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ABSTRACT 
Denna rapport består av tre delar. Sjöfarten har sammanfattats i en personlig essä, ett roro-fartyg har 
projekterats för frakt av pappersvaror på Östersjön och säkerhet vid evakueringar från offshore-
plattformar i Arktis har undersökts.  
 
Sjöfarten har och har alltid haft stora fördelar i fråga om en infrastruktur som till stora delar redan 
existerar i form av den stora yta havet utgör. Jämfört med andra transportmedel är sjöfarten en miljövänlig 
lösning med hög kapacitet. Allt talar för att trafiken med båtar, som länge varit en världsledande del i den 
globala handeln kommer fortsätta vara det även i fortsättningen. Branschen  bör dock måna om att 
fortsätta utvecklas i miljösynpunkt och bli ännu bättre inom just det området.  
 
Fartyget är ett roro-fartyg med kapacitet för 6720 ton last. Under ett år kan drygt en miljon ton varor 
fraktas från Sundsvall till antingen Lübeck i Tyskland eller Göteborg på Sveriges Västkust. Fartyget är 174 
meter långt, har en maximal bredd på 23 meter, ett djupgående på 6,55 meter och marschfart på 15 knop. 
Dess totala deplacement är knappt 16 500 ton och har en blockkoefficient på 0.62. Kriterier och regelverk 
såsom minsta fribord, stabilitetskriterier och kursstabilitet uppfylls. Motståndsberäkningar har gjorts och 
en propeller har valts, vilken har fem blad samt ett bladareaförhållande på 0,6. En motor som klarar 
uträknat effektbehov har föreslagits, och fartyget har värderats ut miljösynpunkt. 
 
En litteraturstudie om säkerhet i Arktis har genomförts. Faktorer som identifierats som speciellt 
utmärkande är ett i allt högre grad säsongsbundet istäcke, bristande satellittäckning runt polen och att val 
av räddnings- och evakueringsfarkost spelar stor roll för sannolikheten för en lyckad operation. Slutsatsen 
är att varje installation behöver en skräddarsydd evakuerings- och räddningsplan, samt att regelverk för 
offshorebranshen i Arktis i dagsläget saknas, och bör skrivas innan verksamhet etableras.  
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1. INLEDNING 
Av jordens yta består 71 % av vatten. Att tänka sig en lika stor yta att kunna köra bil på, eller att ens kunna 
använda resterande 29 % av jordytan till markburen transport känns absurt. Där har vi sjöfartens stora 
fördel; en infrastruktur som till stor del redan existerar och en jämförelsevis miljövänlig transportlösning 
med hög kapacitet. Detta möjliggör den globala sammanlänkning av jordens världsdelar som sjöfarten idag 
utgör, både som aktör inom person- och biltransport, men framförallt som en förutsättning för det 
moderna samhällets världshandel.  
 
Både Sverige och Finland är stora producenter av pappersprodukter. När dessa ska distribueras från 
fabrikerna är sjöfart en lösning som ofta tillämpas. Till Lübeck skeppas pappersprodukter som ska till 
Tyskland, Schweiz och Österrike, och Göteborg är en vanlig omlastningshamn för vidare transport till 
resten av världen. En sjöfartslösning presenteras för transport av färdiga pappersvaror så som 
tidningspapper, journalpapper, kontorspapper med fler, från Sundsvall till Göteborg eller Lübeck. 
Fartygen kan gå till båda hamnarna, beroende på efterfrågan. Godsflödet från Sundsvall är beräknat till en 
miljon ton per år. 
 
Oljeutvinning i Arktis har i flera år nu varit ett ämne som många haft, och fortsätter att ha åsikter kring. 
Att det Arktiska klimatet redan är utsatt på grund av den globala uppvärmningen är välkänt. Förutom 
riskerna för miljön och djurlivet utgör den karga naturen även ytterligare risker för personal ombord på 
plattformarna. Att jobba på en offshoreplattform i varmare klimat är ett högriskjobb i sig. Det finns 
många exempel på att evakueringar vid olyckshändelser inte alltid är lyckade. Faktorer som extrema 
temperaturer, hårda stormar, ett ständigt förändrande istäcke och svagare sattelittäckning närmare polerna 
gör en räddningsaktion i Arktis till en väldigt svårt uppdrag. Undersökniningar av dessa rikser har gjorts 
och presenteras i avsnitt fyra i denna rapport. 
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2. SJÖFART  

MARKNADER INOM SJÖFART 
Idag transporteras alla möjliga sorters varor med sjöfart, allt ifrån råvaror som olja, malm och spannmål till 
färdiga produkter såsom kläder och bilar. Att frakta en vara med båt är det miljömässigt bästa valet, och är 
oftast även det billigaste alternativet, då man kan flytta stora mängder varor åt gången med relativt sett 
liten energiförbrukning.  
 
Trampsjöfart är den del av marknaden inom sjöfart som dominerar rent volymmässigt. Med termen 
menas att fartygen inte seglar efter en speciell tidtabell eller rutt, utan transporterar de varor som finns 
tillgängliga att frakta, som det betalas för i enlighet med speciella frakttariffer. För denna marknad är 
efterfrågan och tillgång extremt viktig, minsta variation ger direkt utslag i form av prisjusteringar. 
Trampsjöfart utgör en betydande del inom flera viktiga transportmarknader, bland annat bulksjöfart, 
kylsjöfart och transport av olja och energiråvaror.   
 
Bulkgods är gods som inte paketeras innan transport. Det finns både torra och flytande varor som 
transporteras med bulksjöfart, t.ex. sand, spannmål, malm och olja. Ett problem för bulkfartygen, som 
uppstår p.g.a. att varorna är förpackade är att det är stora mängder som kan förflyttas och lasten utgör ofta 
en stor del av fartygets totala vikt. För att undvika instabilitet bygger man lastutrymmena med sluttande 
väggar och avdelningar för att undvika förflyttning för-akterut. De oceangående fartygen är större; 200-
400 meter långa, och de mindre som opereras längs kuster och över kortare distanser är typiskt 70-120 
meter långa. Oljetankers, som fraktar olja främst från Mellanöstern till övriga världen, är mycket viktiga 
för dagens samhälle då konsumtionen främst sker i områden utan egen tillgång. De oceangående fartygen: 
råoljetankers, är de största varianterna på 250-380 meter i längd. Dessa transporterar råolja till raffinaderier 
för att processeras. Oljan kan sedan faktas vidare i mindre fartyg; produkttankfartyg i storleksordningen 
80-250 meter långa. En annan viktig råvara som transporteras till sjöss är gas, som kyls ner och fraktas 
vätskeform, eller kondenserade under tryck.  
 
Kylsjöfart en består av fartyg som är specialiserade på transport av livsmedel som är känsliga för 
temperaturförändringar, t.ex. frukt och grönsaker.  Marknaden har delvis börjat få konkurrens av 
containerfartyg som kan ta kyl-containrar, men har fortfarande fördelen att kunna erbjuda högst kvalité. 
Branschen domineras av ett fåtal stora aktörer och vilka varor som fraktas varierar efter årstiderna. På 
våren är det mycket äpplen och päron från södra halvklotet som distribueras, följt av citrusfrukter från 
Sydafrika och Argentina under sommaren tillsammans med kiwi från Nya Zeeland, och slutligen exotiska 
frukter när året lider mot sitt slut. Bananer fraktas året runt och utgör 40% av all kyltransport. Fartygen 
kan vara 100-200 meter långa.  
 
Motsatsen till trampsjöfart är linjesjöfart, som går efter speciella rutter och lägger till i speciella hamnar 
efter en bestämd tidtabell. Merparten av linjesjöfarten utgörs av containerfartyg, som är byggda för att 
frakta just varor som paketerats i containrar. Dessa fartyg kan vara mellan 100-400 meter långa, beroende 
på vilket område de opererar i. Storleken anges dock i TEU (Twenty-feet Equivalent Unit), vilket anger 
hur många 20 fots långa containrar fartyget kan ta. De som opererar på oceanerna, över längre sträckor  
kan vara i storleksordningen 11000 TEU eller större, varav de största bara lägger an i speciella bashamnar. 
Hamnen i Göteborg är en av få sådana. Containrarna distribueras sedan vidare med antingen lastbilar eller 
mindre containerfartyg, så kallade Feederfartyg, med en lastkapacitet på upp till 1000 TEU. Roro-fartyg 
(Roll On Roll Off) är även de vanliga inom linjetrafik. Dessa är konstruerade så att lasten smidigt ska 
kunna köras ombord och i land, antingen för egen räkning eller med någon form av transport på hjul, t.ex 
truck eller lastbil.  
Offshore är namnet för den industri som utvinner olja och gas till havs. Genom hela processen behövs 
flera typer av marina fartyg och tjänster, bland annat oljeriggar, bostadsfartyg och plattformar och fartyg 
för undersökningar.  
 
Bilfartyg är fartyg specialiserade på att frakta bilar som produceras. De senaste åren har det blivit alltmer 
vanligt att köpa bilar från hela världen, och efterfrågan av denna fartygstyp har alltså ökat.  
Kryssningssjöfart var från början ett sätt för människor att flytta en längre sträcka, innan flygplanen fanns. 
Idag används de som hela upplevelser, ofta som ett semesteralternativ. Man bygger upp ett litet samhälle, 
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med allt från barer, restauranger, pooler och affärer. Sverige var tidigare en ledande aktör inom området, 
men är det inte längre på grund av regler för anställning av utländsk arbetskraft. Länder som idag är stora 
inom området är Grekland, Norge, USA och asiatiska länder. Färjetrafik är en blandning av 
passagerarfartyg och lastfartyg. De används som en förbindelse och är en del av ett lands infrastruktur och 
kompletterar ofta landsvägs- och järnvägsnätet. I Sverige finns färjor t.ex till Åland och Gotland. Även 
dessa kan innehålla samma inslag som kryssningsfärjorna i fråga om underhållning och bekvämlighet för 
passagerarna.  

AKTÖRER INOM SJÖFARTEN 
Ett rederi är ett bolag som ägnar sig åt sjöfart, antingen genom att äga egna fartyg som det opererar, men 
kan även hyra in fartyg och erbjuda och sälja tjänster. Majoriteten av alla nybeställningar av fartyg görs av 
just rederier, då det är en för stor risk för en privatperson att ta. Varven är de ställen där båtarna byggs. 
Vid ett nybygge är väldigt många aktörer inblandade, från flera olika organisationer och företag. Antingen 
har varvet egna konstruktörer, eller så har rederiet det.  
 
IMO är det organ inom FN som jobbar med sjöfartsfrågor. Dess honnörsord är säker och effektiv sjöfart 
på rena hav och samordnar den internationella sjösäkerheten.  
 
Klassificeringssällskapen är viktiga för säkerheten inom sjöfart. Ofta har de fått i uppgift av ett land att 
säkerställa kvalitén på fartyg som seglar under landets flagg och representerar myndigheterna vid 
kontroller av säkerhet, sjövärdighet och miljöskydd. IACS är de tretton största klassificeringssällskapen 
som tillsammans gått ihop för att bättre kunna säkerställa att sällskapen kollar på samma saker och att 
tolkar förordningar och regler på samma sätt. Bland dessa finns Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, 
franska Bureau Veritas och American Bureau of Shipping.  
 
Hamnar finns i hela världen. Sverige har Europas längsta kuststräcka, på vilken ett 50-tal hamnar ligger. 
Hamnarna ägs vanligen av kommunerna, både i Sverige och utomlands.  

MILJÖASPEKTER 
Trots att sjöfarten är väldigt miljövänlig i jämförelse med andra transportmöjligheter finns det utmaningar 
även för denna bransch. Problem som finns idag är bland annat oljeutsläpp, ballastvattenhantering, giftiga 
bottenfärger och utsläpp av både koldioxid och kväve- och svaveloxid.  
 
Oljeutsläpp är ett stort problem som medför förstöring av naturen och ett sämre klimat för durken som 
lever i närheten av olyckorna. En fjärdedel av all olja som läcker ut till världshaven varje år kommer från 
sjöfarten. Man jobbar ständigt med att sanera utsläppen och man har sett en förbättring av rapporteringen. 
Som åtgärder har enkelskrov förbjudits.  
 
