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Sammanfattning 

Svenska Kryssarklubben har en vilja att övergå från kätting till syntetiska rep i deras 
svajbojsystem. En tämligen obeprövad metod. Det klassiska sättet att upprätta en 
svajboj, eller förtöjningar över lag, innebär en tung kätting mot havsbottnen som första 
länk mellan bojstenen och själva båten.  
 
Rapporten är indelad i fyra olika faser. Först en fakta-fas där yttre omständigheter 
redogörs, samt systemets ingående delar. Den andra fasen är en beräknings-fas där 
vissa förenklade ekvationer och diagram presenteras för att utreda kraftpåverkan i 
systemet. Den tredje fasen behandlar syntetiska rep och linor, dess egenskaper och 
lämplighet för användning. Sista fasen är en genomförande fas där egna idéer med 
inspiration från tidigare lösningar blandas.  
 
En rekommendation har tagits fram för utformning av nytt system där materialval och 
infästningar beskrivs. Beräkningarna ligger till grund för dimensioneringar vars grad blir 
positionsspecifikt beroende av rådande omständigheter såsom bottenbeskaffenhet och 
djup. En ny form av max-gräns för förtöjning har presterats med beräknande 
resonemang som bakgrund. Framtida empiriska tester bör genomföras för att bekräfta 
användningen. 
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Abstract 
   
Svenska Kryssar Klubben has a will to remove the usage of chain in their mooring systems and 
only use synthetic ropes. A relatively untested method. The classic way to establish a mooring 
buoy of this type, or moorings like this in general, implies a heavy chain on the seabed as the 
first link between anchor and the boat. 
 
The report is divided into different main phases. First a objective phase where external 
circumstances outlined, as well as the system's component parts. The second phase is a 
calculation phase where certain simplified equations and graphs are demonstrated, to investigate 
the impact force in the system. The third phase discloses synthetic lines and ropes; its properties 
and suitability for use. The last phase is the implementation phase where own ideas inspired by 
previous solutions are mixed. 
 
A recommendation has been developed for the design of the new system where materials and 
fixings are described. The calculations supports the dimensioning whose degree will be 
individually depending on circumstances such as the seabed and depths. A new form of max-
limit for the mooring buoys are recommended and achieved with the calculating and reasoning 
background. Future empirical tests should be conducted to confirm the operation. 
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Förord 
 
Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete på kandidatnivå (15 hp) för KTH. 
Uppdraget var formulerat av Svenska Kryssar Klubben (SXK) och har genomförts under VT 
2016. 
 
Jag vill rikta ett stor tack till de personer som handlett och hjälp till under projektets gång. Jan 
Reutergårdh, ordförande för SXK Stockholmskretsen och handledare för mig under projektet. 
Min handledare på KTH Mark Lange som bollat ideér och hjälpt vid utformningen av 
rapporten. Vill även tacka alla de erfarna röster och kunniga personer som delat med sig av 
kunskap och gett goda tips och råd som jag fått under vägen. 
 
Stockholm, 1:a mars 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josefin Eberg 
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1.	Inledning	
 
Svenska Kryssarklubben (SXK) är en ideell förening med syfte att främja ett aktivt och säkert 
båtliv. För deras 43 000 medlemmar har de omkring 200 svajbojar placerade runt om i 
Sveriges skärgård där förtöjning erbjuds. En svajboj är en flytande boj som via en länk, ofta 
kätting och/eller lina, fäst i en bojsten på botten.  
 
Att använda kätting är ett klassiskt och väl etablerat system för upprättande av svajbojar. En 
tung kätting mot botten fungerar dämpande för rörelser och ryck i systemet – en önskvärd 
egenskap i ett svajbojsystem. Tyngden av kättingen leder även till att kraften blir mer 
horisontell mot bottnen, även detta ett väl inarbetat och effektivt utförande för att motstå de 
krafter som belastar systemet. 
 
Att använda sig av ett korrosivt ämne i en undervattensmiljö medför vissa bekymmer som 
SXK helt vill frångå genom att övergå till svajbojsystem där endast syntetiska rep används.  
Kättingar som ligger mot havsbottnen påverkar dessutom bottenlivet negativt då den skrapar 
och draggar. Tång och gräs förstörs på stora ytor i och med kättingens rörelser. 
En väsentlig källa till slitage är även det förlopp då kättingens länkar nöts mot varandra vid 
rörelse. Även hos en rostfri kätting skulle ytskiktet snabbt nötas bort och korrosion skulle äga 
rum.  
 
För att undersöka hur bojsystem verkar har arbetsprocessen startat i en utredning hur de yttre 
faktorerna påverkar. De omständigheter såsom väder och vind kan vi inte styra. Beräkningar 
och antaganden har gjorts för att bringa klarhet i vilka krafter som uppstår och påverkar 
systemet; därefter har dimensioneringar, hänsynstaganden och slutsatser tagits.  
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1.2	Bakgrund	
 
Det klassiska upprättandet av en svajboj sker genom följande procedur: 
En bojsten ligger på bottnen. I denna finns en bojstensögla där en kätting är fäst. Kättingen 
är fäst i en lina som löper upp till vattenytan där den är fäst i en boj. Bojen har en bojten (ten) 
som är till för att brukaren skall fästa båten i. 
 

 
 
Det riktigt klassiska upprättandet av ett svajbojsysten innebär en kätting hela vägen från 
botten upp till bojen. Bilden ovan är en något moderniserad variant som många 
försäkringbolag förutsätter i deras rekommendationstabeller över dimensionering för linor och 
kättingar; Atlatica, IF och Tryggahansa för att nämna några.  
 
Not: Bojankare är en mer korrekt benämning då tyngden mot botten inte alltid utgörs av en 
sten. Rapporten kommer trots detta använda det klassiska ordet bojsten. 

	

Bojsten	
Kätting	

Lina	

Boj	

Ten	

BojstensÖgla	



 3 

Identifiera yttre påverkan 
- väder	
- data	
- kartor	

Rekommendera och implementera 
- ritning	
- motivering	

	

Beräkna och studera påverkbara 
faktorer 

- bojen	
- linan	
- stenen	
- kopplingar	

Val av system och material  
- beräkningsbakgrund	
- faktagrund	
- användarbekvämlighet	och	

behov	

1.2	Problemdefinition	
 
Att helt utesluta kätting i ett svajbojsystem står inför vissa utmaningar. Systemet skall erhålla 
och ersätta de egenskaper som kättingen äger. Detta gäller framförallt dämpning och 
utformning av bojsten. Genom att övergå helt till syntetiska linor kommer problem som 
förstörning av livet på bottnen helt utgå, samt kommer en kostsam och underhållskrävande 
faktor försvinna – korrosionen. 
 
 
1.3	Mål	
	

- På	rapportform	upprätta	en	rekommendation	för	SXK:s	bojförening	på	ny	
utformning	av	svajbojsystem	med	användning	av	syntetisk	lina	

 
1.4	Kravlista	
 

- Ta	fram	ett	nytt	svajbojssystem	för	lina	
- Ligga	i	året	om	
- Klara	sig	utan	underhållsåtgärder	i	10	år	
- Systemet	skall	vara	korrosionsfritt	
- Hanterbart	för	brukare	och	vid	utläggning	av	boj	

 
1.5	Metod	
Metoden	har	sitt	avstamp	i	Plan-Do-Check-Act	modellen	(PDCA)	som	är	en	fyrstegs-
modell	som	används	för	kontroll	och	utveckling	av	processer	och	produkter.	Modellen	
är	på	ett	sätt	översatt	till	en	teoretisk	arbetsgång.		
Plan	–	objektivt	bejaka	rådande	omständigheter	som	påverkar	slutresultatet	
Do	-	implementera	planen,	samla	data	och	analyser	för	nästkommande	steg	
Check	–	studera	och	jämför	med	tidigare	resultat,	leta	efter	lämplighet	och	fullständighet	
för	att	slutföra	planen.	
Act	–	Utför,	justera	och	korrigera	åtgärder	framtagna.	
	
	

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inlämning	och	redovisning	
	

P 

D 

A

C 
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- Identifiera	yttre,	icke	påverkbara	faktorer	
- Beräkna	de	krafter	systemet	utsätts	för	med	”yttre	faktorer”	som	delvis	

motivering	
- Genomföra	beslut	för	av	material	och	utförande	med	beräkningar	som	underlag	

och	användarbekvämligheten	som	inverkande	faktor	
- Rekommendera	och	eventuellt	implementera	nya	system	för	SXK	genom	

redovisning	av	rapport	
 
1.6	Avgränsning	

	
- Beräkningarna	kommer	inte	att	vara	heltäckande	beräkningar	där	samtliga	givna	

omständigheter	kommer	tas	hänsyn	till	(motivering	tillkommer	i	rapport)	
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Kapitel	1. Yttre	faktorers	påverkan	
	
Genom	att	identifiera	de	yttre,	icke-påverkbara	faktorer	som	inverkar	på	
svajbojsystemet	kommer	grundläggande	förutsättningar	stakas	fram.	Detta	kapitel	
kommer	bli	en	faktamässig	grund.	
	
