på borrhålet ökar, t.ex. så krävs det oftast att borrleran är 
oljebaserad när en horisontellbrunn ska borras eller väldigt hårda berg ska penetreras 
[14]. Syntetisk borrvätska görs på icke petroleum baserade ämnen och görs för att 
efterlikna oljebaserade borrvätskor. Både oljebaserade och syntetiska leror fasas nu allt 
mer ut eftersom de är mer svårhanterliga [14]. Borrkaxet är dessutom ett problem för icke 
vattenbaserade leror då de efter rening på plattformen fortfarande kan hålla kvar i lera som 
sedan kommer ut i havet när borrkaxet släpps ut på havsbotten [14].

Styrd horisontell borrning 
Styrd borrning är den process som gör det möjligt att kontrollera riktningen och avvikelsen 
för ett brunnshål, vilket öppnar upp flera möjligheter för varje brun. Några exempel på 
möjligheter:  

* Eftersom borren kan avvika åt vilket håll som helst så kan brunnen grena ut i flera skott 
som var och en kan angripa varsin reservoar, sådana brunnar kallas multilaterala 
brunnar.

* Om det på vägen till fyndigheten finns förhinder eller om borren måste omplaceras 
pågrund av geologiska anledningar så kan borren styras runt problemzonen. 

* Om en brunn drabbas av en blow out, så kan en nytt hål göras som sedan styrs in i den 
drabbade reservoaren där lera och vatten pumpas in för att ”döda” blow outen.

* Extended reach drilling (ERD) när plattformen måste byggas långt ifrån den tilltänkta 
oljefyndigheten.

* Brunnen kan styras så den går genom flera reservoarer, likt multilaterala brunnar så ger 
det här möjligheten att täcka flera fyndigheter med endast en plattform. 

Bakgrund

Idéen för horisontell borrning har funnits sedan 20-talet då olika markägare stämde 
varandra med anklagandet att de borrat under den andres mark [14]. Trots tidigt upptäckt 
så var det inte före 70-talet den här tekniken började bli applicerbar för industrin då 
användandet av s.k. ”mud motors” [14]. Mud motors får sitt namn från att de använder det 
hydrauliska trycket från borrleran för att rotera borrkronan, det här till skillnad från annan 
teknik som roterar helar röret från plattform till kronan. Motorn får sin rotation genom att 
låta leran passera en borrliknande turbin och på så sätt få turbinen att rotera och därför 
också låta borrkronan rotera [18]. Den här tekniken i kombination med många framgångar 
i tekniken som används för vilken väg borrkronan tar. MWD (measurment while drilling) 
alternativt LWD (logging while drilling) ger borraren information i realtid om borrkronans 
lutning, vilket används för att göra en 3-dimensionell bild av hur borrhålet ser ut.
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Styrning

När borrkronan bryter den vertikala linjen ner från plattformen så kallas det kickoff [18]. För 
att skapa lutningen som krävs i styrningen av borrkronan så är den vanligaste metoden att 
en ställbar led utrustas nära borren. Leden böjer sig sedan i motsatt riktning mot den 
tänkta borriktningen, leden tar då emot borrhålets väggar och skapar därav en kraft i 
motsatt riktning som då leder borrkronan åt det tänkta hållet, se figur 8. 

Figur 8. Hur borren styrs [19]

Tidigare användes s.k. ”whipstocks” vilket var kilar som kilades fast vid borrkronan för att 
hålla den riktad åt motsatt håll. Whipstocks används sällan idag eftersom de är mer 
tidskrävande än att låta lederna böjas[18]. På grund av att omdirigeringen av borrkronan 
sker med hjälp av att sätta spjärn mot borrhålets väggar så kommer en friktion att uppstå 
när borren senare ska röra sig framåt, i väldig långa ERD brunnar så kan den 
ackumulerade friktionskraften från varje spjärn tvinga borren till ett stopp. 

Användning

Bakgrunden till intresset för horisontell borrning är dess förmåga att utöka brunnens ”pay 
zone”. Pay zone kallas den längd på brunnen som korsar den tänkta reservoaren t.ex. om 
en brunn borras vertikalt ner till en fyndighet som är tunn och lång så blir dess pay zone 
höjden på reservoaren, dvs den tunna remsan som borren korsar ger brunnen en dålig 
pay zone. I teorin är pay zonen proportionell mot brunnens våta yta, dvs den del av 
brunnen som rör vid reservoaren, i praktiken däremot så är det här inte helt korrekt då 
större del av oljan kommer från änden av brunnen [20]. Trots att den våta ytan inte är helt 
proportionell mot produktionen så lönar det sig ändå väldigt mycket att ha den så stor som 
möjligt, genom att låta borren avvika från den vertikala banan så kan den ledas genom 
reservoarens längd och på så sätt gå från en dålig pay zone till en bra. I vietnam så 
utnyttjades det här faktumet för ”south east dragon field” ett fält där brunnen endast kunde 
göras 1732m djup med en relativt liten pay zone, sedan kunde brunnen svängas för att 
öka produktionen. Efter att borren gått 400m horisontellt så kunde produktion öka med ca 
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36% [21]. I snitt så kostar en horisontell brunn dubbelt så mycket som en vertikal, däremot 
så producerar den 3.2 gånger mer än en vertikal [22].