Ballastvattenhanteringen är ett annat problem. När ett fartyg tar in vatten i en del av världen för att 
undvika instabilitet när det inte har något att frakta, t.ex. på en tillbakaresa tar organismer och arter med. 
De flesta överlever inte, men det finns undantag. Bland exemplen finns den europeiska zebramusslan som 
i USA har kostat USD fem miljarder att sanera sedan 1989, en nordamerikansk manet som i svarta havet 
förstört fiskenäringen i stora delar då maneten äter upp det som fiskarna tidigare åt. Giftiga alger som 
absorberas av djur som människan sedan äter och utför en stor fara för förlamning eller till och med 
dödsfall är ett annat exempel. För att undvika detta har IMO:s medlemsländer tagit fram riktlinjer för att 
minska riskerna med nya arter i de marina miljöerna. Dessa riktlinjerna säger bland annat att man bör 
skifta vatten på öppet hav och  att ballasttankarna ska rengöras regelbundet och noggrant. 2004 antog 
IMO en konvention, som behöver antas av 30 länder som tillsammans representerar 35 % av det globala 
handelstonnaget innan reglerna kan börja gälla. År 2013var det 35 länder som ratificerat konventionen, 
men deras totala handelstonnage räcker inte. 
 
Organismer som sitter på utsidan av fartyget är även det ett problem, som dock är svårare att hantera än 
ballastvattnet. Att använda giftiga bottenfärger har tagits steg mot att minska, bland annat genom att EU 
år 2003 förbjöd fartyg som seglar under EU-falgg att använda bottenfärger baserade på tenn, något som 
kan störa fortplantningen hos organismer som lever i haven.  
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Liksom alla andra transportmedel som använder sig av fossila bränslen finns ett problem med utsläpp av 
koldioxid. Den globala uppvärmningen är något de allra flesta hört talas om idag, och något vi tillsammans 
måste stoppa. Sjöfarten behöver även minska sina utsläpp av svavel- och kväveoxider. Katalysatorer är 
den idag bästa lösningen på minskat kväveoxidutsläpp. Tekniken kallas SCR, Selective Catalytic Reduction 
och kan, om det installeras på samtliga motorer på ett fartyg minska utsläppen med upp till 99%. Detta är 
ett område där Sverige varit pionjärer. Som första land i världen införde Sverige år 1998 olika avgifter på 
farlederna beroende vilket avtryck på miljön fartyget gjorde. Desto mindre utsläpp, desto mindre avgift 
behöver man betala. Detta har varit ett positivt regelverk som fungerat, och är ett bra exempel på att det 
går att göra något åt de problem som finns idag.  

DISKUSSION 
Med den långa kuststräcka Sverige har spelar sjöfarten en väldigt stor roll. Det faktum att fler människor 
reser till och från landet med färja än flyg varje år, och att 85 % vår export fraktas med sjöfart vittnar om 
att vi inte skulle klara oss utan den. Allt talar för att sjöfarten, som länge varit en världsledande del i den 
globala handeln kommer fortsätta vara det även i fortsättningen. Om de miljöproblem som finns idag tas 
på allvar av organisationer, rederier och myndigheter kommer marknaden att vara väldigt 
konkurrenskraftig gentemot både luft- och vägtransport. Hemligheten, tror jag, är att måna om att 
bibehålla det försprång branschen har idag i miljösynpunkt och fortsätta att utvecklas och bli ännu bättre 
inom just det området.  
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3. FARTYGSPROJEKTERING 
 

3.1. BAKGRUND  
När papper tillverkas sker det idag i stora maskiner, så kallade pappersmaskiner. Pappersmassan blir till 
olika typer av papper via flera olika steg i olika delar av maskinen. Massans fibrer pressar ihop till ett 
hållbart papper och vattenmängden minskas succesivt genom tillverkningsprocessen. Papperet torkas och 
bestryks eventuellt för att matcha kundens beställning, och det färdiga papperet rullas slutligen upp på så 
kallade tambourer, stora rullar med färdigt papper. Tambouren lyfts ut ur pappersmaskinen och i en 
rullmaskin delas papperet upp i beställd bredd och längd på kundrullar där papperet är tätt packat och kan 
väga flera ton.  
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3.2. KRAVSPECIFIKATIONER 
Modo och SCA, som båda innehar pappersbruk på den svenska sidan om Bottenviken, ställer genom Karl 
Garme följande krav på det eller de fartyg som projekteras. Samtliga kravuppfyllelser har dokumenterats 
och presenterats i denna rapport.  
 

A. En miljon pappersprodukter per år ska kunna lämna Sundsvall.  
B. Fartygen ska kunna gå till antingen Lübeck eller Göteborg, beroende på efterfrågan.  
C. Lämplig fart ska väljas utefter den lasttyp fartyget ska transportera. Dimensionerna ska väljas 

resurseffektivt och överdimensionering ska undvikas.  
D. Fysiska begränsningar längs rutten, så som djupgående i hamnar, kajlängder, slussars dimensioner, 

höjder på broar och kraftledningar och liknande, ska tas hänsyn till.  
E. Regler om minsta fribord ska uppfyllas, enligt International Convention on Load Lines.  
F. Intaktsstabiliteten ska tillfredsställa de villkor som ställs i IMO Resolution A.749 1993.  
G. Fartygets lättvikt ska approximeras enligt Watson eller Rapo. 
H. Kursstabiliteten ska analyseras enligt Clarke.  
I. Både lastad och olastad fartygskondition ska undersökas.  
J. Propellerarrangemanget ska dimensioneras med rimligt propellervarvtal.  
K. Vattentäta sektioner ska finnas på fartyget enligt SOLAS, enligt formulering i DNV Rules for 

Classification of Ships 
L. Viktiga aspekter utöver de specifierade ovan, som anses viktiga att ses över längre fram i 

projekteringsfasen, ska kommenteras. 
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3.3. GENERELLT 

3.3.1. Typ av Fartyg 
Det finns idag flera specialkonstruerade lösningar för transport av just pappersprodukter [1]. Både SCA 
och Stora Enso använder sig av system där produkterna fraktas på så kallade kassetter, vilka kan beskrivas 
som öppna containrar. Antingen består de bara av en botten, alternativt en stålram med en eller flera 
täckta sidor. Dessa lastas ombord på så kallade roro-fartyg med speciella truckar kallade Translifters eller 
SECU (Stora Enso Cargo Unit). Kassetter utan stålram och Translifters kan ses i figur 1.   
 

 
Figur 1. Kassetter och Translifters under lastning av ett roro-fartyg 

Då detta system redan är framtaget för just transport av dessa produkter och är implementerat i både 
Sundsvall, Lübeck och Göteborg [2] beslutades att utgå från detta även i det fall denna rapport avser. Typ 
av fartyg bestämdes därmed till ett roro-fartyg (roll on-roll off), som helt enkelt har en ramp I ena änden 
där lasten, I detta fall kassetterna med pappersrullar, kan köras ombord.  

3.3.2. Rutt 
Rutten som ska köras är antingen Sundsvall-Göteborg eller Sundsvall-Lübeck. Fartygen/fartyget ska 
kunna gå till vilken som helst av destinationerna. Då avståndet mellan Sundsvall till Göteborg enligt [3] är 
längre än till Lübeck används den sträckan vid kommande beräkningar. Avstånd mellan hamnarna kan ses 
i tabell 1.  
 

Tabell 1: Sträcka mellan specificerade hamnar 

Sträcka Avstånd 
Sundsvall – Lübeck 673 nm 
Sundsvall – Göteborg 736 nm 

 

3.3.3. Hamnar och Broar 
Fartygets maximala dimensioner begränsas också av vilket maximala djup som gäller i hamnarna.  
Fastställda djup enligt [4], [5] och [6] i de tre aktuella hamnarna ses i tabell 2.  
 

Tabell 2: Djupgående i specificerade hamnar 

Hamn Max djupgående 
Sundsvall  9 m 
Lübeck 8,5 m 
Göteborg 8,9 m  
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På rutten till Göteborg passeras även minst en bro: Öresundsbron eller Stora Bält. Höjden på dessa broar 
begränsar maximal höjd på fartyget.  I tabell 3 ses segelfri höjd enligt [7] och [8 ]för respektive bro.  
 

Tabell 3: Maximal segelfri höjd för broar på rutt 

Bro Max segelfri höjd 
Öresundsbron 57 m5 

Stora Bält 70 m6 

 

3.3.4. Hastighet 
För att kunna bestämma den hastighet fartyget behöver köras med måste tider för lastning och lossning 
uppskattas. Det antas att detta tar 8 timmar per besökande hamn. Dessutom läggs en buffert för oväntade 
händelser på rutten eller i hamn till, på 8 timmar per rundresa. En rimlig tidtabell är att lämna Sundsvall en 
gång per vecka. Med dessa antaganden kan medelhastigheten bestämmas till 10,3 knop enligt formel (3.1).  
 

   (3.1) 

 
Då man kommer behöva köra med lägre hastighet än medel vissa sträckor, och kan köra snabbare andra 
delar sätts marschhastigheten till 15 knop.  

Sträcka
Tid

= 2*736
(168 − 24)

= 1472
144

= 10,3
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3.4. FARTYGET 

3.4.1. Längd och bredd 
För att bestämma fartygets, eller fartygens, dimensioner måste hänsyn tas till last per fartyg, vilket ger antal 
kassetter och således de dimensioner som krävs. Totalt ska 1 miljon ton färdiga pappersvaror fraktas från 
Sundsvall varje år. Fartyget, eller fartygen, kommer avgå från Sundsvall en gång i veckan. Varje kassett är 
12,25 meter lång, 2,6 meter bred och kan ta 60 ton last enligt [1]. I tabellen nedan räknas några olika 
alternativ fram. N står för antal däck, L för längd och B för bredd.   
 

Tabell 4: Dimensioner för olika antal fartyg 

Antal fartyg 1 2 3 4 5 
Last per fartyg [ton] 19230  9616 6410 4808 3847 
Antal kassetter [st] 321 160 107 81 65 
Placering av kassetter 
((N) x L x B) [st] 

(2) x 17 x 10  17 x 10  14 x 8  11 x 8  9 x 8  

Minsta dimension 
(L x B) [m] 

208,5 x 26 245 x 20,8 171,5 x 20,8 134,5 x 20,8 110,5 x 20,8 

Total lastkapacitet/år 
[ton] 

1 060 800 1 060 800 1 048 320 1 098 240 1 123 200 

 
Förutom de aspekter som tas med i tabellen bör även andra aspekter tas i åtanke då dimensionerna och 
antal fartyg bestäms. Fler fartyg kräver t.ex. fler besättningsmän vilket kostar mer, och ett större fartyg 
kräver generellt sett mindre bränsle än flera mindre tillsammans. Då kunden efterfrågat optimerad frakt 
som gör så lite miljöpåverkan som möjligt, fastslås 3 fartyg som det bästa alternativet, då det är det förslag 
som är dimensionerat för minst extravikt av varianterna ovan. 
 
Kassetterna placeras 8 stycken i bredd, tätt ställda fyra och fyra, med en gång i mitten. Fartygens totala 
dimensioner fastställs till 174 meter långa och 23 meter breda. Längden mellan perpendiklarna, LPP, antas 
vara något lägre, och sätts till 172 meter. Maskinrummet placeras under lastdäck och båda byggs för att 
vara vattentäta. Lastdäcket antas vara 4 meter högt, och maskinrum och dylikt sätts till 7 meter högt.  
 

 

 

3.4.2. Vikt 
För att kunna bestämma ett djupgående, T, för fartygen behövs vikten uppskattas. Från tabell 4 fastslås att 
fartygen ska kunna ta en last på 6720 ton. Dödvikt, DW, är den totala vikten av last, bränsle, vatten, 
förnödenheter, och besättning. För att bestämma denna görs jämförelse med m/s Ortviken enligt [9], ett 
roro-fartyg med dimensionerna 170 × 24 m, men med en lastkapacitet på 8200 ton. Dess dödvikt är 11500 
ton. Fartyget som projekteras ska ta ca 1500 ton mindre last, och behöver därav inte lika starka motorer. 
Dödvikten bestäms till 9000 ton.  
 