1.1	Förteckning	bojar	

 
För	se	vilka	faktorer	bojarna	är	utsatta	för	har	en	tabell	upprättats	över	SXK:s	bojar	i	
Stockholmskretsen	som	vidare	kommer	användas	som	urval.	
 

	 Stockholmsområdet	 	 	 	 	
Nr	 Plats	 Koordinat	 Antal	 Djup		[m]	

		Max					Min	
Botten	

från	sjökort	
1	 Arholma	 59°50.980'N	

19°6.410'E	
1	 6	 3	 S/St	

2	 Stärnäbsviken	 59°49.210'N	
19°3.180'E	

1	 5	 3	 Cy	

3	 Tjockholmen	 59°45.300'N	
19°8.000'E	

1	 12	 6	 Cy/St	

4	 Furusund	 59°39.660'N	
18°55.180'E	

2	 10	 3	 Cy/St	

5	 Rödlöga	 59°35.700'N	
19°10.340'E	

1	 10	 3	 St	

6	 Svenska	Högarna	 59°26.750'N	
19°30.570'E	

1	 3	 0	 Cy/St/G	

7	 Möja	 59°25.367'N	
18°54.500'E	

1	 9	 3	 Cy/St	

8	 Norra	Stavsudda	 59°24.470'N	
18°46.800'E	

1	 7	 3	 Cy/St	

9	 Norrviken,	Runmarö	 59°16.330'N	
18°43.600'E	

5	 11	 6	 Cy	

10	 Nämndö-Solvik	 59°11.070'N	
18°42.090'E	

1	 15	 6	 Cy	

11	 Huvudskär	 58°57.910'N	
18°34.130'E	

2	 8	 6	 Cy	

12	 Herrhamra	-	solviken	 58°47.740'N	
17°50.970'E	

2	 6	 3	 Cy	

13	 Herrhamra	-	krokskär	 58°47.280'N	
17°51.065'E	

1	 10	 6	 Cy	

	 	 	 20	 	 	
	 	

	
	
	

	

Tabell	1	 	
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1.2	Djup	
 
Beroende	på	vilket	djup	bottenförankringen	ligger	kommer	kraftekvationer	påverkas.	
Längden	av	linan	kommer	behöva	dimensioneras	beroende	av	djupet.	
	
Djup	anges	på	båtsportkort	från	sjöfartsverket.	Sällan	anges	det	exakta	djupet	för	en	
specifik	position,	endast	när	det	gäller	grund,	undervattensstenar	eller	liknande.	

	
På	sjökort	från	©	Sjöfartsverket	presenteras	djupkurvor.	
Ljusblåa	fält	innebär	3-6	meter	och	mörkblåa	3-0	meter.	
Djupkurvor	och	självständiga	siffror	uppger	djup	på	de	
vita	områdena.	Detta	ger	en	tämligen	god	uppfattning	av	
djupet.	Omöjligt	från	sjökortet	att	bedöma	ifall	det	är	2,5	
eller	0,3	meter	djupt	i	mitten	av	viken.			
 
 
 
 
 
	
Den	djupindelning	man	får	från	sjöfartsverkets	sjökort	
med	dess	noggrannhet	kan	vara	otillräckliga	för	en	
korrekt	bedömning	av	djupet.	På	Riddarfjärdens	Marinas	
försäljningsbrygga	ligger	förtöjningsbojar	utmed	
strandkanten	(stäv	in	förtöjning).	Precis	där	de	är	
förankrade	är	det	en	mindre	nivåskillnad	på	bottnen	[1].	
Vissa	bojstenar	har	med	åren	flyttats	och	vissa	fallit	ned	
för	branten.	På	bilden	visas	hur	vissa	bojar	ligger	helt	
under	vattnet	till	följd	av	detta	förlopp,	något	som	inte	är	
önskvärt.	Detta	påverkar	även	ändrade	förhållanden	för	
länken	(lina	eller	kätting)	samt	bojstensöglan	i	form	av	
förslitningar.	
	 	

Med	djupet	minskar	även	temperaturen	som	kommer	påverka	vattnets	densitet.	
Bottenvattnet	har	en	jämnare	temperatur	än	ytvattnet	då	de	inte	utsätts	i	samma	grad	
av	sol,	vind	eller	lufttemperatur.	Då	vatten	har	en	maximal	densitet	på	fyra	grader	
kommer	vatten	med	temperaturer	över	eller	under	detta	”flyta”	på	den	fyra	gradiga	
vattnet.	Den	1-3	gradiga	vattnet,	såväl	som	vatten	över	5	grader	kommer	ligga	närmre	
ytan	än	det	vattnet	som	har	just	en	4-gradig	temperatur.	Ofta	dras	då	en	allmän	slutsats	
att	vattnet	på	botten	(förutsatt	att	det	inte	är	genomfruset)	kommer	vara	grader.	
Skillnaden	i	vikt	på	vatten	som	har	20°	jämfört	med	4°	är	1%.	[2]	 	

Bild	1,		

Bild	2	
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Med	djupet	ökar	även	trycket	på	materialen	som	befinner	sig	
på	lägre	djup.	Var	tionde	meter	ökar	trycket	under	vatten	
med	ca	1	bar[3].	Densiteten	på	vatten	förändas	även	med	
tycket.	En	tabell	över	hur	vattnets	densitet	ändras	beroende	
av	tryck	och	temperatur	har	hämtats.	Den	maximala	
skillnaden	i	densitet	inom	detta	område	är	ca	1%.	

	
 
 
 

 
Med	detta	som	motivering	kommer	djupet	i	avseende	till	temperatur-	och	
densitetsförändringar	avgränsas	och	uteslutas	för	vidare	resonemang	och	beräkningar	i	
denna	rapport.	En	noggrant	undersökning	av	bottendjupet	bör	göras	för	att	undgå	
händelsen	att	bojstenen	ligger	på	en	höjd	nära	en	nivåskillnad.		
	

1.3	Botten	
 
På sjökort från Sjöfartsverket står det bokstäver som beskriver havsbottnen. Genom att 
placera ut angivna koordinater för svajbojarnas placering har jag sett till de betäckningarna 
gällande bottenbeskaffenheten som varit närmst eller i området. Förkortningarna syftar till de 
engelska orden och förkortningarna i lisan ovan översätts [4]: 
 

- Cy	–	Lera/eng:	Clay	
- St	–	Stenar/eng:	Stones	
- G	–	Grus/eng:	Gravel	

 
På dessa sjökort är bokstäverna för bottenbeskaffenheten glest utsatta, täcker stora områden 
och skall ge en generell uppfattning. Genom att använda ©Sveriges geologiska undersökning 
(SGU) s kartgenerator kan man beställa kartor som innehåller information om marin 
geologiska data som mycket tätare beskriver bottenbeskaffenheten i Östersjön.  
 
Sofia Wikström, forskare på Stockholms Universitets Östersjöcentrum beskriver: 
”För det tredje är det viktigt att veta att de geologiska kartorna visar "djupa lager" av 
sediment/berggrund och ignorerar det översta lagret om det skiljer sig (vilket det ofta gör i 
havet)” 

APPENDIX I är ett utdrag av dessa kartor för det befintliga 
område där bojarna ligger med tillhörande länkar till utdragen. 
Informationen är relativt noggrann och med anledning av dess 
uppbyggnad har en översiktlig åskådning gjort. Bilden visar 
ett urklipp från kartans maximala in-zoomning för att ge en 
förståelse för kartans detaljfinhet. Nedan kommer 
beskrivningar för skillnaden i de vanligast förekommande 
bottenbeskaffenheterna och dess inverkan på systemet.  

	Temperatur, °C Tryck 
bar 

Bild	3	
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Postglacial finsand, sand och grus 
 
Bilden visar på postglacial sand och grus. Sand definieras som 
partiklar med en storlek på 0,0625 mm till 2,0 mm[5], 
motsvarande för grus 2,0 till 6,0 mm. [6]Denna sand och grus 
är eroderingar av bergarter i Östersjön. Finsand är en 
undergrupp till sand som har en kornstorlek på 0,0062 mm till 
0,2 mm. 
 