Under förarbetet till en brunn så samlas geologiskdata för att se vart brunnen ska placeras 
för att vara ekonomiskt och tekniskt genomförbar. I vissa fall kan det vara så att ingen 
enskild reservoar är tillräckligt stor för att på egen hand kunna producera de kapaciteter av 
olja som krävs för att företag ska kunna gå i vinst, om en väg då kan skapas mellan olika 
oljefyndigheter så kan brunnens pay zone innehålla olja från flera olika reservoarer, 
brunnen betitlas ofta då som en ERD brunn [18]. Horisontell borrning ger dessutom 
möjlighet att återuppliva sinande brunnar, t.ex. i den mexikanska gulfen har Energy XXI 
sett sin fyndighets möjlighet att producera olja öka med en faktor 3, dessutom även fått 
produktionshastigheten att dubbla [23]. 

Möjligheten att låta en brunn grena ut i flera brunnar, används ofta idag för att sprida 
kostnaden för en rigg på flera reservoarer. Multilaterala brunnar har många olika sätt för att 
komma åt olika fyndigheter, t.ex. när flera reservoarer är staplade på varandra med berg 
som skiljer dem åt så kan brunnen borras genom berget för att sedan grena ut i vardera 
reservoar [20]. Se figur 9 för ett exempel på hur borrvägen kan vara, det gröna 
representerar reservoarer. 

Figur 9. Hur en brun kan nå separerade reservoarer [20]

Om en brunn ska grena ut för att täcka flera reservoarer så måste först riskerna vägas, två 
exempel på risker är:

* Brunnen kan inte producera förens varje skott har blivit borrat, därav spenderar riggen 
längre tid innan den kan producera. I fallet då att de valda reservoarerna inte presterar 
som tänkt så har en högre kostnad ackumulerat för tiden utan produktion, jämfört med 
en misslyckad brunn som endast borrat åt ett håll [20]. 

* Om ett skott får problem så kan det störa produktionen för de andra skotten, risken ökar 
därmed för varje extra hål som brunnen grenar ut i [20].

Det som gör riskerna värda att ta är det faktum att produktionen och den tillgängliga oljan 
mångdubblas, exempel där tekniken använts:
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* I Saih Rawl field - Oman så ökade produktionen med en faktor 10 när vertikalabrunnar 
gjordes till horisontella, den tillgängliga oljan ökade med en faktor 3 [20]. När 
multilaterala brunnar borrades med upp till sju skott så sågs produktionen öka med en 
faktor 3 ytterligare [20]. Kostnaderna för oljan sjönk därmed först med 50% och sedan 
ytterligare med 25% [20].

* I Aneth field - USA så kunde ett fält användas som tidigare ansågs icke ekonomiskt 
gångbart, det här eftersom det krävdes så många brunnar för att nå hela reservoaren. 
En brunn låg på kostnaden av ca 0.4 miljoner USD medan multilateral brunn med sex 
skott låg på kostnaden av 1.1 miljoner USD, därav en kostnads minskning på 50% [20].

Det finns många fördelar med både multilateral brunnar och horisontella brunnar, 
utmaningar finns också. Att styra borren rätt är ett problem som varje brunn möter, det 
problemet ökar när borren inte bara ska gå rakt ner. I de geologiska mätningarna som 
utförs finns felkällor som gör att reservoarens plats inte är 100% säker, vid navigeringen av 
borren så måste riktningen mätas, riktningen har flera felkällor t.ex. om en  kompass ska 
användas så kan borren och närliggande berg ge felutslag vilket får borren att navigera fel. 
I varje sväng ökar därmed risken för fel och därmed att reservoaren helt missas och det tar 
längre tid innan en rigg kan gå från borrande till producerande [18]. Eftersom horisontella 
brunnar kostar dubbelt så mycket att genomföra så blir en misslyckad horisontel brunn 
dyrare en misslyckad vertikal brunn. 

Marknad
USA har under en kort tid lyckats öka sin produktion av råolja så drastiskt att oljepriserna 
världen runt har fallit så mycket att de halverats på ett år [24]. Bakgrunden till den här 
ökningen ligger i användandet av nya tekniker som tillåter plattformar att nå 
oljeformationer som tidigare inte kunde nås. En anledning som många personer pekar på 
är användandet av en metod som kallas ”fracking” där berget kring brunnen spräcks för att 
tillåta kolväten att nå brunnen, däremot så verkar horisontell borrning vara den riktiga 
drivkraften bakom USA’s energi boom [25]. Anledningen till att rubriker inte kommer ut som 
beskriver hur horisontell borrning har gett USA tillgång till så mycket olja, är för att det varit 
många skandaler kring fracking som gjort att det säljer bättre att skriva om den 
kontroversiella metoden fracking [25]. 

Figur 10. Oljeproduktionen de senaste 50 åren [26]
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I dagsläget står offshore industrin för en tredjedel av världens oljeproduktion se figur 10, 
det är den del av produktionen som vuxit de senaste decennierna till skillnad ifrån 
landbaserad utvinning.

OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) är en organisation vars 
medlemmar länge stått för stora delar av världsproduktionen av olja, de har varit och är en 
kartellliknande organisation som valt att bunkra upp producerad olja för att se till att priset 
är högt [24]. OPEC har nu möts av konkurrens från USA, som inte är medlem i OPEC.   
USA producerar allt mer olja som därför pressar marknaden och sänker priserna [24]. 
OPEC har nu låter nu priserna falla då de sitter på stora reserver och hoppas att ställen 
där det är dyrare att borra därav ska tvingas stänga ner, offshore branschen är i fara 
eftersom det är generellt dyrare att borra till havs än på land [27].

Med fallande oljepriser så passar många stater på att sluta subventionera oljan till sina 
invånare, det är ett av flera steg som stater tagit nu när de börjar lämna oljan som den 
ända energikällan [28]. Mellan 1980 och 2010 så var 36% av världens CO2 utsläpp 
subventionerade, världen blir en bättre plats när CO2 inte längre är subventionerat [28]. De 
låga oljepriserna slår hårt mot nordsjöns oljeproduktion som i regel är väldigt dyr, för att 
inte företag ska gå omkull så har Storbritannien sänkt skatterna för producerade olja från 
80% till 35% [29].

Slutsats och diskussion 
Framgångar inom borrteknik har lett till stora ökningar av tillgänglig olja, vilket i sin tur har 
lett till en produktions explosion i USA. Tekniken som gav möjlighet att borra på svåra 
ställen riskerar nu att underminera sig själv då de fallande priserna igen gör det 
oekonomiskt att borra på samma svåra ställen. Jakten på att kunna borra nya reservoarer 
leder sakta tillbaka till samma reservoarer som tidigare ansetts som färdiga. De kan nu 
utnyttja de nya teknikerna som utvecklats, för att igen kunna producera olja. Horisontell 
borrning har gett upphov till multilateral borrning som hjälper de utsatta offshore 
plattformarna att konkurrera med den lätt tillgängliga oljan som finns på land. Eftersom den 
ökade oljeproduktionen som världen sett de senaste tjugo åren huvudsakligen kommer 
ifrån offshore industrin, offshore marknaden gått från obetydande till nyckelspelare på 
världsmarknaden. Horisontell borrning har gett den havsbaserade oljeproduktion 
möjligheten att konkurrera med den torra markens produktion, det här håller oljeflamman 
vid liv genom att öka produktionen och sänka priserna. Den här tekniska utveckligen ger 
upphov till att ställa frågan: ”är den här tekniken bra i det långa loppet?” genom att 
fortsätta låta olja vara kommersiellt gångbart så fortsätter världen att utsätta jorden för allt 
högre nivåer av växthusgaser. 

Riskerna som ett företag tar när de går från vertikala brunnar till horisontella ökar, men 
företag tvingas ta de här riskerna för den stora möjligheten till en väl producerande brunn. 
Det här har väckt möjligheten till offshore borrning och det är vad som givit den 
rekordhöga oljeproduktion som kan ses idag. 
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Appendix A - Propellerstudie-bladelementteori
Bladelementteorin grundar sig på att varje blad i en propeller kan analyseras som ett fristående 
segment. Fördelen med denna teori är att den är rätt intuitiv då varje segments framdrivningskraft 
och moment kan räknas ut separat för att i slutändan summeras, nackdelen är att segmentens 
påverkan på varandra ej betraktas. 

�
Figur 11. En propeller som delats upp i fem segment för individuell analys.

Varje segment i propellern analyseras ur ett strömningsmekansiskt perspektiv, där segmentets CL  

(lyftkoefficient) respektive CD  (motståndskoefficient) ska approximeras, det kan göras med hjälp av 
CFD(computational fluid dynamics), semi-empiriska formler eller tidigare mätningar för den profilen 
i vindtunnel, dessa värden varierar beroende på infallsvinkel och hastighet. Vid konstant hastighet 
(som en propeller under normal drift kan antas ha) så kan CL approximeras som en linjär funktion 
endast beroende av infallsvinkeln alfa, i lösningen av propelleruppgiften antogs den 
tvådimensionella  lyftkoefficienten till: 

 (13)

och för att få koefficienten giltig i tredimensioner användes: 

(14)

Den tvådimensionella motståndskoefficienten beräknades med hjälp av en semi-empirisk formel: 

(15)

För att få motståndskoefficienten till tredimensioner så behövs det inducerade motståndet att 
räknas med:

  (16)

Därefter summeras den tvådimensionella motståndskoefficienten med koefficienten för det 
inducerade motståndet för att skapa den tredimensionella motståndskoefficient vi söker: 

 (17)
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Termerna e och AR är beroende av geometrin på profilen. Huvudekvationerna som ger oss hur 
mycket framdrivningskraft respektive hur mycket moment som krävs för att driva propellern ges av 
av:

   (18)

  (19)

där ΔT och ΔM är framdrivning och moment för en ”airfoil”(propellersegment) dessa summeras 
sedan för att ge oss hela propellern. Faktorn c är bredden av propellerbladet och N är antalet blad 
på propellern. Faktorn q är stagnationstrycket och räknas ut med: 

 
 (20)

där v är hastigheten på det infallande vattnet:

Figur 12. visar hur vatten faller in mot propellern

På bilden ser vi att v är beroende utav v0  och v2  där den första räknas ut genom: 
 (21)

och den andra:
 (22)

Slutligen:

 (23)

där va är hastigheten som vattnet har när det rör sig mot propellern och ω propellerns 
vinkelhastighet. Faktorerna a och a’ är flödesfaktorer där a tar i hänsyn till axiellt inflöde och a’ det 
tangentiella inflödet. Dessa används eftersom vattnet runt omkring propellern blir påverkad av 
dess närvaro dvs, propellern ligger inte i ett ostört flöde när den börjar rotera. Eftersom 
bladelementteorin inte behandlar hur vattnet störs av rotationen tillräckligt bra så kompletterar man 
den med momentteorin för att räkna ut flödesfaktorerna. Tillvägagångssättet för att räkna ut 
flödesfaktorerna görs genom att vi vill ha samma ΔT och ΔM från båda teorierna, för momentteorin 
ser de båda faktorerna ut såhär: 

 (24)

  (25)
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ΔT = q i c i N i [CL i cos(φ)−CD i sin(φ)] i Δr

ΔM = q i c i N i [CL i sin(φ)+CD i cos(φ)] i Δr i r

q = 0.5 i ρ i v2

v0 = va i (1+ a)

v2 =ω i r i (1− a ')

v = v0
2 + v2

2

ΔT = 4 iπ i r i ρ i va
2 i (1+ a) i a i Δr

ΔM = 4 iπ i r3 i ρ i va i (1+ a) i a 'iω i Δr



I lösningen används matlab där en itterativ process utnyttjades. Det första steget är att räkna ut ΔT 
och ΔM med BET (blade element theory) sedan faktorisera ut a och a’ ur momentteorin: 

 (26)
   

   (27)

De nya flödesfaktorerna räknades sedan ut på följande sätt: 
  (28)

a’ räknas på samma sätt. Med de nya flödesfaktorerna räknades det ut nya värden för alla faktorer 
som är beroende av a och a’, och med de nya ΔT och ΔM som det resulterar i så börjar processen 
om igen, i uträkningar användes följande startvärden för a och a’: a=0.1 och a’=0.01. Efter 
tillräckligt många varv av den här processen så kommer a och a’ konvergera mot det värden som 
gör att [12] = [6] och [13]=[7] därav uppfylla det ställda kravet. 

För att kunna jämföra olika propellrar med varandra så används dimensionslösa faktorer, de vi 
söker är KT (framdrivningskoefficient), KQ (momentkoefficient) och η (verkningsgrad). De räknas 
ut på följande sätt: 

 (29)

 (30)

 (31)

T och M är resultatet av segmentens ΔT och ΔM har blivit summerade. Faktorn J är dimensionslös 
och kallas framdrivningstal, och beräknas så här: 

  (32)

I den givna uppgiften har vi fått en framdrivningskraft som ska uppfyllas, för att vi ska kunna 
bestämma vilken effektivitet propellern kommer att arbeta i så behövs den krävda 
framdrivningskraften göras till en dimensionslös enhet det görs genom: 

  (33)

Ett uttryck som kan likställas med det uträknade KT och därav analyseras så att när KTprefs = KT 
så vet vi vilket framdrivningstal och vilken effektivitet propellern kommer att arbeta i. För att 
utvärdera resultaten är det lättast att göra en graf av uträkningarna där det går att utläsa de olika 
värdena. 
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a = −0.5 + 0.25 + ΔT
4 iπ i r i ρ i vA

2 i Δr
a ' = ΔM

4 iπ i ρ i r3 i vA i (1+ a) iω i Δr

any = 0.9 i agammal + 0.1i auträknad

KT =
T

ρ i n2 iD4

KM = M
ρ i n2 iD5

η = KT

KQ

i
J
2 iπ

J = vA
n iD

KTprefs =
Tkrav i J

2

ρ iD2 i vA
2



Figur 13. Propellergraf

Ur grafen går det att utskilja att KT och KTprefs skär varandra vid J≈0.72 därav är η≈0.6. 

Resultaten betyder att om den valda propellern ska användas till att ge den krävda 
framdrivningskraften så kommer den att ha en verkningsgrad på 0.6. Detta värde ska endast vara 
en fingervisning på hur effektiv propellern verkligen är då BET brukar överskatta verkningsgraden 
med mellan 5-10%. 
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Bilaga 1 - Propellermodellering och motstånd 
Vid uträkning av Guldhammar och Harvalds metod så används en motståndskoefficient CT den är 
beroende av fyra andra motståndskoefficienter CF, CR, ΔCF, och CAA. 

   (34)

CF är plattfriktion: 

  (35)

Där ReL är reynoldstal:

  (36)

k är fartygets formfakator:

   (37)

ΔCF är ytråhetstillägg, det tar i hänsyn till att verkligheten är inte en perfekt modell:

   (38) ks=150µm

För att ta fram CR används grafer som är beroende utav slankhetstalet, den prismatiska 
koefficienten och froudes tal. Slankhetstalet beräknas som: 

  (39)

Den prismatiska koefficienten approximeras till att vara lika som CB.
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CT = (1+ k) iCF +CR + ΔCF +CAA

CF =
0.075

(log10 ReL − 2)
2

ReL = V i LPP
v

k = −0.095 + 25.5 i CB

(LPP
B
)2 i B

T

ΔCF = (105 i (
ks
L
)
1
3 − 0.64) i10−3

λ = LPP

∇
1
3



Figur 14. CR-graf

CR i grafen har dessvärre bestämts som CR=CTM-CfM det här innebär att restmotståndet är 
skalberoende. När det kommer till modeller som är baserade på statistiska iakttagelser så 
finns det tyvärr många fall som faller utanför modellens parametrar, det händer för det här 
fartygets när omskalningen ska göras så blir CR negativt. Det gör att den här metoden inte 
kan ge ett bra svar då den tvingar en till att överskatta CR med det som valdes ur grafen. 
Vid omskalningen används froudes modellag, då det är viktigt att hålla froudestalet lika för 
både modell och fullskala. 