 
 
Lättvikten, LW, är fartygets egenvikt, d.v.s. skrovet, propellrar, motor och oljor och vatten som hör till 
maskineriets rörsystem. För att uppskatta denna används en beräkningsmetod av Rapo [10], som 
apprixomerar lättvikten för just roro-fartyg, enligt ekvation (4.1)  
 

  (4.1) 

LOA = 174m
LPP = 172m
B = 23m

DW = 9000ton

LW = (0,03557LPPBD
Lpp

D
+1350 nCB )*C1
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där konstanten n är antal lastdäck, i detta fall 1. Cb är fartygets blockkoefficient, som för fartyg i 
medelhastighet brukar vara mellan 0,6-0,7. Blockkoefficienten antas vara 0,62. C1 är en konstant som 
beror på vilket material som skrovet är byggt av. För stål sätts den till 1,035. D är fartygets höjd från köl 
till väderdäck, som består av lastdäck och maskinrum och dylikt, antas i det här skeendet antas vara 11 
meter. Lättvikten beräknas därmed till  

 
 

 
Fartygets totala vikt, deplacement i ton blir då 
 
   (4.2) 
 
Lättvikten uppgår alltså till 45 % av fartygets totala vikt, vilket enligt [10] är fullt rimligt för medelstora 
fartyg av typen roro.  

3.4.3. Djupgående  
När vi bestämt deplacementet, längd, bredd och blockkoefficient kan vi beräkna ett djupgående enligt 
ekvation (4.3) där 1,025 är en korrektion för vattnets densitet.  
 
   (4.3) 
 
Djupgåendet, T, beräknas till  

 

3.4.4. Fribord 
För att ett fartyg ska vara sjödugligt krävs att bestämmelser angående minsta fribord, F, följs. Det är den 
vattentäta delen av fartyget och finns till för att säkerställa dess säkerhet. Enligt Transportstyrelsens 
regelverk [11] är fartyget av typ B, och ska enligt tabell 28.2 och korrektionstabell 27.1, med längd 174 
meter, ha ett minsta fribord på 3094 mm.  
 

 
 

Fartygets faktiska fribord beräknas genom att subtrahera djupgåendet, T, från höjden från köl till 
väderdäck, D, som består av det vattentäta lastrummet och maskinrummet enligt ekvation 4.4 
 
   (4.4) 
 
vilket är gott och väl inom Transportstyrelsens gränser.  

3.4.5. Vattentäta sektioner 
Vattentäta sektioner är viktiga för säkerheten ombord på fartyget, och nödvändiga för att på operera med 
skeppet. Antal vattentäta sektioner ska bestämmas i enlighet med IMO-standarden SOLAS, Safety of life 
at sea. I DNV Rules for Classification of Ships [12] finns standarder för hur många dessa ska vara.  
Oavsett längd ska varje fartyg vara utrustad med ett kollisions-skott, ett akterpikskott (ett vattentätt skott 
längst akterut) och ett vattentät sektion för och akter om maskinrummet. Enligt tabell A1 ska fartyg med 
en längd på mellan 165 – 190 meter ha totalt 8 vattentäta sektioner, då maskinrummet är placerat i aktern.  
 

LW = 7436ton

Δ = DW + LW = 16436ton

Δ = 1,025*CbLppBT

T = 6,55m

Fmin = 3094mm

F = D −T = 4,45m
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3.5. STABILITET 
Ett fartygs stabilitet är ytterligare en viktig aspekt som måste tas hänsyn till vid projektering av ett fartyg. 
Fartyget måste klara av tillräckligt mycket krängning, både transversellt och longitudinellt för att kunna 
framföras säkert. Ett förlist fartyg innebär inte bara livsfara för besättning och passagerare, utan också 
enorma ekonomiska förluster och är i många fall skadligt för miljön. Det är i de allra flesta fall den 
transversella stabiliteten som är kritisk, därför koncentrerar vi oss på den.  
 
När ett fartyg kränger, förskjuts dess deplacementcentrum, B, och det bildas en hävarm, GZ, mellan det 
kraftpar som i jämnvikt utan krängning verkar genom samma verkningslinje eftersom det antas att fartyget 
är jämt lastat: deplacementcentrum och masscentrum, G. Ett fartyg i jämnvikt illustreras i figur Xa, och ett 
fartyg med påtvingad krängning kan ses i figur Xb. Om fartyget är stabilt kommer hävarmen tillsammans 
med deplacementet skapa ett rätande moment, som strävar efter att fartyget ska återgå till sitt 
jämnviktsläge. Om masscentrum ligger för högt upp, eller deplacementcentrum förskjuts för mycket kan 
hävarmen istället bidra till ökad krängning, varvid fartyget blir instabilt.   

För att mäta stabiliteten hos ett fartyg brukar man uttrycka den rätande hävarmen som en funktion av 
krängningsvinkeln . Plottar man denna får man en så kallad GZ-kurva, och med hjälp av denna kan man 
bedöma om ett fartyg uppfyller de kriterier som finns.  

3.5.1. Krav 
Ett fartyg ska uppfylla stabilitetskrav enligt IMO regler. Dessa finns sammanfattade i Fartygs stabilitet av 
Mikael Huss [13] och lyder att arean under GZ-kurvan ska vara minst:  

i. 0,055 mrad upp till 30 graders krängningsvinkel.  
ii. 0,090 mrad upp till 40 graders krängningsvinkel.  
iii. 0,030 mrad mellan 30 och 40 graders krängningsvinkel.  

 
Vidare gäller också att 

iv. GZ ska vara minst 0,20 meter vi krängningsvinkel lika med eller större än 30 grader.  
v. GZmax ska inträffa vid en krängningsvinkel på minst 25 grader men helst större än 30 grader.  
vi. GM0 ska ej vara minste än 0,15 meter.   

 
Kunden har även efterfrågat kursstabilitet. Här gäller det att göra en avvägning. Ett för kursstabilt fartyg är 
inte önskvärt, men man vill inte heller ha ett fartyg som slingrar sig fram. Vissa typer av fartyg är lite 
kursinstabila, så kursstabiliteten är inte ett måste rakt av, men det rekommenderas att fartyget ligger inom 
rimliga gränser från stabila värden.  

3.5.2. MSY Hydrostatics 
För att ta fram all nödvändig data för att kunna avgöra om fartyget uppfyller stabilitetskriterierna som 
tidigare nämnts används ett Matlab-program som heter MSY Hydrostatics [14]. En Britfair-fil som 

φ

Figur 2: Vänster - Fartyg i jämvikt. Höger - Fartyg med påtvingad krängning 
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innehåller en modell av ett roro-fartyg modelleras med hjälp av delprogrammet Hullbender för att 
efterlikna den skrovstruktu fartyget som projekteras i denna rapport har. Indata, så som längd, bredd, 
djupgående och blockkoefficient används för att ta fram modellen. I figur 3 visas det anpassade skrovet, 
och i figur 4 kan fartygets spantruta ses där den högra delen visar fören och den vänstra fartygets akter.  
 

 
Figur 3: Modifierat skrov 

 

 
Figur 4: Spantruta för modifierat skrov 

 

3.6. TYNGDPUNKTSLÄGE 
För att kunna beräkna fartygets intaktsstabilitet måste dess tyngdpunkt bestämmas. Tyngdpunktens läge 
räknas från mitten av aktern, i höjd med kölen. Då fartyget antas vara jämt lastat med lika mycket last på 
båda sidor om den längsgående centrumlinjen kommer TCG vara noll, då detta är just ett mått på 
tyngdpunktens placering i transversell led. Vidare strävas det efter ett fartyg med samma höjd till 
vattenytan i fören och aktern, alltså ett fartyg utan trim. För att uppfylla detta ska LCG vara 75 meter. 
Tyngdpunktens placering i höjdled, KG, bestäms av lastens och maskinrummets vikt, samt dess höjd över 
kölen.  Denna uppskattas till 8 meter, alltså en meter upp på lastdäck. Tyngdpunktens placering är alltså:  

 

 

3.6.1. Intaktsstabilitet 
När skrovet modellerats och tyngdpunktslägena är bestämda kan en GZ-kurva tas fram med hjälp 
av MSY Hydrostatics, och med hjälp av den kan det bestämmas om fartyget uppfyller de kriterier 
på intaktsstabilitet som listades i kapitel 5.1. Fartygets GZ-kurva kan ses i figur 5. I tabell 5 listas 
fartygets beräknade värden för de tidigare listade kriterierna.   
 

TCG = 0m
LCG = 75m
KG = 8m
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Figur 5: Fartygets GZ-kurva  

 
Tabell 5: Fartygets värden jämfört med specificerade kriterier. 

Kriterier Min enl. kriteriet Beräknat värde Uppfylls Kriteriet? 
i. 0,055 mrad 0.5613 mrad Ja 
ii. 0,090 mrad 1,0502 mrad Ja 
iii. 0,030 mrad 0.4889 mrad Ja 
iv. 0,20 meter 1,99 meter Ja 
v. 25 grader 30 grader Ja 
vi. 0,15 meter 4,47 meter Ja 
 
Ur tabell 5 kan det fastslås att fartyget uppfyller alla stabilitetskrav som krävs. I och med att 
kriteriet iv. är uppfyllt med god marginal kan uppskattningen på tyngdpunktens placering i 
höjdled, KG, antas vara tillräckligt bra i denna inledande projekteringsfas. Vid eventuell 
vidareutveckling behövs självklart ett mer precist värde tas fram.  

3.6.2. Intaktsstabilitet utan last 
Eftersom fartyget designas främst för att frakta pappersvaror från Sundsvall till respektive destination, 
men inte ska frakta något tillbaka enligt ursprunglig kundbeställning, måste även fartygets intaktsstabilitet 
utan last undersökas.  
 
Då både maskinrum och brygga är placerade i aktern av fartyget läggs ballasttankar i fören, för att nå en 
longitudinell jämvikt även när fartyget är olastat. Dessa dimensioneras för att rymma 3000 ton vatten, och 
kan, vid behov, även användas när fartyget går med last eller i hamn vid lastning och lossning. Fartygets 
tyngdpunktsläge i höjdled, KG, approximeras nu till 3,5 meter, i mitten av ballasttankar och 
maskinrumhöjd. GZ-kurvan för ett olastat fartyg kan ses i figur 6 och de beräknade stabilitetsvärdena 
redovisas i tabell 6.  
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Figur 6: GZ-kurva för ballast-lastat fartyg 

 
Tabell 6: Ballast-lastat fartygs värden jämfört med specificerade kriterier. 

Kriterier Min enl. kriteriet Beräknat värde Uppfylls Kriteriet? 
i. 0,055 mrad 1,2476 mrad Ja 
ii. 0,090 mrad 2,5987 mrad Ja 
iii. 0,030 mrad 1,3511 mrad Ja 
iv. 0,20 meter 5,38 meter Ja 
v. 25 grader 45 grader Ja 
vi. 0,15 meter 9,76 meter Ja 
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3.6.3. Kursstabilitet 
Kursstabiliteten analyseras med hjälp Clarkes diagram, figur 7.  

 
 Figur 7: Clarkes diagram  

För att bedöma fartygets kursstabilitet behöver vi alltså tre värden. Vi vet sedan tidigare att 
blockkoefficienten är  

  
  

Kvoten mellan fartygets bredd och djupgående, som motsvarar diagrammets vertikala axel är 

, 

 
och den longitudinella axeln kvoten mellan fartygets längd och bredd 

 
 

I figur 7 ovan är kurvan för fartygets CB markerat i blått, och den röda markeringen visar vart axlarnas 
kvot-värden skär varandra. Det observeras att fartyget är kursstabilt, men ligger nära CB-kurvan, från vilket 
bedömningen görs att fartyget inte är för kursstabilt. Kraven uppfylls därmed.   
 

Cb = 0,62

B
T
= 3,5

T
B
= 7,5
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3.7. MOTSTÅNDSBERÄKNINGAR 
När beräkningar på fartygets totala motstånd görs, används två olika metoder som sedan jämförs; 
Guldhammer och Harvalds metod samt Holtrop och Mennens metod. Den förstnämnda är en 
sammanställning av systematiska serier som publicerades 1974, från flera modellinstitut, som alltså provat 
en mängd olika skrovformer i modellstorlek. Den senare är en semiempirisk metod som tar hänsyn till 
flera skrovparametrar samtidigt. I detta fall används en algoritm som erhålles från Karl Garme för att göra 
dessa beräkningar. Alla beräkningar och ekvationer i detta kapitel hänvisas till [15] om inte annat anges.  