För finkornig sand är fästet för bojstenen relativt dåligt. 
Beroende på sanddjupet begränsas bojstenens möjlighet att 
sjukna ned och få ett sugande fäste (jämför lera).  
 
 

Genom att aktivt arbeta för att sänka ned bojstenen vid sjösättningen kommer chanserna öka 
för att positionen fixeras. 

 
 

Glacial lera, postglacial lera, gytjelera och lergytja 
 

Lera, som är den mest förekommande bottenbeskaffenheten 
hos de svajbojar som utgör urvalet, är en finkornig jordart. 
Ursprungligen är lera en produkt av av vittring och rent 
mekanisk sönderdelning av porösa och lerartiga bergarter, 
såsom lerskiffer och kalksten[7]. Femton procent av dess vikt 
består av finkorniga partiklar som har diametern två mikro-
meter. Partiklarna benämns ler och kan dessutom innehålla 
vattenlösta kisel- aluminium- och järnoxider[8]. Lera finns av 
olika sorter; färgen kan skvallra om dess innehållande 
mineraler och eller andra ämnen som även påverkar lerans 

egenskaper såsom plasticitet.  
 

Gyttja är en jordart som bildats av sönderdelade och nedbrutna växt- och/eller djurrester som 
är en vanlig bottenbeskaffenhet i insjöar och havsvikar. Gyttja har goda elastiska egenskaper 
och är kohesivt [9] (kraften som gör att molekylerna hänger samman). Gyttja har en hög 
vattenhalt, vanligen 80%-300%.  
 
Blandningen av gyttja och lera ger mycket goda förutsättningar för en förankring att fästa. 
Även här spelar djupet av ler-gyttjan in då detta begränsar bojstenens förutsättning att sjunka. 
Tack vare dess elastiska egenskaper fungerar blandningen som en sugpropp vid kraftpåverkan 
vilket underlättar då man vill ha en fix positionering. 
  

Bild	4	

Bild	5	
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Kristallin berggrund 
 

En kristallinberggrund är en bred beskrivning av 
bottenbeskaffenheten. En bergart som består av kristaller är 
kristallint; en sedimentär bergart består av korn och är inte 
kristallin. Så antingen har berggrunden kristalliserats från 
magma eller så har den omkristalliserats genom metamorfos, 
innebärande att den kan varit sedimentär tidigare.  
 
Genom att låta ett sjökort från © Sjöfartsverket och den 
maringeologiska kartan från ©Sveriges geologiska 
undersökning överlappas ser man hur de kristallina 
berggrunderna (rödmarkerat) vanligen har sin förklaring ifrån 
de upphöjningar som existerar i botten.  

Stenar 
Kartorna från SGU:s indelning av havsbottnen i Östersjön finns ingen betäckning för sten, 
som motsvarande finns i Sjöfartsverkets sjökort. Detta kan vara med anledning av Sofia 
Wikströms beskrivning gällande ”djupa lager” av sediment. Oavsett så kommer jag redogöra 
för även detta underlag. En sten definieras sedan 2004 som en partikel av en bergart som kar 
en kornstorlek från 63 mm till 200 mm (SS-EN ISO 14688-1) [10]. 
 
Beroende på stenarnas storlek är detta ett mer eller mindre lämpligt underlag att sjösätta sin 
bojsten på. Små stenar har en tendens att rulla, åka med vattnet om det utsätts för krafter samt 
att den inte ger någon motståndskraft mot bojstenen. Detta kräver att bojstenen förs ner 
ytterligare några lager ner så den har chans att få fäste. Då större stenar ligger till grunden kan 
detta vara ett mycket lämpligt underlag förutsatt att bojstenen på ett eller annat sätt kilat fast 
sig eller hamnat under större block. Däremot kan större stenar och block förflytta sig med 
tiden. 
 
När frågan gällande bottenbeskaffenhetens betydelse för bottenförankring ställdes till Carl på 
Stockholms Hamnentreprenad frågades gavs svaret: 
 
”Det vi tar hänsyn till är botten beskaffenheten, det är en mjuk eller hård botten. En mjuk 
botten (sugs) boj förankringarna fast i efter en tid och kan sitta så hårt att det ibland är svårt 
att få loss dom. På en hård botten för man i stället dimensionera upp vikten och om botten 
sluttar kan man få lägga två förankringar som är seriekopplade för att hålla varandra på 
plats.” 
 
Detta svar förtydligar att bottenbeskaffenheten påverkar bojankarets motståndskrafter – mjuka 
bottnar är att föredra. 
 

Bild	6	
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För	att	förenkla	de	komplexa	beräkningarna	kommer	bottenbeskaffenhetens	inverkan	på	
friktion	och	motståndskrafter	beräknas	med	ett	friktionstal	på		μ=1.	Detta	är	
friktionstalet	för	sandsten	mot	smidesjärn	under	våta	förhållanden[11].	Trots	att	den	
mest	förekommande	bottenbeskaffenheten	är	lera	och	gyttja	(som	ökar	
motståndskrafterna)	anses	att	en	bojsten	mot	klipphäll	vara	ett	av	det	sämsta	
förhållandet	och	användas	för	vidare	beräkningar.	
	
Från	kravspecifikationen	och	den	allmänna	vetskapen	dras	resonemanget	att	bottnen	
(oavsett	av	vilken	typ)	påskyndar	förslitning.		
	
Utöver	att	geologiska	kartor	visar	djupare	lager	av	sediment	föreligger	det	också	det	
faktum	att	bjostenen	sjunker	ned	i	mjuka	bottnar.	Denna	nedgrävning	kan	pågå	under	
flera	år.		
	

1.4	Vindförhållanden	
 
Vindhastighet,	eller	vindstyrka,	mäts	i	enheten	meter	per	sekund.	Vindriktningen	
uppges	i	grader	eller	väderstreck	varifrån	den	kommer.	En	sydlig	vind	kommer	således	
från	söder	och	blåser	”mot”	norr.	Vindhastigheten	anges	vanligtvis	på	två	olika	sätt,	
medelvind	samt	byvind.	Medelvinden	är	medelvärdet	under	10	minuter	medan	byvind	
uppger	momentana	vindar	som	varar	i	2	sekunder[12].	Byvindarna	kan	vara	mer	än	
dubbelt	så	starka	som	medelvinden.		
	
SMHI	sparar	väderdata	för	deras	olika	mätstationer	runt	om	i	Sverige.	
Medelvindsmätningar	görs	och	loggas	fem	gånger	per	dygn,	byvindmätningar	görs	en	
gång	i	timmen.	Genom	att	studera	samtlig	medel-	och	byvindsdata	från	mätstationen	
”Svenska	högarna”	under	perioden	2015-05-01	tom	2015-09-30,	dvs	766	
medelvindsmätningar	och	3666	byvindsmätningar	visar	de	följande	resultat[13]:	
 
Genomsnitt av medelvindsmätningar:  6,25	m/s	
Maxstyrka	av	medelvindsmätningar:	 	18	m/s	
Maxstyrka	vindbyar:		 23,4	m/s	
 
(den ungefärliga positionen för mätstationen är placerad i närheten av markering nr 6 i bild 
SJÖKORT) 
 
Med	detta	som	bakgrund,	tillsammans	med	diskussioner	med	Jan	Reutergårdh,	har	
beslutet	tagits	att	den	maximala	vindstyrkan	för	vidare	beräkningar	kommer	vara	20	
m/s.	
 
1.5	Vågförhållanden	
 
Vågor kan uppstå av flera anledningar varav de främsta är: vind, fartyg och strömmar.  
Vågrörelser är alltid starkare vid ytan och avtar med djupet. En rapport av Aquabiota [14] 
redovisar en relativt grov kartmodellering över vågexponeringen i Stockholmstrakten. 
Simplified Wave Model är den teknik som används, den tar inte hänsyn till djupet. 
Beskrivningen från rapporten lyder 
” Vågexponering (loggade SWM-värden) för Stockholm och Södermanland baserad på SWM 
och EU-Seamap.”  
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Den	svarta	markeringen	är	de	område	
SXK:s	svajbojar	befinner	sig	inom	och	
löper	längst	kusten,	inomskärs.	
Färgmarkeringen	visar	på	att	den	
maximala	vågexponeringen	inom	områden	
för	bojarna	inte	överstiger	3	meter	(röd).		
Då	svajbojarna	dessutom	är	placerade	i	
vikar	som	skall	ge	skydd	för	exponering	av	
vågor	kommer	vågkrafter	avgränsas	och	
uteslutas	för	vidare	resonemang	och	
beräkningar	i	denna	rapport.	
 