CAA är den totala luftmotståndskoefficienten:

   (40)

Där AT är arean på fartygets projicerade yta, och S är arean på fartygets våta yta. AT approximeras 
som:

   (41)

S approximeras med: 

   (42)
Sedan summeras motståndskoefficienterna och används för att räkna ut det totala motståndet:

   (43)
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CAA = 0.001
AT
S

AT = B i1.5 iT

S = 1.025 i LPP i (CB i B +1.7 iT )

R = 1
2
i ρ iV 2 i S iCT



I det sista steget ska rodrets motstånd tilläggas, rodrets motstånds koefficient beräknas som: 

    (44)
där k är formfaktorn och beräknas som: 

   (45)

Där t är bredden på rodret och c är kordans längd. CF beräknas likadant som för skeppet. Sedan 
används CD på samma sätt som totalkoefficienten användes i ekvation (43) och den våta ytan på 
rodret antas till 60m2.

Tabell 9. Motståndsdata

Det här värde blir en överskattning på det verkliga motståndet då CR med största sannolikhet är för 
högt, det ger dock en indikation på att storleksordningen på motståndet är korrekt. Eftersom 
modellen ligger utanför ramarna så har motståndsberäkningarna endast gjorts för den valda 
hastigheten.

 Figur 15. Motståndskurva producerad m.h.a. Resistance [8]

Reynolds tal ReL 1.59*10^9

Plattfriktion CF 1.4*10^-3

Formfaktor k 3.42*10^-1

Ytråhetstillägg ΔCF 2.23*10^-4

Luftmotstånd CAA 6.15*10^-5

Motstånd R 1587 kN

Bredd, roder t 0.75m

Korda c 5m

Formfaktor, roder k,roder 0.3

Motstånd, roder R,roder 5 kN

Totalt motstånd Rtot 1592 kN
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CD = (1+ kroder ) iCF ,roder

k = 2 i t
c



Figur 16. Blå linje representerar KT för lastat och röd linje för ballast

Ur diagrammet ser vi i vilket effektivitets område propellern kommer att arbeta i genom att 
analysera vart KT kurvorna skär varandra och sedan använda det framdrivningstalet för att se 
effektiviteten. 

Figur 17. Graf för avlösning
Utprickade värden för propellrarna SSPA 5.60 och SSPA 4.47, 5.60 ligger bättre till därför valts.
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Bilaga 2 - Båtschema
Båtschemat som ska gälla för fartyget har utformats för att se till att inget fartyg har onödig tid i 
hamn. Antagandet som görs här är att på- och avlastning görs på en dag var. Skeppets transporttid 
räknas ut för att se hur lång tid det tar för att segla ett varv. Det finns två olika varv, 
göteborgsvarvet och nynäshamnsvarvet. Ett skepp i månaden ska till Nynäshamn som är en 
längre sträcka än till Göteborg, vilket leder till att det skeppet kommer vara upptaget i fler dagar än 
de andra skeppen. Schemat läggs därmed upp genom att skapa en tidsperiod varje månad där 
minst ett skepp måste ha seglat till Nynäshamn för att hinna dit senast 30 dagar efter det förra 
skeppet anlände. Därför kollas varje fartyg som anländer tillbaka till Ras Tanura om det ligger i den 
tidsramen, när ett skepp seglat mot Nynäshamn stängs tidsramen. Alla skepp som inte ligger inom 
tidsramen går automatiskt till Göteborg. I Matlab-koden i bilaga 4 så används villkoret att 112 fartyg 
ska komma fram under ett år för att oljekvotan ska vara fylld. 
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Bilaga 3 - Utformning

Figur 3. Generalarrangemang

Figur 18. Spantruta

Fartygets spantruta påvisar att skeppet har en väldigt lådliknande utformning, det här är eftersom 
CB är så pass högt. 
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Bilaga 4 - Matlab kod
%Båtschema
%Programmets uppgift är att skapa en tidtabell för båtarna och på så sätt
%se hur många och i vilken hastighet de ska drivas fram i som krävs för att
%uppfylla den givna uppgiften att få fram 112 skepp varje år
%(112*150000=12*1400000) där ett skepp varje månad också ska komma fram
%till nynäshamn
 