3.7.1. Guldhammer och Harvalds metod 
Denna metod grundar sig alltså på modeller, därför görs alla beräkningar för dessa, varvid resultatet skalas 
om för att gälla för det fullstora fartyget med hjälp av dimensionslösa konstanter. Motståndskoefficienten 
CT beräknas enligt ekvation (6.1) 
  
   (6.1) 
 
där  är visköst form- och friktionsmotstånd,  är vågbildningsmotståndet och  är 
luftmotståndet. Motståndet beräknas sedan med hjälp av ekvation (6.2) 

   (6.2) 

där V är fartygets marchfart, S är fartygets våta yta och  är vattnets densitet.  

3.7.2. Visköst form- och friktionsmotstånd  
Det viskösa motståndet utgår från friktionskraften på en plan platta som är lika lång som fartyget, vars 
area är samma som fartygets våta yta S och anströmmas parallellt med plattan med an hastighet lika stor 
som fartygets marschfart V. Att denna plana platta inte har samma egenskaper som fartygets skrov 
kompenseras för med en formfaktor, k, och ett ytråhetstillägg, . Enligt ITTC-57 approximeras 
plattfriktionen med följande ekvation 

  . (6.3) 

 
Re är Reynolds tal, en dimensionslös konstant som beskriver hur en fluid strömmar, och beräknas enligt 

   (6.4) 

där  är vattnets kinetiska viskositet, .  
Vidare beräknas formfaktorn k enligt Watanabes metod 
 

   (6.5) 

 
där , B och T liksom tidigare är fartygets längd mellan perpendiklarna, bredd respektive djupgående. 

Ytråhetstillägget, den tredje termen i ekvation (6.1), räknas, efter referenser från ITTC-78, ut till 

   (6.6) 

där  är ett mått på ytråhet och rekommenderas att sättas till .  

CT = (1+ k)CF +CR + ΔCF +CAA

(1+ k)CF CR ΔCF

R = CT
1
2
V 2Sρ

ρ

ΔCF

CF =
0.075

log10 Re− 2( )2
= 0,0015

Re =
VLpp

ν
= 1.1*109

ν ν = 1,2*10−6

k = −0.095 + 25.6 CB

Lpp

B
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

B
T

= 0.057

Lpp

ΔCF = (105
ks
L

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
1/3

− 0,64)∗10−3 = 36,3∗10−3

ks ks = 150µm
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Vågbildningsmotstånd 
När ett fartyg rös sig framåt genom vattnets bildas ett vågsystem efter båten. För att dessa vågor ska 
uppstå tillförs hela tiden energi till dem, och det är detta som kallas vågbildningsmotstånd. För att 
bestämma detta används diagram från Guldhammer och Harvald. Värden som behövs för att läsa av 
diagrammet är till att börja den prismatiska koefficienten, CP, som kan hämtas från MSY Hydrostatics [14], 
se figur 3. Vidare behövs Froudes tal, Fn, och slankhetstalet, . Dessa beräknas till 

   (6.7) 

där V är fartygets marschfart, g är tyngdaccelerationen, Lpp är fartygets längd mellan perpendiklarna och 
 är fartygets deplacement, alltså massan av den volym som båten tränger undan. Från MSY 

Hydrostatics vet vi att den är .  Då slankhetstalet ligger mellan 6,5 och 7 har två diagram 
använts, men båda har givit samma svar. En av dessa visas som exempel i figur 8, där man enligt Froudes 
tal träffar kurvan för den prismatiska koefficienten vid ett CR-värde på 0,4.  
 

 
Figur 8: Vågbildningsmotstånd för slankhetstal 7.0 som funktion av farten. 

 

 
 

ψ
Cp =ϕ = 0.63

Fn =
V
gLpp

= 0.19

ψ =
Lpp

∇1/3 = 6,8

∇
∇ = 16063m3

CR = 0,4 ∗10
−3
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Detta värde är dock i modellskala, varvid vågbildningsmotståndet måste skalas om. Värdet i diagrammet 
har bestämts efter  
   (6.8) 

 är alltså skalberoende och måste därav räknas om som  
 

   (6.9) 
 
Både  och  behöver alltså beräknas, k har redan beräknats till 0,057 i ekvation (6.5). kan 

beräknas ur ekvation (6.8). beräknas som enligt ekvation (6.3), men med ett Reynolds tal baserat 

på modellen. Den skalas om med hjälp av kvoten mellan fartygets längd  och modellens längd , 

som antas vara 4 meter, och modellens hastighet , alltså  

   (6.10) 

   (6.11) 

   (6.12) 

och  

   (6.13) 

Vi får att  
   (6.14) 
och slutligen 

 

 

Luftmotstånd 
Fartygets överbyggnad ger upphov till luftmotstånd då fartyget är i rörelse. Denna beräknas enligt  

   (6.15) 

Här är  fartygets yta ovanför vattnet, S är fartygets våta yta och  en motståndskoefficient som 
rekommenderas att sättas till 0,85 av ITTC. Ytan ovanför vattnet approximeras till  
 
   (6.16) 
och den våta ytan beräknas vara ungefär 
 
   (6.17) 
 
Med vattnets densitet på 1025 kg/m3 och luftens på 1,204 kg/m3 får vi då 
 

 

Totalt motstånd 
Enligt ekvation (6.1) kan nu den totala motståndskoefficienten räknas ut till 
 

 

CR = CTM −CfM

CR

CR
full = CTM − (1+ k)CfM

CTM CfM CTM

CfM CF

Lpp LM
UM

α =
Lpp

LM
= 43

UM = V
α

= 1.18 m/s

ReM = UMLM
ν

= 3.92∗106

CfM = 0.075
log10 ReM − 2( )2

= 0,0036

CTM = CR +CfM = 0,004

CAA =
ρluftAT
ρvattenS

CD

AT CD

AT = 1,5BT = 226 m2

S = 1.025Lpp (CBB +1,7T ) = 4477 m2

CAA = 0,0503∗10
−3

CT = 0,0022

CR
full = 0,199∗10−3
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 Det totala motståndet enligt Guldhammer och Harvald beräknas till 
 

 
 

I tabell X visas hur stor del av det totala motståndet som varje del utgör. Att luftmotståndet är minst är 
rimligt, då det i lugnt vatten ska vara mellan 2-5% av det totala motståndet.  
 

Tabell 7: Olika motstånds bidrag till det totala motståndet. 

Typ av motstånd Del av det totala motståndet 
Visköst form- och friktionsmotstånd 72,3 % 
Ytråhetstillägg 16,4 % 
Vågbildningsmotstånd 9 % 
Luftmotstånd 2,3 % 

 
Till det totala uträknade motståndet krävs ett tillägg på grund av rodret, som kan vara av betydande 
storlek. Detta beräknas enligt 

   (6.18) 

med antagandet att , som står för rodrets totala yta, är 42.9 m2 och att  beräknas enligt 
 
   (6.19) 
 
där  räknas ut på samma sätt som  i ekvation (6.3) och alltså är 0,0015. Formfaktorn för 

profiler  räknas ut till 

   (6.20) 

enligt antaganden uppställda i [15].  
Det totala motståndet är alltså 
 

 

3.7.3. Holtrop och Mennens Metod 
Holtrop och Mennens metod är som tidigare nämnts en semiempirisk metod som tar hänsyn till flera 
skrovparametrar samtidigt. Den har framställts genom mätningar på hundratals fartyg i fullskala, och det 
totala motståndet beskrivs som 
 
   (6.21) 
 
där  är skrivets formfaktor,  är friktionsmotståndet,  är bihangsmotståndet, kan 

beskrivas som vågbildningsmotståndet,  är ökat tryckmotstånd på grund av eventuell bulbs närhet till 

vattenytan,  är ökat tryckmotstånd på grund av akterspegel och slutligen kan  beskriva som 
ytråhetstillägg.  
 
Då metoden tar hänsyn till dessa faktorer i förhållande till varandra, och samtidigt, är det inte lika enkelt 
att räkna på som i Guldhammer och Harvalds metod. Istället används en algoritm, i detta fall erhållen från 
Karl Garme, för att beräkna det totala motståndet. I figur 9 har de olika motstånden plottats mot Froudes 
tal .  
 

RT = 301,9 kN

Rroder =
1
2
ρV 2SroderCD = 2,57kN

Sroder CD

CD = (1+ kroder )CF ,roder = 0,0020

CF ,roder CF

kroder

kroder =
2t
c
= 2*0.75

5
= 0,3

RT = RT + Rroder = 304,5 kN

RT = (1+ k)RF + RAPP + RW + RB + RTR + RA

(1+ k) RF RAPP RW
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Figur 9: Fartygets motstånd enligt Holtrop och Mennens metod. 

 
Det totala motståndet vid marschhastighet på 15 knop ( ) kan enligt figur 9 läsas av som  
 

 
 

Även för denna metod kan vi slå fast att det är skrovets form, friktionsmotståndet och ytråhetstillägget 
som utgör de största delarna av motståndet.  

3.7.4. Jämförelse 
Det skiljer totalt ca 10 kN mellan de olika metoderna. Detta utgör ca 3,2 % av det totala motståndet och 
bedöms som en rimlig avvikelse, då de olika metoderna är baserade på olika försök och de sammanställts 
på olika sätt. Då beräkningarna enligt Guldhammer och Harvald i denna fas utförts mer noggrant då 
Holtrop och Mennens metod kräver många antaganden som ännu är väldigt osäkra väljs det första 
resultatet, trots att det är mindre. Skillnaden bedöms vara så liten att det i detta fall är ändå är ett skäligt 
val. Motståndet som används i fortsatt projektering är alltså 

 
. 

Fn = 0.19

RT = 314,63kN

RT = 304,5 kN
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3.8. PROPELLERVAL 

3.8.1. Effektbehov 
För att kunna välja propeller behövs det bestämmas vilken effekt fartyget kräver för att kunna köras med 
en önskad hastighet. Släpeffekten; den effekt som krävs för att kunna släpa ett fartyg framåt vid en viss 
hastighet, i detta fall marschfarten V som är bestämd till 15 knop eller 7,7 m/s, beräknas enligt [16] till 
   (7.1) 
 
Vid val av propeller använder man effektbehovet vid ideala förhållanden, så kallad provturseffekt , som 

i relation till släpeffekten  kan beskrivas som axeleffekten  enligt 

  . (7.2) 

Här har några få procents effektförlust i axellagret bortsetts från. Axeleffekten är alltså den effekt 
propellern levererar.  är propulsionsverkningsgraden vilken inte är en verkningsgrad i vanlig mening, 
då denna kan vara större än 1 beroende på utformning av skrov-och akterskepp. Den består av tre delar 
enligt  
 
 .  (7.3) 
 

är propellerns verkningsgrad som fås från vald propeller,  är den relativa rotativa verkningsgraden 
som beskriver skillnader i vridmoment beroende på om propellern verkar i ett medströmsfält eller inte. 
Den är ungefär 1 och sätts därmed till det. är skrovverkningsgraden, som är den faktorn som gör att 
propulsionsverkningsgraden oftast är större än propellerns verkningsgrad. Skrovverkningsgraden beskrivs 
som  

   (7.4) 

 
där  är sugfaktorn som uppstår på grund av att propellern sänker trycket runt akterskepp vilket ger ökat 
motstånd. Samtidigt jobbar propellern nära skrovet och alltså verkar i det viskösa gränsskiktet vilket gör 
att anströmningshastigheten till propellern är lägre. Detta är positivt för propellerverkningsgraden.  
Medströmsfaktorn  uttrycker medströmmen, som är just skillnaden mellan fartygets fart och 
anströmningshastigheten till propellern.  