 
 
 
 
 

1.5	Vattenkvalitet	
 
Östersjön	räknas	till	ett	av	världens	största	brackvattenhav.	Brackvatten,	eller	bräckt	
vatten,	är	vatten	som	har	högre	salinitet	än	färskvatten	men	lägre	än	havsvatten.	Vattnet	
utanför	Sveriges	västkust	ligger	i	anslutning	till	Skagerrak	och	Kattegat.		Salinitet	är	
halten	av	salt	i	vattnet	som	anges	i	kilogram	per	kubikmeter	(psu).	Oceaner	har	ett	
genomsnittsvärde	på	salinitet	på	35	psi	[15],	medan	färskvatten	ligger	på	1-2	psu.		I	
Stockholmstrakten	är	salthalten	omkring	0,5%	[16],	och	en	salinitet	på	omkring	7	psu	
medan	den	på	västkusten	är	25	psu.	Allt	vatten	i	hav	och	sjöar	innehåller	framförallt	salt	
(NaCl),	men	även	svavel,	magnesium,	kalcium	och	kalium.	
	
Rost	är	en	rektion	hos	metaller	i	miljöer	då	de	utsätts	för	vatten	och	syre.	En	
saltvattenblandning	utgör	en	elektrolyt,	ett	medium	som	kan	leda	elektricitet	och	
påskyndar	oxideringer	(koroderingen)[17].	Därav	är	havsmiljöer	en	mycket	korrosiv	
miljö.	Salt	påskyndar	även	förslitningen	ovan	vattenytan	då	kristaller	bildar	(vatten	
dunstar/torkar);	genom	friktion	sliter	de	vassa	kristallkanterna	mot	material	och	
förslitningen	ökar.		
	
Salthalten	i	vattnet	påverkar	också	dess	fryspunkt,	salt	är	ett	fryspunktssänkande	ämne	
som	används	flitigt	till	bland	annat	vägsalt.	Med	ökad	salthalt	minskar	fryspunkten,	det	
krävs	lägre	temperaturer	än	0°	för	att	vattnet	skall	frysa[18].			

	
	För	ca	150	år	sedan	förde	fartyg	med	sig	havstulpanen	in	i	
Östersjön[19].	Ett	litet	kräftdjur	med	ett	hårt	kalkskal	
omkring	sig	som	filtrerar	alger	för	att	få	föda.		Dessa	
varelser	producerar	ett	lim	[20]	som	gör	att	de	fäster	mot	
diverse	ytor	under	vatten.	Detta	medför	problem	för	
båtägare	då	skroven	blir	igenvuxna	och	påverkar	
friktionen	genom	vattnet	vid	framfart;	för	linor	under	
vatten	kan	dessa	hårda	skal	nöta	och	skära	igenom	
linornas	fibrer.	

	
	

Bild	7	

Bild	8	
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På	västkusten,	på	grund	av	dess	högre	salitetsnivåer,	
växer	även	blåmusslan.	Blåmusslan	har	en	körtel	som	
utsöndrar	ett	klibbigt	trådliknande	ämne	som	fäster	på	
diverse	underlag	under	vattnet.	Deras	strömlinjeformade	
skal	gör	att	de	är	anpassade	för	att	behålla	den	plats	de	
fäst	sig	vid	och	motstå	undervattensströmmar	och	vatten	i	
rörelse.	Utöver	att	musslans	hårda	skal	kan	verka	
skärande	på	linorna	är	massan	och	vikten	större	än	hos	
havstulpanerna	och	påverkar	därmed	svajbojsystemet	
ytterligare.	

	
	

En	ökad	salthalt	innebär	större	påfrestningar	för	systemet,	framförallt	ökar	det	
koroderingshastigheten.	Senare	utredning	av	isbildning	kommer	påverkas	av	den	ökade	
salthalten	på	västkusten;	vattnet	kommer	frysa	vid	lägre	temperaturer.		
	
Beaktandet	av	havstulpanernas	och	blåmusslornas	inverkan	på	förslitningen	kommer	
vidare	i	rapporten	diskuteras.	Även	det	faktum	att	flytdonet	kommer	utsättas	för	den	
salta	miljön	kommer	tas	hänsyn	till	för	vidare	resonemang	kring	utformning	och	
materialegenskaper.	
 
1.6	Strömmar	
 
I	Östersjön	råder	inget	tidvatten,	och	ytströmmarna	som	finns	beror	i	största	allmänhet	
på	vinden	och	vattenståndsändringar.	En	storskalig,	men	mycket	långsam	ström,	beror	
på	hur	sötvattnet	från	vattendrag	rinner	ner	i	det	saltare	havet	Östersjön	vilket	leder	till	
en	viss	kustström	söderut.		

	
Bilden	visar	strömmarna	i	
vattnet	mätt	i	knop	(1	knop	=	
0,51	m/s).	Strömmarna	är	
starkare	på	Västkusten	än	i	
Östersjön.	
Vattenståndsändringarna	i	
Stockholm	har	maximalt	haft	
en	skillnad	på	ca	25	cm,	mätt	
mellan	åren	1980-2012	[21].	
Denna	ström	är	som	svagast	
under	sommarhalvåret	då	
tillrinningen	av	sötvatten	är	
som	minst.	På	Västkusten	
uppnår	strömmarna	lokalt	sitt	
maxvärde	på	0,7	–	1,0	knop.	
 

Bild	9	

Bild	10	
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Trots	att	strömmarna	på	Västkusten	är	större	än	de	i	Östersjön	så	kommer	ström	på	1	
knop	inte	påverka	svajbojsystemet.	Med	detta	som	motivering	kommer	strömmar	
avgränsas	och	uteslutas	för	resonemang	och	beräkningar	i	denna	rapport.	
 
1.7	Storlek	och	form	

 
Det	finns	rekommendationer	och	krav	på	tyngd	på	bojsten,	tjocklek	på	kätting	samt	
storlek	på	boj	som	alla	utgår	ifrån	båtens	tyngd.	Nedanstående	bild	är	en	kopia	av	
Atlanticas	förtöjningstabell.		
 

 
Tabell	2	

 
SXK	har,	precis	som	många	andra	båtklubbar	och	marinor	en	övre	gräns	beroende	på	
vikt.	Regler	som	särskiljer	båtar	från	fartyg	är	däremot	indelat	efter	mått.	Vikten	är	en	
kraft	riktad	nedåt,	som	hålls	upp	av	vattnets	lyftkraft	vilket	gör	att	båten	flyter.	
Arkimedesprincip	beskriver	detta.	
	
I	och	med	att	båten	utsätts	för	en	kraft	(vind/våg/båtens	egen	fart)	kommer	den	
bestämda	massan	att	röra	på	sig	med	en	viss	hastighet/acceleration	som	skall	
dämpas/de	accelerera	till	stillastående.	Nuvarande	viktgräns	är	8	ton.	
	
Båtens	form	har	en	stor	inverkan	då	luftmotståndskoefficienten	varierar	beroende	på	
föremålets	strömlinjeformning.	När	en	vind	med	en	viss	hastighet	träffar	ett	föremål	
kommer	det	börja	accelerera	i	samma	riktning.	Luftmotståndskoefficienten	för	en	platt	
yta	är	1,7	medan	den	är	0,25-0,45	för	en	personbil	[22].		
	
Luftmotståndet	som	utgörs	är	en	kraft	angiven	i	Newton,	denna	kraft	kommer	i	denna	
rapport	benämnas	Fd.	Formeln	för	luftmotståndet	lyder:	
 

𝐹𝑑 =
𝐶 ∗ 𝑝 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣!

2  
C	=	Luftmotståndskoefficienten	
p	=	luftens	densitet	
A	=	föremålets	tvärsnitts	area	
v	=	föremålets	relativa	hastighet	genom	luften	
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Som	tidigare	berört	kommer	båtens	stäv	rotera	så	att	fören	
ligger	mot	vindögat	(den	riktning	vinden	kommer	ifrån).	Då	
vinden	vrider	kommer	tvärsnittsarean	att	öka,	och	båten	
justera	sin	position	för	att	åter	ligga	med	stäven	mot	vinden.	
Alan	Fraysses	hemsida	[23]	har	gjort	beräkningar	på	
vindmotstånd	på	båtar	med	avseende	att	beräkna	krafter	på	
ankare.	Han	väljer	att	göra	beräkningar	på	båtens	
tvärsnittsarea	på	en	30°	vinkling	mot	vinden	när	den	är	som	
störst.	Efter	diskussion	med	Jan	Reutgårdh	har	en	
rimlighetsbedömning	gjorts	att	båtens	vinkling	max	är	30°	
från	vindöga,	sedan	kommer	båten	justera	sig	själv	mot	
mindre	vinklar.	Bild	11	beskriver	förloppet.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Genom	att	beskåda	två	olika	båtar	kan	en	bedömning	göra	att	dessa	två	båtar	har	stor	
skillnad	i	tvärsnittsarea	och	därmed	luftmotstånd.	Den	ena	båten	är	en	Mälarkryssare,	
segelbåt	gjord	av	trä,	22	fot	lång,	2	750	kg.	Den	andra	en	Chris	Craft	Aquahome,	
motorbåt	av	plast,	34	fot	lång,	omkring	8	000	kg.	Krafterna	som	bojsystemet	utsätts	för	
kommer	vara	markant	större	då	Chris	Craft	Aquahome	kommer	ligga	förtöjd	vid	
svajbojen	under	samma	förhållanden	som	Mälarkryssaren	i	förhållande	till	dess	yta	
exponerad	för	vinden.		
	