clear all
clc
hastighet=25.51; %fartygets hastighet i km/h
gbgrutt=1.2742*10^4*2/(hastighet*24)+2; % Antal dagar varje resa till göteborg 
tar
nynrutt=1.3588*10^4*2/(hastighet*24)+2; % Antal dagar varje resa till Nynäshamn 
tar
gbglev=gbgrutt/2; % Antal dagar till leverans
nynlev=nynrutt/2; % Antal dagar till leverans
antalskepp=14; 
gbgavgtid=round(30/antalskepp); % mellanrummet mellan fartygens avgång
varv=365/gbgrutt; % hur många varv ett fartyg förväntas ta per år
totaltvarv=round(varv*antalskepp-antalskepp);
for month=2:12; % Lägger upp ett intervall där fartygen som ska till nynäshamn 
måste ha seglat innan
    nynavg(1)=0;
    nynavg(month)=30*month-nynlev;
    nynvillk(1)=0;
    nynvillk(month)=nynavg(month)-nynlev; 
end
    for avgtid=0:antalskepp-1;
        gbgavg(avgtid+1)=gbgavgtid*avgtid;
    end
    skeppframme=gbgavg+gbglev-gbgavg(1);
    skepptillbaka=gbgavg+gbgrutt;
    skepptillbaka(2)=gbgavg(2)+nynrutt;
    skepptillbaka(12)=gbgavg(12)+nynrutt;
 
    for i=antalskepp:totaltvarv %låter skeppen segla
        gbgavg(i)=skepptillbaka(i-antalskepp+1);
        skepptillbaka(i)=gbgavg(i)+gbgrutt;
        for j=1:12;
            if gbgavg(i)>=nynvillk(j) & gbgavg(i)<=nynavg(j) % Kollar om fartyg 
är ledigt för att åka till nynäshamn
                skepptillbaka(i)=gbgavg(i)+nynrutt;
                nynvillk(j)=0;
                nynavg(j)=0;
                
            end
        end
        skeppframme(i)=gbgavg(i)+gbglev;
    end 
for i=1:totaltvarv; %Analyserar hur många fartyg som hann fram på ett år
        if skeppframme(i)>=365+gbglev;
            skeppframme(i)=0;
        else
           skeppframme(i)=1;
        end
end
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villkor=sum(skeppframme);
if villkor==112; 
    disp('Lyckat, på ett år kom det fram:')
    disp(villkor)
else
    disp('misslyckat')
end
 
 
 

%Båtdimensioner
%Programmets uppgift är att analysera båtens dimensioner och på så sätt ge
%ut de olika värderna som krävs för att svara på frågor om båten och för
%att lösa problem med andra program
 
clear all
clc
Loa=281; % Total längd
Lpp=270; % Längd mellan perpendiklar 
B=52.1; % Största bredd
T=15.3; % Högsta djupgående
Tballast=5.89:0.1:9.3;
Tballastavg=mean(Tballast);
CB=0.85; % Blockkoefficient 
DWT=152000; %Dödviktston
rho=1024;
Bwt=52313*rho; %ballastvikt tomt skepp
Bwl=0; %ballastvikt lastat skepp
depl=CB*B*T*Lpp;
S=1.025*Lpp*(CB*B+1.7*T);%approximativ formel för våta ytan sid 34 effekt o 
motstånd
Sballast=1.025*Lpp*(CB*B+1.7*Tballastavg)
LCG=139.86; %longitudinell center av gravitation lastat
LCGballast=137; %longitudinell center av gravitation ballast 
vA=7.0833; %hastighet i m/s
GM0=11.25
Fn=vA/sqrt(9.81*Lpp)
%-----formkoefficienter----
Cp=CB; %approximativ prismatiskkoefficient 
Cwp=0.763*(Cp+0.36); %approximativ vattenlinjeskoefficient
Cm=0.9+0.1*CB; %approximativ midskeppskoefficient 
 
 
 
%-----Påbyggnad--------
Height=16; %höjd på påbyggnad
Bredd=B/2; %bredd på påbyggnad
Length=Loa/10; %längd på påbyggnad
vol1=Height*Bredd*Length; %volym på påbyggnad
 
 
 
 
%-----dimensionsberäkningar----
Height= Loa/13.5 %djupgående + höjd över vattenytan 
wlenghtstart=-5.109; %våtalängdsstart från hydrostatics 
wlenghtend=267.892; %sista värdet som vattnet rör
slutpunkt=275.891; %sista datapunkten på båten
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wlengthadd=(slutpunkt-wlenghtend)*T/(Height); %linjärinterpolation vart vattnet 
skär slutligen
wlenght=wlenghtend-wlenghtstart+wlengthadd; %våtlängd
 
warea=wlenght*B*Cwp; %våtytaarea 
dryextra=warea*(Height-T); %approximativ volym över ytan
voltot=dryextra+vol1;
 
 
%------lättviktsberäkningar---- 
E=Loa*(B+T)+0.85*Lpp*(Height-T)+0.85*(0.75*Length*16); %Equipment number
K=0.032;
WST=(K*E^1.36)/(1+0.05*(CB-0.7)); %stålvikt 
Wo=0.25*Loa*B*1000;
motrpm=100; %motorns varvtal
MCR=12539; %maximum continous rating
Wd=120000*(MCR/motrpm)^0.84; %motorvikt 
MCRaux=912; %maximum continous rating generator 
Wr1=1000*3*0.72*MCRaux; %generator vikt 
MCReme=248; %nödgenerator 
Wr2=1000*0.72*MCReme; %vikt för nödgenerator 
Wltot=WST*1000+Wo+Wd+Wr1+Wr2; %total lättvikt
Wtot=Wltot+DWT*1000; %totalvikt
Wtotballast=3000+Wltot+Bwt; %totalvikt vid ballast
 
 
 