3.8.2. Propellerval 
I projekteringsfasen av ett fartyg väljs det ofta bland ett antal standardpropellrar med tillhörande 
propellerkaraktäristikor. Hur detta val gjorts har här dokumenterats. Först och främst antas att fartyget 
behöver 1 propeller. För ett fartyg med en propeller beskrivs medströmsfaktorn som  
 
   (7.5) 
och sugfaktorn räknas ut till 
   (7.6) 
 
För stora fartyg rekommenderas 4-5 propellerblad enligt [15]. Färre blad ger oftast högre verkningsgrad 
men mer tryckvariationer vilket ökar vibrationer och buller i skrovet. Både 4 och 5 propellerblad 
undersöks till att börja med. En propeller med större diameter ger generellt sett också högre 
verkningsgrad, därför vill man välja den så stor som möjligt, men samtidigt vara säker på att den inte 
sträcker sig djupare än kölen eller tar i skrovet. Det rekommenderas därmed att maximal diameter sätts till 
60 % av fartygets djupgående, vilket blir 

 

 

PE =V ∗RT = 2,3 MW = 3 195 hk
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Den tryckkraft propellern måste leverera benämns T och kan beskrivas som  
  

   (7.7) 

 
För att använda propellerkaraktäristikorna, som beskriver propellerns tryckkraft T och vridmoment Q vid 
olika framdriftstal J och propulsionsverkningsgrader , behöver vi ta fram uttrycken för just dessa. 
Framdriftstalet J uttrycks som 

   (7.8) 

där n är motorns varvtal och  är anströmningshastigheten mot propellern som beskrivs enligt  
 
   (7.9) 
 
Tryckkraftskoefficienten , som beskriver den effekt propellern genererar, beskrivs som 
 

   (7.10) 

 
Ekvation (7.10) kan med ekvation (7.8) skrivas om till 
 

   (7.11) 

 
Det finns olika propellerkaraktäristikor för olika bladareaförhållanden, BAR. Ett stort bladareaförhållande 
minskar risken för kavitation men innebär ett ökat profilmotstånd. När propellern till detta fartyg har valts 
har olika bladareaförhållanden undersökts. Propellerkaraktäristikorna som använts är SSPA4.47 (4 blad, 
BAR 0,47), SSPA4.53 (4 blad, BAR 0,53), SSPA4.6 (4 blad, BAR 0,6) och SSPA5.6 (5 blad, BAR 0,6). 
Med hjälp av tryckkraftskoefficienten för olika framdrivningstal har erforderlig dimensionslös 
framdrivningskraft ritats in i respektive propellerkaraktäristika, varvid det för olika stigningsförhållanden 
P/D har tagits fram aktuellt framdrivningstal, propellerverkningsgrad och varvtal. Alla resultat av 
processen presenteras inte här, då de var väldigt många, men värden för vald propeller kan ses i kapitel 7.4 
”Resultat”. I figur 10 illustreras hur propellerkaraktäristikorna används. Dock ska det noteras att den 
inritade blåa kurvan för framdrivningskraften inte gäller för detta fartyg.  
 

 
Figur 10: Illustration av hur propellerkaraktäristikorna använts. 
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3.8.3. Kavitationskontroll 
Innan en propeller kan väljas måste dess egenskaper i fråga om kavitation undersökas. Kavitation uppstår 
när vattnet i närhet av propellern kallkokar. Mer specifikt förklaras fenomenet av att undertrycket på 
propellerns framsida sänker vattnets tryck lokalt vilket gör att dess kokpunkt kan sänkas till den aktuella 
vattentemperaturen, eller lägre. Vattnet närmast propellern förångas då, och små bubblor uppstår. När 
dessa bubblors avstånd till propellern ökar, ökar även trycket och ångan övergår till flytande form igen. 
Bubblorna imploderar alltså, och detta kan ske så dramatiskt att det uppstår buller och skador på 
propellern. Kavitation är alltså något som ska undvikas. För att kontrollera detta bestäms 
propellerkavitationtalet τC  och det lokala kavitationtalet vid 70 % av radien, σ (0.7R)  enligt [15].  

 

 τC = T
1
2
ρAp (VA

2 + (0,7πDpropellern)
2 )

  (7.12) 

 
där T är den tryckkraft propellern ska leverera, ρ  vattnets densitet, VA  anströmningshastigheten mot 

propellern, n  propellerns varvtal, Dpropeller  propellerns diameter och Ap  den projicerade propellerarean 

enligt 
 
 Ap = BAR∗A0 (1,067 − 0,229P /D) .  (7.13) 
 
P/D är stigningsförhållandet och A0  propellerdiskarean 
 

 A0 = π
Dpropeller
2

4
 . (7.14) 

Det lokala kavitationstalet beräknas till 
 

 σ (0,7R) =
pa + ρgh − pv

1
2
ρ(VA

2 + (0,7πnDpropeller )
2 )

  (7.15) 

 
där h är djupet vid propelleraxeln och antas vara lika stort som propellerns diameter. ρa  är atmosfärstryck 

vid vattenytan, 101,325 kPa och ρv  är vattnets ångbildningstryck vid 15oC , vilket är 1,7kPa.  
 
Propellerkavitationtalet och det lokala kavitationtalet plottas sedan i Burrils kavitationsdiagram, se figur 11. 
Ur det kan man avläsa om propellrarna är bra ur kavitationssynpunkt.  

 

 
Figur 11. Burrils kavitationsdiagram 
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3.8.4. Resultat 
När kavitationskontrollen genomfördes för propellrar med olika blarareaförhållanden och 
stigningsförhållanden fastslogs det att både propellrarna med bladareaförhållande 0.47 och 0.53 inte var 
bra ur kavitationsynpunkt. Kvar fanns propellrar med antingen 4 eller 5 blad, med BAR på 0,6. Dessa två 
utformningar jämfördes och det högsta stigningsförhållandet som klarade kavitationkontrollen för de båda 
låg på 0,7. I tabell 8 redovisas resultaten av propellerkaraktäristikorna och kavitationkontrollen för de olika 
alternativen. 
 

Tabell 8: Framtagna värden för de propellrar som klarat kavitationskontroll. 

 
 
 
Som vi kan se i tabellen får vi bäst verkningsgrad för propellrarna med stigningsförhållande 0,7. Slutligen 
väljs propellern med 5 blad, då verkningsgraden är lika stor för både 4 och 5 blad, men fler blad innebär 
mindre tryckvariationer och därmed mindre vibrationer och buller i skrovet.  
 
Med η0 = 0,58  får vi nu, enligt ekvation (7.3) att  

ηD = 0.6615  
 

och kan då beräkna släpeffekten, som alltså är den effekt som behövs för att riva fartyget framåt, enligt 
ekvation (7.2) till 

PS = 3 552 kW   

J KT  J P/D η0  n=VA/JD τC  σ (0.7R)  

0,4 0,11 SSPA4.60 0,37 0,5 0,49 3,927 0,08 0,23 
0,5 0,17 SSPA4.60 0,42 0,6 0,54 3,46 0,11 0,29 
0,6 0,25 SSPA4.60 0,47 0,7 0,58 3,092 0,14 0,36 
0,7 0,32        
0,8 0,45 SSPA5.60 0,38 0,5 0,48 3,82 0,09 0,24 
0,9 0,57 SSPA5.60 0,43 0,6 0,54 3,379 0,12 0,30 
1 0,7 SSPA5.60 0,48 0,7 0,58 3,027 0,15 0,38 

KT-parabel enl.metod 
i figur 10 

 η0  och n som fkn. av P/D data ur 
prop.karaktäristikor. 

Kavitationskontroll 
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3.9. MOTORVAL 
Den erforderliga effekten för att driva fartyget framåt bestämdes i tidigare kapitel till 

PS = 3 552 kW  
 
Till detta läggs marginaler för hård sjö på 15 % och för hög belastning på 10 % av den erforderliga 
effekten. Med detta överskott blir den totala effekten som önskas alltså 
 

Ptot = 4 440 kW  
 
vilket är den effekt motorn ska kunna leverera. Det finns också krav på önskat varvtal. Från tabell 8 ser vi 
att varvtalet per sekund för vald propeller är 3,027, vilket är 182 rpm.  
 

n = 182rpm  
 
En motor som uppfyller dessa krav är MAN B&W S30ME-B9 [17]. Dess opererande område kan ses i 
figur 12 och dess specifikationer kan ses i figur 13.  

 
Figur 12: Motorlayoutdiagram för MAN B&Ws motorer. Vald motor markerad med pil. 

 

 
Figur 13: Specifikationer för vald motor 
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3.10. MILJÖPÅVERKAN 
För att kunna säga något om fartygets miljöpåverkan presenteras i denna rapport en jämförelse med 
transport med lastbil. Med tidigare uträknade uppgifter om fartyget kan dess energiförbrukning per ton-
kilometer tas fram, vilket jämförs med uppgifter från [18]. Då det har räknats på att fartygen ska ta sig till 
Göteborg i denna rapport, är det den sträckan som jämförs. 
 
6720 ton pappersvaror ska fraktas 736 nautiska mil, med en medelhastighet av 10,3 knop. Den beräknade 
tiden till havs beräknas vara 71,5 timmar. Effekten som krävs för att föra fartyget framåt i lugnt vatten är 
3552 kiloWatt. Per rutt behövs alltså 254 MWh, som med vikten på lasten och distansen i kilometer ger 
oss ett slutgiltigt värde på 
 Energi − fbrFartyg = 0,028kWh / tonkm   (9.1) 

 
Från [X] tas ett värde för frakt med tung lastbil med släp (upp till 60 ton) på  
 
 Energi − fbrLastbil = 0,18kWh / tonkm   (9.2) 

 
Slutsatsen som kan dras från denna miljöanalys är alltså att det projekterade fartyget kan transportera 
pappersvaror mer än 6 gånger energieffektivare än om det hade gjorts med lastbil.  
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3.11. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
De fartyg som projekterats i denna rapport uppfyller alla de krav som ställts, enligt kapitel 2. Dock finns 
det områden där mer undersökning kan göras och utveckling kan ske för att fastslå dess kapacitet både 
prestandamässigt, miljömässigt och ekonomiskt. Sammanfattade framtagna data för fartygen finns i Bilaga 
A, Generalarrangemang och huvuddimensioner.  

3.11.1. Skrovkonstruktion 
Då fartygen är projekterade för att trafikera stora delar av Östersjön, vilket är ett område där isbildning 
kan ske vintertid, bör det undersökas hur detta påverkar motståndet och om detta är något som ändrar 
förutsättningar för fartygens dimensioner, rekommenderad skrovutformning samt vilka propellrar och 
motorer som kan användas. 

3.11.2. Propellerval 
I denna rapport har endast framdrivning med en propeller undersökts. Vid vidare projektering kan en 
analys om hur två propellrar skulle påverka verkningsgrad, skrovkonstruktion och kavitationsmarginal ses 
över.  

3.11.3. Returresan 
Fokus vid projektering av fartygen i denna rapport har legat på att transportera pappersvaror från 
Sundsvall till Göteborg eller Lübeck, men inget har sagts om eventuell transport på returresan. Detta är en 
stor potential till effektivisering och det bör undersökas vad det finns för möjligheter för transport även 
från Lübeck och Göteborg. Att inte köra fartyget utan last är positivt ur miljösynpunkt både med 
avseende på energieffektivitet och undvikandet av användning av ballastvatten. Förslag på möjlig returlast 
är t.ex. tomma kassetter och träprodukter till massaindustrin i norra Sverige.  

3.11.4. Minska SFOC 
Via MAN B&W enligt [19], som tillverkar den motor som valts till detta fartyg, kan information om hur 
motorns specifika bränsle- och oljeförbrukning (SFOC) kan minskas hittas. Tre metoder nämns; ”Exhaust 
Gas Bypass”, ”Variable Trubine Area or Turbine Geometry” och ”Engine Control Tuning”. Exempel 
visas att den totala förbrukningen per år kan minskas med 1-3%, vilket är en hel del för ett fartyg som 
opererar dagligen, året runt. Problem som nämns är att kväveutsläppen generellt ökar då SFOC minskas, 
och att motorerna redan är byggda för att ligga precis under den gräns IMO satt för kväveutsläpp. Dock är 
det ett område värt att undersökas, speciellt då miljövänligheten är en konkurrenskraftig aspekt idag. 