SXK	erbjuder	förtöjning	vid	svajbojen	för	båda	dessa	båtar;	därav	kommer	Chris	Craft	
Aquahome	användas	för	vidare	beräkningar,	denna	anses	vara	den	värsta	typen	av	
belastning	i	form	av	vindfång.	Den	största	arean	som	då	ligger	mot	vinden	är	8,525	meter,	
se	kap	3	för	uträkning.	Luftmotståndet	kommer	beräknas	enligt	formel	ovan.	
  

	
	

VI
ND

	

VI
ND

	

Bild	11	

Bild	12	 Bild	13	
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Kapitel	2. Påverkbara	faktorer	–	ingående	
delar	

 
De	ingående	delarna	i	svajbojsystemen	kommer	redogöras,	det	vill	säga	bojstenen	och	
bojen.	Linorna	kommer	redogöras	för	i	ett	senare	kapitel.	
	
2.1	Bojstenen	
 

Förtöjningssystem	som	skall	erbjuda	förtöjning	mot	en	
brygga	har	en	redan	bestämd	riktning	som	den	skall	stå	
emot	kraft.	P-ringar	är	en	vanlig	utformning	av	bojsten	då	
riktningen	av	kraften	endast	sträcker	sig	åt	en	riktning.	Det	
samma	gäller	ankare	som	är	utformade	för	en	
stävförtöjning.	En	svajboj	är	tvungen	att	stå	emor	kraft	
från	olika	rikningar	då	vindrikninen	inte	är	konstant	utan	
vrider.	Alla	båtar	är	utformade	så	att	stäven/fören	riktas	
mot	vindögat.	Detta	innebär	en	belasting	från	360°	vilket	
kräver	en	genomtänkt	formgivning	av	
bojstensinfästningen.	
	
	

Infästningen	vid	bojstenen	är	mycket	nötningskännsligt	område.	Detta	till	följd	av	att	
metalldelar	ofta	används	vid	infäsningen	samt	att	linor/kättingen	ligger	mot	botten.	

	
Val	av	bojsten	kan	varriera.	Vissa	använder	gamla	oljefat,	stora	stenar,	gamla	
skivbrommsar	etc.	Ofta	räcker	det	att	slänga	ned	”någonting	tungt”	på	botten	för	att	
uppnå	önskat	resultat,	framförallt	om	det	är	en	mjukbotten.	Denna	metod	bygger	ofta	på	
erfarenhet	och	ett	uppskattande	som	är	mellan	tumme	och	pekfinger.	Något	som	bör	
belysas	är	valet	av	material	samt	dess	miljöpåverkan.		
 
Belastning	på	stenen	kommer	från	360°	vilket	skall	tas	vidare	för	hänsynstagande	och	
beräkningar	fortsatt	i	rapporten.	Materialet		till	bojstenen	bör	inte	innehålla	metalliska	
delar	(korrosionsfritt	system),	materialet	skall	inte	ha	negativ	inverkan	på	miljön.	

	
2.2	Bojen	
 
De	ting	som	flyter	på	vattnet	har	en	lägre	densitet	än	vatten.	Genom	att	använda	
Arkimedes	princip	kan	man	förklara	och	beräkna	bojens	flytkraft.	
Principen	lyder	"Ett	föremål	nedsänkt	i	vätska	påverkas	av	en	uppåtriktad	kraft,	som	är	
lika	stor	som	tyngden	av	den	undanträngda	vätskan"[24].		
	

𝐹 = 𝑝𝑉𝑔	
F	=	kraften	
p	=	vätskans	densitet,	kg/m-3	

g	=	gravitationen,	kg*m/s2	
	

Bild	14	
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Bojen	har	många	funktioner	i	ett	svajbojsystem.	Den	skall	visuellt	visa	var	
förankringsplatsen	är,	den	skall	erbjuda	förtöjning	i	form	av	en	ring	eller	liknande	samt	
att	den	skall	få	linan	eller	kättingen	tillgänglig	vid	ytan.	Ytterligare	en	funktion	den	har	
är	att	verka	dämpande	för	båtens	rörelser.	I	och	med	att	den	sjunker	ner	under	ytan	
ökar	inbromsningen	av	horisontella	rörelsen	samt	upptar	en	del	av	den	vertikala	
rörelsen.	

	
Önskvärt	är	att	hålla	bojen	i	ett	upprätt	läge.	På	bilden	
bredvid	ligger	en	boj	i	vattnet	som	inte	flyter	upprätt.	
Formen	på	bojen	avgör	hur	den	flyter	i	vattnet	–	tanken	är	
att	de	alltid	skall	vara	upprätta.	Vanligen	brukar	tyngden	
på	repet/kättingen	dra	i	bojen	så	pass	mycket	att	den	
håller	sig	upprätt,	ibland	tillsätts	vikter.	Ligger	bojen	på	
sidan	är	det	svårare	för	brukaren	att	få	tag	i	bojtenen	för	
att	fästa	båten	i.	
	
	
	
	
Rekommendationer	från	flera	håll	säger	att	förtöjningen	
inte	skall	gå	via	bojen	(se	bild	16).	Uppmaningen	att	man	
skall	förtöja	direkt	i	kättingen	eller	linan	grundar	sig	i	att	
bojtenen	ofta	är	svagare	än	linan	och/eller	kättingen.		
Bojtenen	är	ofta	ett	rör	av	metall	som	inte	är	elastiskt	i	
egenskapen	och	står	därför	inte	emot	ryck	på	ett	effektivt	
sätt.	
 
 
	

	
	
Bojen	skall	hållas	upprätt	för	att	förenkla	användandet	för	brukaren	samt	för	att	
upprätthålla	de	dämpande	egenskaperna.	Att	bojtenens	egenskaper	ofta	är	svagaste	
länken	i	hela	bojsystem	skall	beaktas	och	försöka	undgås.	 	

Bild	15	

Bild	16	
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Kapitel	3. Beräkningar	
 
Detta	kapitel	kommer	innehålla	beräkningar	baserat	på	den	fakta	framtagen	i	kapitel	1.		
	
3.1	Djup	och	linans	längd	
 
Antaganden	och	eventuella	simplifieringar:	
Bojens	lyftkraft	utesluts	
Kraften	i	linan	är	100	N		
Max	båtlängd	är	12	meter	(≈40	fot),	bl	=	12	m	
	
Bild:	

 
Bild	17	

 

Bild	18	
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Formler: 
𝑎𝑙𝑓𝑎 = 𝑠𝑖𝑛!!(𝑑 𝑙)  [°] 
𝐹! = 𝐹 ∗ cos (𝑎𝑙𝑓𝑎) [N] 
𝐹! = 𝐹 ∗ sin (𝑎𝑙𝑓𝑎)    [N] 
𝑠 = 𝑙! − 𝑑! [m] 
𝑠!"! = 𝑠 + 𝑏𝑙   [m] 
 
 
 
Diagram: 

 
Diagram	1	

*Genom att sätta en kraft i linan på 100 N kan man även avläsa alfa ur detta diagram. Y-
axeln har alltså två enheter, Newton och grader.  
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Diagram	2	

 
Diagram	3	
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Slutsats:	
	
Den	totala	svajsträckan	kommer	bero	på	djupet.	Då	beräkningarna	för	svajsträckan	
innehåller	exponenter	och	en	kvadratrot	kommer	de	inte	öka	enligt	förhållandet	mellan	l	
och	d.	Diagram	1	och	Diagram	2	visar	hur	svajsträckan	ökar	med	djupet	vid	samma	
förhållande	mellan	l	och	d	vid	ökat	djup.		Den	totala	svajsträckan	är	beroende	av	båtens	
längd.	En	så	liten	svajsträcka	som	möjligt	är	önskvärt	för	att	uppta	minsta	möjliga	plats.	
	