 
%-------stabilitet-----
CKG=0.53; %tabellvärde 
KG=CKG*(T+voltot/(Lpp*B)) %masscentrum höjd
Tsnittball=6.421 %snitt T vid ballast, ur hydrostatics 
nyvol=(Height-6.421)*Lpp*B*Cwp+vol1;
KGballast=((3.57*10^7*Height/2)+(1.79*10^7)+(2.11*10^7*Height/
2)+(1.05*10^7*((Height/2)-2))+(1.5*10^6*Height/2))/Wtotballast;
 
%----Verkningsgrad----
etaprop=0.72; %propellerverkningsgrad lastat
etapropballast=0.75; %propellerverkningsgrad ballast 
w=0.5*CB-0.05; 
t=0.6*w;
etaskrov=(1-t)/(1-w); %skrovverkningsgrad
etarot=1; %rotativverkningsgrad
etatot=etaprop*etaskrov*etarot;
etatotballast=etapropballast*etaskrov*etarot;
 
%----Drift---- 14 skepp fart 25.5km/h
T_req=1213*10^3/(1-t); %krävd kraft för framdrivning
T_reqballast=893*10^3/(1-t); %krävd kraft för framdrivning av ballast 
T_reqmotor=T_req/etatot; %krävd framdrivningskraft ifrån motor
T_reqmotorballast=T_reqballast/etatotballast; % krävd framdrivningskraft ifrån 
motor vid ballast
motoreffekt=T_reqmotor*vA; %krävd effekt vid normaldrift
motoreffektballast=T_reqmotorballast*vA; %krävd effekt vid normal ballastdrift
sluteffekt(1)=motoreffekt*1.03*1.15; %sluteffekten efter säkerhetspålägg o 
sjötillägg 
sluteffektballast(1)=motoreffektballast*1.03*1.15;
MCR=sluteffekt(1)*1.1;
 
gbgdist=12742*10^3; %sträcka från persiska viken till göteborg
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nyndist=13588*10^3; %sträcka från persiska viken till nynäshamn 
genomsnittdist=(100*gbgdist+12*nyndist)/(112); %genomsnittlig sträcka för 
fartygen
tid=genomsnittdist/vA; %tid för enkelresa i sekunder 
energi(1)=sluteffekt(1)*tid+sluteffektballast(1)*tid; %krävd energi i joule för 
en hel resa
energieffektivitet(1)=energi(1)/150000; %joule per ton
sfoc=167; %bränsleförbrukning (g/kWh)
 
 
%----Drift---- 13 skepp fart 28.5km/h 
vA=7.9167;
T_req=1625*10^3/(1-t); %krävd kraft för framdrivning
T_reqballast=1117*10^3/(1-t); %krävd kraft för framdrivning av ballast 
T_reqmotor=T_req/etatot; %krävd framdrivningskraft ifrån motor
T_reqmotorballast=T_reqballast/etatotballast; % krävd framdrivningskraft ifrån 
motor vid ballast
motoreffekt=T_reqmotor*vA; %krävd effekt vid normaldrift
motoreffektballast=T_reqmotorballast*vA; %krävd effekt vid normal ballastdrift
sluteffekt(2)=motoreffekt*1.03*1.15; %sluteffekten efter säkerhetspålägg o 
sjötillägg 
sluteffektballast(2)=motoreffektballast*1.03*1.15;
 
tid=genomsnittdist/vA;
energi(2)=sluteffekt(2)*tid+sluteffektballast(2)*tid;
energieffektivitet(2)=energi(2)/150000;
kWh=sluteffekt*tid*2/(3600*1000);
 
fuelconsumption=sfoc*kWh*10^-6 %oljeförbrukning per resa
priceppv=fuelconsumption*700 %oljekostnad per resa
pricepy=priceppv*112 %oljekostnad per år

 
 
 
%Resitance Guldhammer och Havald (1974)
%programmet analyserar framdrivningsmotståndet mha Guldhammer och Havald
%(1974) pga att fartygets dimensioner inte går ihop med delar av
%uträkningarna så överskattas CR vilket leder till en överskattning av det
%totala motståndet
 
clear all
clc
 
g=9.81;
rho=1024;
v=1.2*10^-6;
Lpp=270;
B=52.1;
T=15.3;
CB=0.85;
CP=0.85;
depl=1.8294*10^5;
vA=7.0833;
S=1.025*Lpp*(CB*B+1.7*T);
Fn=vA/(sqrt(g*Lpp));
ReL=vA*Lpp/v;
lambda=Lpp/(depl^(1/3));
Cf=0.075/((log10(ReL)-2)^2);
k=-0.095+25.5*(CB/(((Lpp/B)^2)*sqrt(B/T)));
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delCF=(105*((150*10^-6/Lpp)^(1/3))-0.64)*10^-3;
CR=0.95*10^-3;
alfa=Lpp/4;
% Um=vA/sqrt(alfa);
% ReM=Um*4/v;
% CFM=0.075/((log10(ReM)-2)^2);
% CTM=CR+CFM;
% CRS=CTM-(1+k)*CFM
CAA=0.001*B*1.5*T/S;
CT=(1+k)*Cf+CR+delCF+CAA;
RT=0.5*rho*vA^2*S*CT;
%--roder--
t=0.75;
c=5;
K=2*t/c;
ReLbihang=vA*c/v;
CFbihang=0.075/((log10(ReLbihang)-2)^2);
CD=(1+K)*CFbihang;
Srod=60;
Rr=0.5*rho*vA^2*Srod*CD;
Rtot=RT+Rr;
PE=Rtot*vA;