3.11.5. Bränslealternativ 
Den motor som valts till detta fartyg kan enligt [17] ommonteras till att kunna operera med både diselolja 
och naturgas som bränslealternativ. Motorn har samma bränsleförbrukning som andra liknande motorer 
och samma inställningar och justeringar kan användas. Det bör alltså undersökas hur naturgas skulle funka 
som komplement till disel och om det skulle ge några positiva skillnader i fråga om miljöpåverkan.   
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4. EVAKUERING FRÅN OFFSHOREPLATTFORMAR I ARKTIS 
Oljeutvinning i Arktis har i flera år nu varit ett ämne som många haft, och fortsätter att ha åsikter kring. 
Oljejätten Shell har planer på att borra efter olja i området, likaså norska oljebolag, och de ryska företagen 
har redan börjat. Att det Arktiska klimatet redan är utsatt på grund av den globala uppvärmningen är 
välkänt. Många kritiker hävdar att det skulle vara förödande att börja borra efter olja, eftersom det ännu 
inte finns någon fungerande teknik för att sanera olja från is, vilket innebär att en olycka med efterföljande 
oljeutsläpp skulle vara ett ännu större miljöproblem än oljeutsläpp i varmare vatten.  
 
Förutom riskerna för miljön finns det dock fler problem med etablering av offshoreplattformar i denna 
karga natur. En olycka skulle inte bara utgöra omedelbara hot för miljö och djurliv, utan även för de 
människor som arbetar på installationerna. Att jobba på en offshoreplattform i varmare klimat är ett 
högriskjobb i sig. Det finns många exempel på att evakueringar vid olyckshändelser inte alltid är lyckade. 
Faktorer som extrema temperaturer, hårda stormar, ett ständigt förändrande istäcke och svagare 
sattelittäckning närmare polerna gör en räddningsaktion i Arktis till en väldigt svårt uppdrag. Denna studie 
syftar till att belysa de faror som finns för människan och vilka insatser som bör göras för att 
konsekvenserna av dessa ska bli så små som möjligt.  
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4.1. BAKGRUND OCH PROBLEMFORMULERING 

4.1.1. Arktis 
Arktis är det område runt Nordpolen som består av ett stort hav, Arktiska havet, omgivet av land. Det 
finns flera definitioner av området men den vanligaste [20] är en cirkel som går längs latiud 66°!32" N. 
Cirkeln kallas norra polcirkeln och det är norr om denna som solen inte går upp under vintersolståndet. På 
nordpolen går solen upp och ner en gång om året; vilket leder till sex månader av konstant dagsljus 
respektive 6 månader av skymning eller mörker. I figur X visas området som räknas till Arktis enligt IMO, 
Internationella sjöfartsorganisationen.  
 

 
Figur 14: Det område som definieras som Arktis enligt IMO [21]. 

 

4.1.2. Offshoreplattformar 
Att borra efter olja till havs, så kallat ”offshore”, började redan i slutet av 1900-talet [22], då de första fasta 
plattformarna byggdes i grunt vatten och möjliggjorde åtkomst av oljereservoarer under vatten. Det dröjde 
dock ända til 1947 innan den förja borriggen började operera så långt ute till havs att inget land fanns 
inom synhåll. Sedan dess har offshore-industrin tagit fart och växt ordentligt, speciellt i t.ex. den 
Mexikanska golfen. År 2011 kom 35% av USA:s råoljaproduktion från offshoreplattformar [22]. Jämfört 
med oljeriggar på land är det dyrt att borra efter olja till havs, på grund av det ofta stora borrdjupet och 
källans komplexitet. Risker för en offshore-plattform är t.ex höga vågor och stormar.  
 
För att borra efter och producera olja offshore behövs stabila flattformar eller fartyg. Dessa kan variera 
från fasta eller flytande permanenta plattformar till temporära grundförankrade eller flytande fartyg. Det är 
havsdjup och typiska väderförhållanden på platsen för oljereservoaren som bestämmer vilken typ som 
används. I figur 15 visas exempel på fasta  respektive flyttbara varianter av borriggar. Figur 16 
exemplifierar olika produktionsplattformar och vid vilket djup de vanligtvis används. 
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Figur 15: Exempel på fasta (vänster) respektive flyttbara (höger) borriggar [22]. 

 
 
 

 
 

Figur 16: Olika typer av produktionsplattformar, deras engelska namn samt vilket djup (i fot) de vanligtvis används för [23]. 

4.1.3. Förkortningar av regelverk 
Nedan följer en lista som sammanställer alla regelverk och förkortningar som nämns i denna studie.  
 

• MARPOL = ”International Convention for the Prevention of Pollution from Ships”  
• SOLAS = ”International Convention for the Safety of Life at Sea” 
• Polar Code = ”International Code for Ships Operating in Polar Waters” 
• UNCLOS = ”United Nations Convention on the Law of the Sea” 

• IMO = ”International Maritime Organisation”, på svenska ”Internationella 
sjöfartsorganisationen” 
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4.1.4. Problemformulering 
I denna rapport kommer räddningsaktioner från offshoreplattformar, både i Arktis och i varmare klimat, 
att analyseras. Vad särskiljer den Arktiska miljön och hur påverkar det eventuella räddningsoperationer? 
Vilka risker vid arbete på offshoreplattformar är unika för den Arktiska miljön och hur ser arbetet ut för 
att undvika dessa? Extra fokus ska läggas på att adressera de områden som anses vara utmärkande och att 
föreslå förbättringar för att i större mån kunna minimera konsekvenserna av dem. Slutligen kommer även 
regelverk att undersökas; vilka regelverk finns för marina operation er i Artis idag och hur kan de se ut i 
framtiden? 
 
Metoden som används är mycket informationssökning, främst via internet med också i litteratur, uppsatser 
och arbeten skrivna inom området som komplement. De källor som använts har undersökts och bedömts 
vara lämpliga och tillitsbara.  
 
 
 



 

36 

4.2. ANALYS 
I analysen studeras först faror vid arbete på offshoreplattformar, oavsett klimat och position, för att ge 
läsaren förståelse för grundförutsättningarna en räddningsoperation ställs inför. Dagens spanings- och 
räddningstjänster samt definitioner utreds. Därefter undersöks det arktiska klimatet och hur det påverkar 
en eventuell evakuering i området. Även regelverk granskas för att ta reda på vad som gäller idag och hur 
framtidens regelverk kan se ut. Slutligen föreslås förbättringar och områden som författaren funnit extra 
farliga belyses.  

4.2.1. Faror vid arbete på en offshoreplattform 
En offshoreplattform är en komplicerad och oftast stor konstruktion som kan ligga på nivåer högt över 
havsytan. Eftersom det oftast handlar om produktion och borrning av petroleumprodukter som är väldigt 
brandfarliga är brand och explosioner två av de absolut störska riskerna. Vad som kan orsaka dessa risker 
är t.ex fel i olika sekvenser i produktionen så som en gasläcka, en så kallad ”blowout”, då trycket av någon 
anledning hastigt ökar inuti borrhålet med risk för att flödet för snabbt når riggen och då orsakar skador 
på utrustningen, eller t.o.m en helokopterkrash på plattformen. Nedan följer en lista på några av de risker 
som finns på en oljeplattform, där de flesta punkter är sammanställd av Skogdalen, Khorsandi och 
Vinnem [28] men kompletterad med punkter och tillägg relevanta för denna studie:  

− Blowouts, inklusive ytliga gas- och reservoarzoner, antingen oantända eller antända.  
− Läckor i produktionsprocessen, oantända eller antända.  
− Bränder och explosioner i nyttoutrymmen, logidel, eller orsakade av olika system i användning.  
− Helikopterkrash på plattformen, t.ex. i samband med dåligt väder.  
− Kolisioner med trafikerande fartyg både med ärenden till plattformen eller externa, med kontroll 

över farkosten eller på drift.  
− Andra objekt på drift som kan äventyra installationens säkerhet, i Arktis t.ex. ett stort isflak eller 

isberg.  
− Skador på ”Riser” (länken mellan borrhål och rigg, ibland tuseltals meter lång), eller rörledningar.  
− Skador på produktionssystem under vatten 
− Strukturella skador, inklusive kollaps av broar mellan fasta eller flytande installationer.  
− Bristande hållfasthet i grunden eller havsbottnen som plattformen vilar eller är förankrad i.  
− Förlust av stabilitet i konstruktionen eller position.  
− Extremt väder.  
− Mänskliga faktorer.  

4.2.2. Räddningsoperationer 

Definition av ”EER” 
Termen spanings- och räddningstjänster, som på engelska förkortas ”EER”, efter ”evacuation, escape and 
rescue”, som på direktöversatt svenska blir ”evakuering, flykt och räddning”, är alla tre termer för olika 
stadier, eller typer av räddningsoperationer vid en nödsituation. Följande definitioner och exempel 
redogörs av Skogdalen, Khorsandi och Vinnem [28].  
 
Evakuering definieras som det planerade sättet att lämna en, i detta fall, plattform utan att behöva hoppa 
överbord eller på andra sätt hamna direkt i vattnet. En lyckad evakuering resulterar i att alla ombård på 
installationen förflyttas till en plats på land eller ett säkert fartyg eller annan farkost till havs, utanför 
farozonen för plattformen. En evakuering kan inkludera helikoptrar, livbåtar och bro-länkar in till land 
eller anläggning på is.  
 
Flykt anges som proceduren att lämna en plattform då ett evakueringsförsök eller system har misslyckats. 
Det kan involvera att behöva hoppa överbord och på så vid hamna direkt i vattnet. Det klassas som sista 
utvägen för att få bort människor från installationen och kan inkludera hjälpmedel som underlättar 
nedstigning till havsnivå, t.ex. livflottar, fallskärmar, stegar eller självstyrd nedfirningsutrustning samt 
utrustning som hjälper de överlevande att hålla sig flytande i vattnet.  
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Räddning är den del då personer återfinns efter en evakuering eller flykt och kan även innebära att föra 
människor inom farozonen, men inte direkt på plattformen till ett säkert ställe. I termen ”räddning” 
innefattas också att rädda personer som fallit överbord, och förflyttning av dessa till plats med medicinsk 
assistans.  

Studier av tidigare olyckor 
Exempel på lyckade evakueringar är t.ex. under orkansäsongen 2004-2005 i Mexicanska golfen, då bl.a. 
orkanen Katrina brabbade södra USA. Trots att många plattformar förstördes under denna period, fanns 
det gott om förvarningar vilket gjorde att alla installationer var evakuerade innan stormarna slog till [28].  
 
2004 skedde en okontrollerad situation på plattformen Snorre A i Norge [28]. En okontrollerad 
gasexplosion i vattnet ledde till att plattformen samlade gas under sig. All personal som inte deltog i att 
undvika gasen att explodera sattes i livbåtar på installationen, redo att sjösättsas vid behov. Helikoptrar 
hann dock komma och personalen transporterades säkert till land. Gasen antändes inte och 
nödsituationen lyckades avvärjas. Om något skulle hänt hade personalen som jobbade kvar på plattformen 
kunnat vara tvungna att fly plattformen. 
 
På den brittiska continentalhyllan orsakade år 1988 en gasläcka en explosion och eldsvåda ombord på 
plattformen Piper Alpha. Evakueringssystemet sattes nästan helt ur bruk, installationens samlingsplats 
förvandlades till en dödsfälla och de flesta arbetande var tvungna att på egen hand fly plattformen. Av 
personalstyrkan på 226 personer överlevde endast  61, av vilka 39 stycken arbetade nattskift då olyckan 
inträffade [28].  
 

Hur en evakuering går till och faktorer som påverkar den 
I figur 17 visas ett normalt tillvägagångsätt vid en nödsituation med påföljande evakuering. I detta fall är 
proseccen indelad i fem delar; inledande olycka, kännedom, analys och evakueringsval, förbereda personal 
ombord och slutligen beslut om att lämna installationen. Huvudfaktorer som spelar stor roll vid en lyckad 
evakuering är följade [28]:  

− Förhindring, kontroll och minimering av risker 
− Anpassad fysisk design av plattformen, så som genomtänkta flyktvägar, samlingsplatser och 

liknande.  
− Fungerande system och utrusning som används vid en nödsituation, t.ex. alarm, 

brandbekämpningssystem, helikoptrar, livbåtar och tillgängliga räddningsfarkoster.  
− Beslut och handling av personalen ombord, speciellt personal som är ansvarig för att leda en 

evauering.  
 