De	horisontella	och	vertikala	krafterna	förändras	med	alfa.	Vid	45°	är	krafterna	precis	
lika	stora,	detta	inträffar	då	kvoten	l/d	=	1,41.	Då	så	liten	svajsträcka	som	möjligt	
eftersträvas	kommer	därmed	en	stor	vinkel	på	alfa	eftertraktas.	
	
Desto	större	vinkel	på	alfa,	desto	kortare	svajsträcka,	desto	större	vertikal	kraft	kommer	
krävas	av	bojstenen	att	stå	emot.		
	
	

3.2	Vindförhållanden	
 
Antaganden	och	eventuella	simplifieringar:	
Båten roterar max 30° från vindögat. 
Chris Craft Aquahome är den maximala belastningen i form av vindmotstånd bojsystemet 
skall klara av. 
Maximala vindstyrkan är v = 20 m/s. 
Måtten på Chris Craft Aquahome är antagna och uppskattade i samråd med Simon Stockhaus, 
säljare Riddarfjärdens Marina AB: 
a = 4 e = 2 
b = 3,3 f = 8,5 
c = 2 g = 1,2 
d = 0,5 h = 4 
 
Bild: 

 

Bild	21	 	 	 	 	
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Givet: 
Luftens densitet 
pl = 1,2041 [kg/m3] 
Luftmotståndskoeficient för plan yta 
C = 1,17 [--] 
 
Formler: 

𝐹𝑑 = 𝐶 ∗ 𝑝𝑙 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣2
2  [N] 

 
Uträkning: 
Area Chris Craft Aquahome:  
Front:  
3,3 ∙ 2,5 = 𝟖,𝟐𝟓   
Sida: 
4 ∙ 2 + 4 ∙ 1,2 + 8,5 ∙ 0,5 = 𝟏𝟕,𝟎𝟓 
vid 30° rotation: 
17.05 ∙ sin 30 °+ 8,25 ∗ cos 30 ° =  𝟏𝟓,𝟔𝟕 
 

𝐹𝑑 =
1,17 ∗ 1,2041 ∗ 15,67 ∗ 20! 

2 = 𝟒 𝟒𝟏𝟓,𝟏𝟕 𝑵 
 
Diagram: 
Då A = 15,67 m2 
 

 
Diagram	4	

 
Slutsats: 
 
Vinden är den faktor som påverkar luftmotståndet mest då den växer exponentiellt. Det 
beräknade kraften för luftmotståndet är 4 415,17 N; genom att multiplicera med en 
säkerhetsfaktor 2 kommer kraften 8 830,34 N användas för vidare beräkningar.  
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3.3	Storlek	och	form	på	fartyg	
 

Detta avsnitt kommer inte innehålla beräkningar utan resonemang kring givna formler och 
dess inverkan på systemet. 
 
Formler: 
 
Kinetisk energi: 

𝐸! =
𝑚𝑣!

2  
 
Elastisk energi: 

𝐸!"# =
𝑘𝑥!

2  
 
Resonemang och slutsats: 
 
Energiprincipen lyder: ingen energi kan skapas eller förstöras, bara omvandlas från en form 
till en annan. ”Rörelseenergi för en kropp, är det mekaniska arbete som krävs för att reducera 
dess hastighet till noll”.  
 
Ser man då till den övre formeln visar den på att hastigheten (v) är den faktor som påverkar 
resultatet mest, mer än massan. Det är alltså båtens hastighet, den som i största del utgörs av 
vindmotståndet i horisontell riktning som inverkar på hela energiformeln. 
 
Den energi/arbete som krävs för att stoppa en båt med en konstant massa skall tas upp av 
linan i detta fall. Formeln för elastisk energi visar hur faktorn x, förlängningen av 
fjädern/linan, är den faktor som påverkar resultatet mest. 
 
 
 
3.4	Bojsten	
 
 
Antaganden och eventuella simplifieringar: 
Här utesluts bojens inverkan  
Den maximala horisontella kraften beräknas vara luftmotståndet med säkerhetsfaktorn 2,  
Fh = 8 830,34 N 
Bottenbeskaffenhetens inverkan utesluts. Friktionstalet mellan bojstenen och bottnen har 
ersatts av friktionstalet för sandsten mot smidesjärn under våta förhållanden[11]. 
Vikten på stenen anses vara vikt i vatten. 
Bild: 
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Bild	22	



 23 

Givet: 
𝜇 = 1,0 [--] 
msten_max = 2 000  [kg] 
g = 9,81 [m/s] 
 
Formler: 
F! =  µ ∗m!"#$ ∗ g  [N] 
 
tan alfa = !!

!!
  [°] 

 
 
Beräkningar: 
 
𝐹! = 1,0 ∗ 2000 ∗ 9,81 = 𝟏𝟗 𝟔𝟐𝟎  𝑵 
 
 

𝜂 =
19  620
8 830,34 = 𝟐,𝟐𝟐 

 
Diagram: 

 
Diagram	5	

 
Slutsats: 
 
Desto större alfa, desto minde horisontell kraft kommer påverka stenen. Beräkningen på Ff 
bevisar att friktionskraften är större än den horisontella kraften då alfa = 0°. Det vill säga ifall 
båten var fäst rakt i bojstenen och drog med en kraft på 8 830,34 skulle bojstenen ligga kvar 
med en säkerhetsfaktor 2,22.  Det är den vertikala kraften som är den avgränsande faktorn. 
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Diagrammet visar hur den vertikala kraften ändras med ökande alfa. Kraften förändras sig 
enligt tan(x) kurva då den horisontella kraften är satt konstant. Där de två linjerna skär är 
gränsen för att bojstenen skall lyfta. Vid ändrad dimensionering på bojstenen kommer dessa 
kurvor skära för olika värden på alfa. 
 
Då eftersträvan är att minimera alfa (längden på linan) är en tyngre bojsten att föredra. Att 
notera är att dessa beräkningar är gjorda för ett 𝝁 = 𝟏,𝟎 , en lerig eller dyig botten kan 
förändra detta värde positivt. Även en större bojsten sedd till ytan kommer öka 
motståndskraften för stenen att lyfta/förflyttas i sidled. 
 
Med beräkningar gjorda med dessa specifika beräkningar kommer stenen lyfta då 
alfa = 65,7°. Den enda begränsande faktorn är vikten och bottenbeskaffenhetens inverkan är 
helt utesluten. Genom att sätta ett maxvärde på alfa på 55° bakas en säkerhetsfaktor in. 
Beroende på bottenbeskaffenheten kommer motståndet för de vertikala krafterna bli ännu 
större vilket leder till att 55° kommer att användas.   
 
3.5	Bojen	
 
Antaganden: 
Bojen har en form av en cylinder. 
Bojens är konstant fylld med Styrencellplast (EPS) vars densitet är 250 kg/m3 [25] 
 

pb = 250 kg/m3 
 
Bild: 

 
Bild	23	

 
 
 
Givet: 
g=9,81 [m/s2] 
pv=999,95 [kg/m3] 
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Formler: 
 
Vboj = π ∗ 𝑟! ∗ ℎ𝑏     [m3]     
𝑚!"# = 𝑉!"# ∗ 𝑝𝑏 [kg] 
𝐺𝑏 = 𝑚!"# ∗ 𝑔                      [N] 
𝐿𝑏 = 𝑉!"# ∗ 𝑝𝑣 ∗ 𝑔 [N] 
 
Faktisk lyftkraft då hela bojen är under vattnet: 
 
𝐿𝑏! = 𝐿𝑏 − 𝐺𝑏 [N] 
 
 
Diagram: 
 
 

 
Diagram	6	

 
 
Slutsats: 
 
Då bojens volym ökar, ökar differensen mellan Lb och Gb linjärt. Detta linjära beroende är en 
direkt anledning av förhållandet mellan densiteten på vattnet och densitet på bojens fyllning. 
Förhållandet som används för beräkning är en faktor 4, (pv/pb=4). Därav ökar Lb fyra gånger 
snabbare än Gb. 
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Kapitel	4. Rep	och	linor	
 
Syntetiska rep har används i två årtionden i förtöjningssystem för gas- och oljeindustrin för 
stationering av deras plattformar ute till havs. Utvecklingen av syntetiska rep har en relativt 
kort historia om man jämför med järn och stål. Fram till 1900-talet var de enda fibrerna som 
fanns tillgängliga för reptillverkning de som kom från naturen. Så sent som på 1930-talet 
revolutionerades fiber industrin i och med att nylonen uppfanns[26]. 
 