%Propellerval
%programmets uppgift är att analysera standardpropellrar för kavitation
clear all
clc
T_req=1565*10^3;
T_reqballast=1152*10^3;
vA=7.0833;
D=8;
rho=1024;
J=0:0.05:1.4;
KTreq=T_req*J.^2/(rho*D^2*vA^2);
KTreqballast=T_reqballast*J.^2/(rho*D^2*vA^2);
hold on 
plot(J,KTreq)
plot(J,KTreqballast)
xlabel('J');
ylabel('KT');
%legend('KT (lastad)','KT (ballast')
hold off 
%----propeller 4.47----
J=1;
KTreq=T_req*J^2/(rho*D^2*vA^2);
n=vA/(J*D)
q=0.5*rho*(vA^2+(pi*0.7*D*n)^2);
darea=D^2*pi/4;
parea=0.47*darea*(1.067-0.229*1.3);
tauc(1)=T_req/(q*parea);
patm=101*10^3;
pvatt=rho*9.81*15.28;
sigma(1)=((patm+pvatt)-1.7*10^3)/q
%---propeller 5.60
J=1.05;
KTreq(1)=T_req*J^2/(rho*D^2*vA^2);
n=vA/(J*D)
q=0.5*rho*(vA^2+(pi*0.7*D*n)^2);
darea=D^2*pi/4;
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parea=0.6*darea*(1.067-0.229*1.3);
tauc(2)=T_req/(q*parea);
patm=101*10^3;
pvatt=rho*9.81*15.28;
sigma(2)=((patm+pvatt)-1.7*10^3)/q

%Propellerdiagram
clear all
clc
vA=7.08;
ry=4;
ri=0.5;
D=2*ry
gp=10.4;
gpd=gp/D;
e=0.9;
N=5;
c=1.4;
AR=ry^2/(ry*c);
BAR=0.6;
dr=(ry-ri)/10;
T_req=1565*10^3;
a=0.1;
a_=0.01;
rho=1024;
rr=[0.663 0.988 1.312 1.638 1.962 2.288 2.612 2.938 3.263 3.587];
plats=0;
dT=zeros(10,1);
dM=zeros(10,1);
Eta=zeros(10,1);
aa=zeros(10,1);
aa_=zeros(10,1);
alfa=zeros(10,1);
 
for J=0.1:0.01:1.3;
    plats=plats+1;
    n=vA/(J*D);
    rpm=n*60;
    omega=n*2*pi;
    for i =1:10
        r=rr(i);
        
[Thrust,Torque,eff,an,an_,alfa2]=bladelem( omega,vA,gp,N,c,r,dr,rho,a,a_,AR,e);
        dT(i)=Thrust;
        dM(i)=Torque;
        Eta(i)=eff;
        aa(i)=an;
        aa_(i)=an_;
        alfa(i)=alfa2;
    end
    T=sum(dT);
    M=sum(dM);
    KT(plats)=T/(rho*n^2*D^4);
    KQ(plats)=M/(rho*n^2*D^5);
    KTreq(plats)=T_req*J^2/(rho*D^2*vA^2);
    eta(plats)= (KT(plats)/KQ(plats))*J/(2*pi);
end
KQ=KQ*10;
J=0.1:0.01:1.3;
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plot(J,KT)
hold on
title('GP/D=1.30,  BAR=0.6')
xlabel('J')
ylabel('Kt, 10Kq och eta')
plot(J,KQ,'--')
plot(J,KTreq,'-.')
plot(J,eta)
legend('Kt (prop)','10*Kq','Kt (req)','eta')
hold off 

—————————————————————
function [ dT,dM,eta,a,a_,alfa ] = 
bladelem( omega,vA,gp,N,c,r,dr,rho,a,a_,AR,e )
a1=1;
a_1=1;
theta = atan(gp/(2*pi*r));
villkor=0;
while villkor==0;
    
    v0=vA*(1+a);
    v2=omega*r*(1-a_);
    v=sqrt(v2^2+v0^2);
    q=0.5*rho*v^2;
    alfa = theta - atan(v0/v2);
    phi = theta - alfa;
    cl=2*pi;
    Cl=cl*alfa;
    CL=Cl/(1+(2/(e*AR)));
    Cd=0.008-0.003*Cl+0.01*Cl^2;
    CDi=CL^2/(pi*e*AR);
    CD=CDi+Cd;
    
    dT=q*c*N*(CL*cos(phi)-CD*sin(phi))*dr;
    dM=q*c*N*(CL*sin(phi)+CD*cos(phi))*r*dr;
    ac=(-1/2)+sqrt(0.25+(dT/(4*pi*r*rho*vA^2*dr)));
    ac_= dM/(4*pi*rho*r^3*vA*(1+ac)*omega*dr);
    
    a1=a;
    a_1=a_;
    a=0.9*a+0.1*ac;
    a_=0.9*a_+0.1*ac_;
    test_a=abs(a-a1);
    test_a_=abs(a_-a_1);
    if test_a<0.00001 & test_a_<0.000001;
        villkor=1;
    end
end
p_in=dM*omega;
p_ut=dT*vA;
eta=p_ut/p_in;
 
 
end
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