Alla ovanstående punkter visar på vikten av ett väl genomtänkt system som fungerar i alla tänkbara 
situationer, fungerande utrustning samt vikten av att personal ombord är väl införstådda i procedurerna 
och är tränade till att genomföra en evakuering vid behov.   
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Figur 17: Vanlig ordningsföljd under en evakuering, enligt modell av Skogdalen och Vinnem  [28]  

Räddning- och evakueringsfarkoster samt chansen till en lyckad operation 
Yun och Marsden har i en studie undersökt sannolikheten för en lyckad räddningsoperation i Arktis med 
olika räddningsfarkoster vid olika tidpunkter på året, i olika väderföhållanden [29]. I studien har 
evakueringsfasen delats upp i två olika delar: primär evakuering och sekundär evakuering. Primär 
evakuering kan utföras kontrollerat eter direktiv av den som är ansvarig för evakueringen. Det är även den 
metod som föredras. Vi en sådan inkluderar undersökta evakueringsfarkoster helikoptrar, isbrytande 
Supply-fartyg samt svävare. Sekundär evakuering sker utan extern hjälp och utförs alltså av personal 
ombord med hjälp av de farkoster som finns tillgängliga på plattformen. De tre alternativ vid en sekundär 
evakuering som undersökts är svävare, spårade amfibiefordon samt is-förstärkta livbåtar. Vid räddning av 
personer som tagit sig ner till vattnet eller isen har helikoptrar, isbrytande Supply-fartyg och svävare 
analyserats.  
 
I studien dras slutsatser att det är större chans för en lyckad räddningsoperation om två av de nämnda 
farkosterna finns tillgängliga för varje scenario. För en primär evakuering är helikopter inte ett bra val, 
chansen till en lyckad evakuering är mindre än 50% hela året. Bäst är isbrytande Supply-fartyg. Värt att 
notera är även att isförstärkta livbåtar har en liten sannolikher att användas framgångsrikt mellan oktober 
till juli, är det det bästa alternativet i augusti och september. En slutsats som kan dras från detta är t.ex att 
en genomtänkt strategi för räddningsoperationer inte innefattar samma farkoster året runt,det kanske t.ex. 
är positivt att utrusta plattformar med livbåtar sommartid. Sett till alla scenarion är den bästa 
kombinationen, för högst chans till en framgångsrik räddningsoperation följande:  

− Primär evakuerign och räddning: Svävare och isbrytande Supply-fartyg.  
− Sekundär evakuering: Svävare samt spårade amfibiefordon 

4.2.3. Arktis och dess klimat 

Typiskt klimat 
Arktis är ett stort område som inte bara består utav ett ekosystem utan flera. Klimatet och förutsättningar 
för räddningsoperationer skiljer sig därmed åt beroende på vilken del av området det sytfas på. Arktis kan 
först och främst delas in i två olika klimattyper [20]. Nära havet, i Alaska, norra Ryssland, Skandinavien 
och på Island, hägrar ett maritimt klimat. Vintrarna är ofta stormiga och blöta, med nederbörd i form av 
snö och regn på typiskt mellan 60-125 cm per år. Somrarna är kyliga och molniga, medeltemperaturen 
ligger runt 10 °!. Längre in från kusterna, i Arktis inland råder kontinentalt klimat. Vädret är trorrare, 
mindre snö faller på vintern och sommardagarna är soligare. Vintrarna kan dock vara hårda, med väldigt 
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låga temperaturer långt under minussträcket. I vissa delar av Sibirien är medeltemperaturen i januari under 
minus 40 °!. Temperaturerna sommartid ligger normalt sett över 10 °!, och kan stiga så högt som 30 °!.  
 
Arktiska rådets (Arctic Council) undergrupp PAME (Protection of the Arctis Marine Environment) delar 
upp Arktiska havet i så många som 17 olika marina ekosystem, de figur 18 [24].  
 

 
Figur 18: Uppdelningen av  Arktis 17 olika marina ekosystem [24]. 

Generellt kan havsområdet kan delas upp i tre olika kategorier; hög-, låg- och underarktisk zon, beroende 
på i vilken grad istäcket varierar. Högzonen karaktäriseras av permanent istäcke, den lågarktiska av ett 
säsongsbundet sådant och speciellt för den underaktiska zonen är ingen is, men kallt vatten som strömmar 
från isformationer i närliggande områden.  

Global uppvärmning 
Den globala uppvärmningen, som sedan den industriella revolutionen har gjort att medeltemperaturen 
globalt har ökat med 0,6 °!, har i Arktis gjort att medeltemperaturen ökar dubbelt så snabbt som i övriga 
världen [25]. Detta har lett till att det nu sommartid finns mindre is än det gjort de senaste 30 åren i Arktis, 
se figur 19. Det tidigare stängda området runt nordpolen är nu i större grad öppet för sjöfart. Den fleråriga 
isen, den is som överlever sommaren och finns kvar till kommande vinter har minskat och istället bytts ut 
mot ett- eller tvååriga istäcken som är mindre förutsägbar och är troligare att sättas på drift [25]. Även 
klimatet är mer förutsägbart med fler stormar och hårdare sjögång än det som tidigare rått då isen legat 
som ett lock och isolerat Arktis nordligare delar.  
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Figur 19: Maximala istäcket i mars (vänster) respektive minimala istäcket i september (häger). Linjen i magenta illustrerar 

medianlinjen av maximalt och minimalt istäcke under samma period, mätt mellan 1979-2000 [24]. 

Det säsongsvarierande istäcket 
De flesta, än så länge, funna oljereservoarerna ligger i den del av Arktis där istäcket varieras efter årstid, 
och det är alltså viktigt att ett system för ett räddningsarbete är förbetett och framtaget för att klara alla 
olika förutsättningar som isen ändrar. Följande is-egenskaper är speciellt viktiga ur spanings- och 
räddningstjänsters synpunkt [26]. 

− Is-koncentration: Isens totala täckning på vattnet anges som tiondelar. Vissa 
evakueringssituationer fungerar bra för heltäckande is, andra passar bäst i öppet vatten.  

− Isens hastighet: Isen rör sig och dess hastighet är viktig då den t.ex. kan störa en sjösättning av 
en livbåt eller liknande.  

− Isens tjocklek: Tunn is är sällan ett problem, medan tjockare is innebär svårigheter för 
evakueringsfarkoster designade för öppet vatten. Om isen är tillräckligt tjock att röra sig ovanpå 
kan det istället öppna upp möjligheter för landburna varianter av farkoster.  

− Typ av is: Nya istäcken är ofta tunnare än flerårig is. Ett isflag av flerårig is som flyter omkring 
kan orsaka problem för t.ex. livräddningsflottar och livbåtar, men om det är tillräckligt stort kan 
ett sådant erbjuda en säker plattform för överlevande.  

− Storlek på isflak: Av precis nämnda orsaker spelar storleken på isflaken roll. 
− Isens ojämnhet och yta: Ett väldigt ojämnt och kuperat istäcke kan innebära problem om 

överlevnade använder isen som en säker plattform. Det kan också innebära problem för 
landburna evakueringsfarkoster.  

− Is-trycket: Internt tryck i istäcket kan vara förörande för små räddningsfartyg om det leder till att 
fartyget t.ex krossas mellan isflak som rör sig mot varandra.  

− Smältning på våren: Under våren smälter istäcket och gör det osäkert att befinna sig på. Isflak 
kan bryta sig loss och skapa problem, och förändringen i förutsättningar kan ändras drastiskt.  

 
I tabell 9 presentaras olika typer av is, deras tjocklek och hur mycket av vattnet den typiskt täcker. Varje 
istyp är även kopplad till en bild, se figur 20, för att illustrera de olika situationerna [26].   
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Typ av is Koncentration Tjocklek Kommentar Figur nr 
Ny-is - < 10 cm Går ej att stå på 20 a 
Ung is - 10-30 cm Kan brytas genom 20 b  
Väldigt tunn packis 1/10 – 2/10 - Några få isflak 20 c 
Tunn packis 3/10 – 4/10 - Förstärkta båtar behövs 20 d 
Måttlig packis 5/10 – 6/10 - Isflak går ej att undvika  20 e 
Kraftig packis 7/10 – 8/10 - Evakuering till isen är att föredra 20 f 
Väldigt kraftig packis 9/10 – 10/10 - Supply-fartyg kan ha svårt att ta sig 

fram 
20 g 

Heltäckande is 10/10 - Säkrare is än packis 20 h 
Heltäckande is med 
isflaksfält 

10/10 - Isflak har krissats och samlats i högar 
runt installationen 

20 i 

 

 

 

 
Figur 20: Översta raden fr. v: a, b,c. Andra raden fr. v: d, e, f. Tredje raden fr. v: g, h, i. 
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Navigation och kommunikation 
De nya rutterna på det tidigare istäckta havet är obeprövade och det finns inte alltid tillförlitliga sjökort i 
området. Noggrannheten varierar stort och produktionen av nya sjökort försvåras på grund av de tidvis 
hårda stormarna sommartid och risken för is vintertid. Elektroniska sjökort är ännu mer sällsynta.  
 
Satellittäckningen runt polerna är otillräcklig [27], då det vanligaste satellitsystem som de flesta 
handelsfartyg förlitar sig på, INMARSAT, bara har täckning upp till maximalt latitud 80° N. Satelliterna 
cirkulerar jorden runt ekvatorn och når alltså inte till polerna. Detta minskar tillgången till uppdateringar 
via kommunikationssystem. Istället är det vanligt att använda sig av satellitsystemet IRIDIUM, som har 66 
satelliter som cirkulerar i det arktiska området. Systemets signal är dock svag (lägre än 9,6 kb/s ) [27], och 
även om överföring av is-kartor och satellit-bilder har demonstrerats är kommunikationen ofta begränsad 
och avbruten. Detta innebär självklart ett hinder vid en räddningsoperation i området. En livbåt eller anna 
evakueringsfarkost kan vara svår att hitta, samtidigt som risken för en olycka relaterad till väder ökar då 
uppdateringar kan vara inaktuella. Ett fungerande kommunikationssystem och senaste väderdata kan även 
vara nyckeln till en lyckad evakuering, om frågan gäller att vaälja rätt procedur för det rådande vädret och 
istäcket i området.  

4.2.4. Regelverk 
IMO antog Polarkoden; the International Code for Ships Operating in Polar Waters, i november 2014 
[21] och med den relaterade tillägg till SOLAS, the International Convention for the Safety of Life at Sea. 
Tilläggen kommer träda i kraft den 1 januari 2017 och därmed måste nya skepp avsedda att operera i 
polarområden följa de reglerna. Redan opererande skepp har en övergångsperiod fram till den 1 januari 
2018 på sig att uppfylla de ställda kraven.  
 
Polarkoden innehåller föreskrifter som behandlar både säkerhets- och miljörelaterade frågor. I och med 
detta påverkas alltså även MARPOL, International Convention for the Prevention of Pollution from 
Ships. I figur 20 finns den sammanfattning som IMO har publicerat, som kortfattat sammanfattar hur 
Polarkoden kommer påverka fartyg och t.ex. offshoreplattformar som opererar i polarområden.  
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Figur 21: Hur Polarkoden påverkar säkerheten för skepp och andra maritima opererande i polarområden [21]. 

Sammanfattningsvis behandlar konventionen alltså både fartygsdesign, konstruktion och utrustning, 
operativa och utbildningsrelaterade föreskrifter, räddningstjänst, och skyddande av miljön runt polerna.  
 

4.2.5. Förslag till förbättringar 
Följande områden har under studien identifierats som utmärkande för ökad framgång vid 
räddningsoperationer från offshoreplattformar i Arktis; satellittäckning, att ta sig av plattformen, samt val 
av evakueringsfarkost.  