MERiFIC (Marine Energy in Far Peripheral and Island Communities) är ett projekt som syftar 
till att främja införandet av marin energi. De har sammanställt en rapport med den engelska 
titeln ”Guidance on the use of synthetic fibre ropes for marine energy devices”[27]. Nästa 
stycke är direkt citerat, med min fria översättning, från rapportens inledande del:   
 
”Övergången från konventionell teknik (dvs. kedjor och vajrar) har drivits av behovet att 
specificera ekonomiska förtöjningssystem som är tillräckligt robusta för att motstå 
förtöjningsmassor av utrustning förtöjd på djupa och ultra-djupa lokalisationer. Jämfört med 
befintliga förtöjningskomponenter har syntetiska rep särskilda fördelar, inklusive låg kostnad, 
låg massa per längdenhet och lastförlängningsegenskaper som kan utnyttjas för att minska 
toppbelastningar [1]. Deras införande har också sin bakgrund i exempel på utmattningsbrott 
och slitage på stålkomponenter [2]. Omfattande operativa erfarenheter har förvärvats av 
tillämpningen av dessa material för undervattensförtöjningskomponenter och trossar i en 
mängd olika miljöer över hela världen. Detta har i kombination med laboratorieprogram 
använts för att bestämma operativa- och utmattnings egenskaper hos komponenterna som har 
format riktlinjer för förtöjningar till havs ” såsom de som produceras av olika länder och 
industriers standarder.” 
 
Detta sammanfattar väl övergången, dess syfte och denna specifika rapports bakgrunder, som 
rapporten kommer hänvisa till fortsättningsvis. 
 
Urvalet av rep, syntetiska eller icke-syntetiska, är stort. Denna rapport kommer endast att 
beröra de kommersiellt tillgängliga rep där möjlighet för användning finns. Efter en förstudie 
är de aktuella reptyperna: 
 

• Nylon	(Polyamid,	PA)	
• Polyester	(PET)	
• Polyeten	(PP)	
• Aramid	
• Polyolefiner	(HMPE	eller	HPPE)	
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4.1	Rep	uppbyggnad	och	twist	
 
En diameter på 4mm anses vara den lägre gränsen för att betraktas som ett rep. Denna 
definition adresseras till [Handbook of Fibre Rope Technology] som flertalgånger kommer 
refereras till genom denna rapport. Mindre diametrar kommer oavsett inte vara aktuella i detta 
fall. 
 

 
Bild	24	

 
Uppbyggnaden av ett rep kan variera. Genom att tvinna och 
fläta fibrer med olika tekniker erhålles olika egenskaper. Det 
klassiska repet är treslaget, som bild XX visar är det tre 
kardelar (subropes) som tvinnas samman. Det finns flera 
varianter där 16 kardelar flätas eller tvinnas. Som bild XX 
visar finns det även rep som är flätade i olika lager för att 
uppnå egenskaper fördelaktiga för ändamålet. Det används 
olika lager av olika material, eller inbäddade parallella fibrer i 
ett flätat hölje etc. 
 
 
 

Ett repslageri med lång erfarenhet beskriver hur repens twist har inverkan på dess egenskaper: 
 
”Twisten på både fiber, garn, kardel och färdigt rep påverkar till viss del både styrka och 
elasticitet. Ett hård-tvinnat garn tappar något i brottstyrka då man ju belastar fibern mera 
”tvärs” än i längdriktningen genom twisten men samtidigt ökar slutproduktens elasticitet med 
twisten. Vi förordar även flätade rep framför 3-eller 4-slagna då de flätade repen inte ”kinkar 
sig” och inte deformeras under vridande belastning.” 

 
Om tre- eller fyrslagna rep används under en längre tid som 
länk, mellan bojsten och boj, kan de börja tvinna upp sig då 
båten roterar med vindrikningen. Ett sätt att eliminera det 
problemet är att använda ett svirvlande schakel som roterar, så 
tågvirket behåller sin twist. För de bojar som SXK erbjuder 
sina medlemmar föreligger det en max-gräns på 24-timmars 
förtöjning. Därav skulle ett eventuellt tre- eller fyrslaget rep 
hinna tvinnas upp och återställa sitt originalläge under de 
perioder bojen ligger fri från belastning. 
 

Bild	25	

Bild	26	
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Ser man till de data som presenteras ser man även här hur twisten påverkar egenskaperna: 
 

	
Diameter	[mm]	 Brottlast	[kN]	

3-slagen	lina,	polyestersilke	(PES)*	 12	 22	500	
Kvadratflätad	lina,	polyestersilke	(PES)	 12	 22	500	
24-flätad	lina,		polyestersilke	(PES)	 12	 27	400	
			 		

	3-slagen	lina,	polyester(PET)	 20	 80	500	
Kvadratflätad	lina,	polyester	(PET)	 20	 80	500	
12-flätad	lina,	polyester	(PET)	 20	 100	000	

*PES – polyestersilke är ett multifilament, bestående av många, långa och tunna fibrer. 
[28]	[29]	
 
Med anledning av de egenskaperna flätade rep har så kommer denna typ av twist vara att 
föredra.  
 
 
 

4.2	Påverkande	faktorer		
 
En viktig anmärkning gällande de syntetiska repen är deras låga friktionstal [30]. Jämfört med 
naturmaterialen har dessa en tendens att glida. En knop gjort på rep av naturmaterial kan vara 
helt o-funktionell på ett rep av syntet då den glider upp vd belastning. Det samma gäller vid 
splitsling av repen, betydligt fler instick behövs då syntetiska, lågfriktionsrep används.  
 
 
All den data som presenteras för ett rep gäller endast då repet är nytt. Användning leder till 
slitage genom ryck, sol, vatten etc. Detta kommer att påverka egenskaperna över tid. En 
mycket viktig faktor är hur brottlasten påverkas av knopar och splitsningar; generellt minskar 
brottlasten med 50% vid knopar och 10% vid splitsningar. 
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	4.3	Utvärdering	lintyper	
 
Genom att ta fram en pugh-matris för önskvärda egenskaper hos repet som passa för 
svajbojsystemet kommer utvärdering ske. 
 

		 Krav	 Viktighetsfaktor	 Beskrivning	

Töjning		 Hög	 5	 Verkar	dämpande	för	ryck/chockbelastning	

Densitet(g/cm3)	 Under	0.99	 4	 Mycket	fördelaktigt	om	densitet	>	vatten.	Sänken	
kan	justera.	

UV-beständig	 God	 2	 Går	att	justera	med	övertäckning	

Kemikalieresistent	 God	 3*	 Skall	tåla	salthalten	

Duktilitet	 God	 4	 Plastisk	deformation	utan	
sprickbildning/försämring	av	materialet/fibrer	

Motstånd	mot	krypning	 God	 4	 Låg	deformation	över	tid	innebär	minskat	
underhåll	

Nötningstålighet	 God	 5	 Hög	nötningstålighet	innebär	minskat	underhåll	

 
*NaCl - ett kemiskt salt (ej kemikalie), viktigheten att rep skall motstå saltet är av högsta viktighet. Andra typer 
av kemikalier existerar i så små halter att de kan försummas. Utvärderingen senare är en bedömning hur 
kemikalieresistenta repen är (ej endast NaCl) 
 
Genom att samla fakta från olika håll har en tabell sammanställts och poängterat, god, 
medelgod eller dålig. Detta är mina egna indelningar utifrån de fakta som visas på respektive 
källor. 

	
Polyester	(PET)	 Nylon	(PA6)	 Armid	 HMPE	 Polyeten	(PP)	

Töjning	(%)	 12	 20	 3,5	 3,5	 20	

Densitet(g/cm3)	 1,38	 1,14	 1,45	 0,97	 0,91	

UV-beständig	 God		 God	-	 Dålig	 Medelgod	 Dålig	+	

Kemikalieresistent	 God	 God	 Medelgod	 Medelgod	 God	-	

Duktilitet	 Medelgod	 God	 Dålig	 Dålig	 Medelgod	

Krypning	 God	 God	 God	 Dålig	 Dålig	

Nötningstålighet	 God	+	 Medelgod	 Medelgod	 God	 Medelgod	

Not: Plus (+) och minus (-) tecken har införts för att styrka eller försvaga dess status jämfört med de andra 
materialen. 
[26][31]	[32]	
 
För att utvärdera resultatet har följande poängsystem valts: 
God: 2 p 
Medelgod: 1 p 
Dålig: 0 p 
Ett plus (+) ger 0,5 p tillägg medan ett minus (-) ger 0,5 p avdrag 
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Polyester	(PET)	 Nylon	(PA6)	 Armid	 HMPE	 Polyeten	(PP)	 *viktighet
sfaktor	

Töjning	(%)	 1	 2	 0	 0	 2	 5	
Densitet(g/cm3)	 1	 1	 1	 0	 0	 4	
UV-beständig	 2	 1,5	 0	 1	 0,5	 2	
Kemikalieresistent	 2	 2	 1	 1	 1,5	 3	
Duktilitet	 1	 2	 0	 0	 1,5	 4	
Krypning	 2	 2	 2	 0	 0	 4	
Nötningstålighet	 2,5	 1	 1	 2	 1	 5	

SUMMA	 43,5	 44	 20	 15	 26,5	 		
 
Bäst egenskaper utifrån pugh-matrisen ger Nylon (polyamid) tätt följt av Polyester. 
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4.5	Erfarna	röster	om	nuläget	
 
Frågor och åsikter har hämtats in från olika håll som brukar och använder linor i bojsystem på 
olika sätt. Kort sammanställning av svar som ger bidragande betraktelser och vinkar till 
rapporten redogörs nedan. 
 