Satellittäckning 
För att börja borra efter olja och gas i Arktis bör ett fungerande system som säkerställer goda 
kommunikationsmöjligheter och tillräcklig dataöverföring finnas. På så sätt kan plattformarna vid behov 
tillförlita sig på att nödmeddelanden och rådande status kan kommuniceras till eventuella fartyg i närheten 
och stationer på land. Ett fungerande system möjliggör även att personal är uppdaterade om rådande 
väderlek, istäcke och prognoser. Detta underlättar både val av evakueringsprocedur och undvikande av 
katastrofer orsakade av hårt väder. Om riktigt hårda stormar väntar kan t.ex. beslut om utrymning tas 
innan faran sker. Det kanske till och med borde göras extra noggranna prognoser och undersökningar av 
de områden där offshore-plattformar i framtiden är byggda, för att kunna skydda både människor, miljö 
och djurliv i den unika miljön.  

Att ta sig av plattformen 
I flera rapporter och beskrivningar av evakueringar redogörs det om händelseförlopp som resulterat i att 
personal ombord själva har varit tvungna att ta sig ner från plattformen. Detta har ofta innefattat rep eller 
andra primitiva hjälpmedel. Något som kan undersökas är möjligheterna att ha någon sorts utfällbar 
rutschkana liknande dem som används på flygplan. Dessa skulle kunna hjälpa personalen att inte hamna 
direkt under installationen, utan att istället nå en bit bort på en gång. Om stora högar av is och snö byggts 
upp runt och under plattformen skulle detta vara ett alternativ som underlättade en evakuering vid den 
situationen. Det skulle dessutom gå snabbare att ta sig av plattformen via en kana än att fira eller repellera 
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ner med rep. Saker som talar emot ideen är att plattformarna ofta är väldigt höga och att det skulle 
resultera i långa kanor med höga hastigheter för användarna. Det skulle då behövas sätt att antingen 
minska hastigheten eller fånga upp åkarna på ett säkert sätt i slutet. Om det här alternativet är något som 
fungerar både på öppet vatten eller istäckt yta är också en fråga som bör besvaras.  

Val av evakueringsfarkost 
Resultat av studien som presentarades under avsnitt 4.3.2, del ”Räddnings- och evakueringsfarkosten samt 
chansen till en lyckad operation” visade tydligt på fördelarna med att ha flera olika alternativ tillgängliga 
samtidiga och att farkosterna som används bör anpassas efter årstid och rådande väder- och 
isförhållanden. Författaren av denna rapport anser att detta är ett kritisk del av en räddningsoperation och 
därför bör undersökas noggrant då föreskrifter för säkerhet tas fram. Kanske kan koncept med 
amfibiefordon utvecklas till att vara ett bra alternativ som kan användas året om. Då skulle farkoster inte 
behövas bytas ut, plats skulle sparas genom att inte behöva förvara flera olika alternativ samtidigt och 
användarvänligheten samt utbildning skulle i större mån kunna standardiseras. 
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4.3. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

4.3.1. Diskussion 
Studien har främst genomförts som en litteraturstudie. Vid vidare undersökningar skulle intervjuer och 
kontakt med organisationer och personer som jobbar med sjöfart i Arktis, klimatet i området eller 
räddningoperationer kunna belysa och ytterligare komplettera den information som hittats. Om mer tid 
funnits skulle författaren av denna studie önskat göra detta.  
 
En fråga som är lätt att komma in på då just offshore-verksamhet i Arktis undersöks är om det verkligen 
är försvarbart att borra efter olja i Arktis, med tanke på faran för både människor som arbetar på 
plattformen, miljön i närheten och det redan utsatta unika djurlivet. Självklart finns det inget lätt svar på 
frågan, då det finns många faktorer avv väga in, mång fler än vad som behandlats i  denna rapport. 
Oavsett om Det i framtiden kommer bli verklighet är det dock viktigt att alltid tänka på säkerheten. 
Människan är till sin natur nyfiken, och vi har redan idag sett en ökning i fartygstrafik i Arktis. De 
slutsatser som denna studie lett till kan även appliceras på övrig sjöfart, vilket gör systet med studien ännu 
mer relevant.  

4.3.2. Slutsats 
De flesta offshoreplattformar i Arktisk miljö har unika förutsättningar på grund av ett istäcke i ständig 
förändring och de hårda väderförhållandena och årstiderna kan se väldigt olika ut beroende på placering. 
Av denna anledning finns det ingen standardiserad evakueringsplan som kan användas året om av alla 
plattformar i ens samma region. En optimal evakueringsplan bör tas fram för varje unik plattform för 
varje ny placering, efter noga undersökningar av klimat och väderförhållanden i berört område. Alla 
besättningsmedlemmar måste vara väl förberedda, tränade och införstådda i gällande rutiner och 
eventuella alternativa beslut och procedurer som kan komma att behöva genomföras för att garantera 
säkerheten för alla arbetare.  
 
Polarkoden är idag en bra början till ett fungerande regelverk för regionen, men innan offshoreplattformar 
bygg bör speciella avsnitt eller regelverk specifiera regler anpassade för petroleum-verksamhet i området.  
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A. BILAGA A – GENERALARRANGEMANG OCH HUVUDDATA 
Ett fartyg har projekterats för att årligen kunna frakta en miljon pappersvaror från Sundsvall till antingen 
Lübeck i Tyskland eller Göteborg på Sveriges Västkust. Med 3 fartyg av det projekterade förslaget med 1 
avgång var i veckan från Sundsvall uppnås detta villkor. 
 
Fartyget är ett roro-fartyg med kapacitet för 6720 ton last. Det är 174 meter långt, har en maximal bredd 
på 23 meter, ett djupgående på 6,55 meter och marschfart på 15 knop. Dess totala deplacement är knappt 
16 500 ton och har en blockkoefficient på 0.62. Övriga huvuddata kan ses i tabell 9. 
 

Tabell 9: Fartygets huvuddata 

Längd, över allt LOA 174 m 
Längd, mellan perpendiklar Lpp 172 m 
Bredd, max b 23 m 
Djupgående T 6.55 m 
Fribord F 4,45 m  
Höjd till väderdäck D 11 m 
Höjd över allt H 22 m 
Blockkoefficient CB 0.62 
Marschfart V 15 knop 
Maskineffekt NCR 3200-5120 kW 
Deplacement Δ 16436 ton 
Dödvikt DW 9000 ton 
Lättvikt LW 7436 ton 
Ballastvikt, lastat fartyg BWL 0 ton 
Ballastvikt, tomt fartyg BWT 3000 ton 
Tyngdpunkt, vertikalt KG 8 m 
Tyngdpunkt, långskeppsled LCG 75 m 
Begynnelsemetacentrum GM0 4.47 m 
Propellerdata:   
Diameter D 3.93 m 
Antal blad Z 5 
Varvtal vid marschfart n 182 rpm 
Stigningsförhållande P/D 0.7 
Bladareaförhållande AE/A0 0.6 
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Figur 22: Generalarrangemang 
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B. BILAGA B - PROPELLERAPPENDIX 
Det finna många olika typer och storlekar på propellrar, alla anpassade och utformade till att optimalt 
kunna användas för sitt ändamål. Ofta är målet att få ut så maximal framdrivningskraft med så lite använt 
bränsle som möjligt. För att dimensionera en propeller efter aktuella förhållanden kan två olika teorier 
användas; momentteorin samt bladelementteorin. Ingen av dessa teorier är en helt korrekt beskrivning av 
verkligheten, men de används med fördel tillsammans, för att få ett tillfredställande resultat. Ekvationer 
och teorier hänvisas till Kuttenkeuler [16] om inte annat anges.  

ANTAGANDEN 
Vi beräkningar i detta avsnitt antas att propellern sitter i så kallat ”open water”, vilket innebär att ingen 
hänsyn tas till att propellern sitter nära ett skrov som påverkar hur vattnet flödar. Ett annat antagande är 
att propellerbladen inte påverkar varandra, vilket de självklart gör. Dessa antaganden är gör alltså att 
beräkningarna är förenklingar av verkligheten då tryckskillnader uppstår mellan bladen och vis skrivet som 
påverkar krafter.  

MOMENTTEORIN 
Momentteorin approximerar propellerbladet till en infinit tunn skiva som fluiden kan flöda genom samt 
skapar en tryckskillnad mellan fram- och baksida. För att möjliggöra detta antas det att strömningsfältet är 
laminärt och stationärt. Det kan föreställas att skivan är placerad i ett rör, och att all vätska som passerar 
skivan stannar kvar i röret. Framdrivningskraften enligt denna teori beskrivs som 
 

∆!!"!#$% = 4!!! 1 + ! !"#∆!    (B.1) 
och momentet som  

∆!!"!#$% = 4!!!! 1 + ! !′!"#∆!.    (B.2) 
 

r är här radien på skivan, vA är anströmningshastigheten vid rörets ände, a den axiella inflödesfaktorn, a’ 
den tangentiella inflödesfaktorn, � vinkelhastigheten och Δr ett radiellt segment.  

BLADELEMENTTEORIN 
Enligt bladmomentteorin delas propellerbladen upp i flera radiella segment som var och ett genererar 
lyftkraft och är oberoende av varandra. Teorins främsta fördel är att den tar hänsyn till att bladet har en 
lutning, θ, som räknas från propellerns rotationsplan till den linje där noll lyftkraft genereras, och att den 
tillåter propellerbladet att ha en icke-konstant anfallsvinkel (ett svept blad). Lyftkraften är alltid riktad 
vinkelrät mot propellerbladet vilket medför att för att få fram den eftersökta framdrivningskraften T 
behöver vi räkna om den enligt  
 

∆!!"#$%"%&%'( = !"#[!! cos φ − !!sin!(φ)]∆!,   (B.3) 
 

där q är det dynamiska trycket, c är kordan på propellerbladet, N är antal blad, !! och !! är 
lyftkraftskoefficienten respektive motståndskoefficienten och φ!är θ minus anfallsvinkeln på propellern. 
Momentet för varje radiellt segment beskrivs som  
 

∆!!"#$%"%&%'( = !"#[!! sin φ − !!cos!(φ)]!∆!.   (B.4) 

BERÄKNINGSPROGRAM 
De olika teorierna ovan ger som sagt olika resultat, eftersom de väger in olika egenskaper hos propellern. 
För att nå en lösning som stämmer överrens med båda teorierna ställs ett ekvationssystem upp 
 

∆!!"#$%"%&%'( − !!!"!#$% = 0
∆!!"#$%"%&%'( − !!!"!#$% = 0 .   (B.5) 

 
Det dynamiska trycket beräknas enligt 

! = !
! !!

!     (B.6) 
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där  
! = !! + !!, !! = !! 1 + ! , !! = !" 1 − !′ !  (B.7) 

 
Med givna värden på anströmningshastigheten vA, antal varv per minut rpm, radien ut till det segmentet 
som undersöks r, storleken på segmentet som undersöks dr, längden på kordan c, längden på geometrisk 
pitch gp, antal propellerblad N, eng. geometriska blade aspect ratio AR, eng. span effeciency factor e, 
fluidens densitet �, samt beräkningar för konstanterna !! och !! från [21] kan ekvationssystemet B.5 
lösas. Detta görs enklast med t.ex. MATLABs inbyggda funktion fsolve. Det går då att bestämma de två 
inflödesfaktorerna a och a’ så att teorierna blir lika.  
 
För varje bladsegment dr görs uträkningar och hela propellern undersöks genom att skapa en for-loop i 
MATLAB där ∆T och ∆M beräknas för alla segment. Den totala framdrivningskraften och det totala 
momentet fås genom att summera ihop bidrag från alla segment.  
 
Det finns tre olika koefficienter som brukar användas för att beskriva olika propellrars karaktär; 
framdrivningskoefficienten !! , momentkoefficienten !! !och verkningsgraden !!. Dessa definieras enligt 
 

!! = !
!!!!!    (B.8) 

!! = !
!!!!!     (B.9) 

!! = !!
!!

!
!!                                      (B.10) 

 
där n är propellerns varvtal och J är en avancerad koefficient. För att beräkna propellerns karaktär vid 
olika J skapar man även här en for-loop och beräknar !! , !! och !!för olika värden på J. Dessa plottas 
gärna i ett diagram, och med hjälp av det kan sedan erhållen framdrivningskoefficient jämföras med krävd 
framdrivningskoefficient för ett visst fartyg (kräver att motståndsberäkningar för fartyget är gjorda). Ett 
exempel på ett sådant diagram kan ses i figur B.1.  
 

 
Figur B.1: Exempel på ett propellerdiagram, i detta fall med bladareaförhållande på 0.59 

 
  