Stockholms Hamnentreprenad  
Använder sig av sjunktamp baserad framförallt på polyester, i kombination med kätting längst 
ned mot botten. Anledningar till varför de använder sig av kätting beskriver Carl: 
”Nummer ett är att vi enkelt ska kunna sänka ner bojförankringen på botten med en kran 
(detta håller inte tamparna för). Anledning nummer två är att men i ett senare skede skall 
kunna byta till en boj i ställer för mooring lina och då är kätting redan på plats. Nummer tre 
är att en tamp fäst direkt i öglan på förankringen kan ligga och gnaga mot betongen på 
förankringen och då ganska snabbt slitas av.” 
 
F: Vad är Dina spontana reaktioner till att man helt frångår metalldelar i bojsystem för att helt 
övergå till lina? 
 
”Om man kan få sådana linor att hålla för dom drag och lyft krafter som kättingar håller för 
tror jag att detta kan bli lönsamt i längden. Problemet bli hanteringen av vikterna då vi har 
bojförankringar upp emot 30 ton.” 
 
Bullandö Marina 
Använder sig av Polyeten i kombination med kätting, motiveringen till valet av Polyeten att 
det är nästintill outslitligt. Gällande det faktum att Polyeten linan flyter beskriver Mats 
Germundson 
”Om linan går av vid bojen så kan man få tag i linan. Vi hänger en kättingstump i linan för 
att bojen ska flyta upprätt.” 
 
F: Vad är Dina spontana reaktioner till att man helt frångår metalldelar i bojsystem för att helt 
övergå till lina? 
 
”Suveränt på ställen där man kan använda det.” 
 
Repslageri med lång erfarenhet 
Rekommenderar normalt Polyester framför Polyamid för ankarlinor.  
”Då flertalet Polyamidrep åldras betydligt snabbare än Polyesterrepen” 
 
Carl belyser att bojstenen ofta sänks ned med samma lina som senare är länken mellan 
bojsten och boj. Denna kraftberäkning måste också tas hänsyn till. 
 
Mats belyser fördelen med att använda sig av en flytande lina; lättare att då behandla 
eventuella brott. Kätting används som en balansvikt för att hålla bojen upprätt. 
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Kapitel	5. Dagens	lösningar	med	lina	
 
Många av dagens lösningar till bottenförankringar är kombinationer av lina och kätting. Här 
är de system med endast lina beskrivna med för- och nackdelar. 
 
5.1	Spänd	förtöjning/eng.	Taut	mooring	
 

Beskrivning: 
Ett förtöjningssystem som används ute till havs för större 
fartyg. Spända linor som är fästa mot botten (oftast via 
borrning i halvbottnen) tar upp fartygets rörelser i alla 
riktningar. 
 
 
 
 
 

 
 

Fördelar: 
- linorna	angriper	botten	på	30	–	45°	
- säker,	vid	eventuellt	brott	av	enstaka	linor	kommer	konstruktionen	fortfarande	

hålla	
- relativt	litet	avtryck	på	bottnen	

	
Nackdelar:	

- Många	meter	lina	
- Många	bojstenar	(eventuella	borrningar)	
- Upptar	stor	yta	på	havsbottnen	

 
 
 
 

Bild	27	
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5.2	Svenska	Kryssar	Klubbens	”Västkustvariant”		
SXK:s västkustvariant har tagits fram av västkustkretsen för att ta ett steg från kätting till lina. 
Denna variant finns på västkusten på vissa utvalda platser. 
 

 
Bild	28	

, längden mellan botten och ytan
(exkl stoppknop, lina över vattenytan runt bojfäste 
och ner till ögla för tyngder) :  

 Vattendjup Flytlängd
 < 5 m djup + ca 1 m
 5-10 m djup + ca 2 m
Dimensioner är avpassade för skyddade lägen.

Flytkropp,
garnväle ca 20x20 cm.

Höjd över botten
1,5 till 3 m beroende 

på djupet.

Plastslang inre Ø 40 mm,
ca 1 m över tyngden

Plastslang 
yttre
Ø 50 mmLyftögla

under tyngden.

Stoppknop

Tyngd ca 15 kg
(gamla bergborr)

i hopsvetsade plaströr

Vajerlås

Rostfritt
järnrör

SXK gästbojar
Konstruktion:  Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets

Hamn- och Ankarplatskommitté 2006

Tyngd i betong (på land)
Båt 2 ton, tyngd ca 600 kg
Båt 4 ton, tyngd ca 1100 kg
Båt 8 ton, tyngd ca 2200 kg
(enl Atlantica)

Plastad lina
Ø 30-32 mm.

Kaus

Granit ca 1500 kg

Alternativ tyngd,
gjuten i betong

Skiss ej skalenlig. (Skiss feb 2011, Tomas Wahlberg,
foto Ove Thorin)

Slitskydd
av delrin

Slitskydd
av delrin

Vajerlås
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Fördelar: 

- Linan	hålls	helt	från	botten	
- Bojen	hålls	upprätt	
- Plaströr	förhindrar/förebygger	nötning	
- Ingen	beväxning	på	linan	förekommer	
- Lyftögla	

 
Nackdelar: 

- Många	infästningar	
- Metalliska	delar	
- Spänd	lina	
- Tyngden	på	bojstenen	baseras	enligt	Atlanticas	rekommendationer,	där	ingår	

kätting	i	systemet.	
- Treslaget	rep	
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5.3	Seaflex	® 

Den huvudsakliga delen av seaflex® är en homogen gummitross som hanterar dämpningen i 
systemet. Detta kombineras med hög kvalitativa stål och polyesterlina. 
 

 
Bild	29	
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Fördelar: 

- Liten	påverkan	på	havsbottnen	
- Dämpningen	kontrollerad	och	isolerad	till	seaflex®:ens	egenskaper	
- Minskad	nötning	vid	bojsten	till	följd	av	blocket	
- Långsiktigt	hållbart	
- Professionell	och	kunnig	support	

 
Nackdelar: 

- Dyrt	inköp	
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Kapitel	6. Rekommendation	
	
Sammanställning	av	de	tidigare	kapitlens	fakta	och	resonemang	har	lett	till	en	lösning	
som	uppfyller	de	satta	kraven	efter	bästa	förmåga.	Motivering	och	beskrivning	följer.	
Bilden	nedan	är	inte	skalenlig.	
Bild:	

	
Bild	30	
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6.1	Motivering	och	beskrivning	
 
1. Bojstenen: Med ökad horisontell area ökar även bojstenens motståndskraft för de vertikala 
krafterna. Genom att göra två hål i bojstenen kan polyeten linan (se nedan) föras igenom. 
Förslagsvis skapas en form för gjutning, där hålen är förberedda, cement kan då enkelt 
användas och ingen efterbearbetning krävs.  
 
2. Plaströr: De plaströr som använts på västkustvarianten medför minskad nötning vilket här 
tas med. Materialet som använts är polyeten, vilket är det samma som linan som träs igenom. 
 
3.	Polyetenlina:	Polyetenlina	som	dimensioneras	kraftigt,	minst	så	den	klarar	en	
nedsänkning	av	bojstenen	på	botten.	En	splitslad	ögla	kommer	erbjuda	en	
infästning/länk	till	nästkommande	lina	som	lätt	kommer	gå	att	byta.	Polyeten	är	en	lina	
som	i	sig	flyter	vilket	är	fördelaktigt	för	havsbottnen	samt	för	eventuellt	byte	av	
nästkommande	länk.		Genom	att	knyta	en	knop	kommer	linan	fixeras.	Då	bojstenen	över	
tid	kan	sjunka	ned	i	bottnen	kan	längden	bestämmas	utifrån	bottenbeskaffenhet.	Genom	
att	överdimensionera	den	ökar	säkerhetsfaktorn	och	därmed	är	tanken	att	den	kommer	
hålla	länge.		
	
4.	Flytkula:	För	att	hålla	upp	nylonlinan	(se	nedan)	från	botten	och	minskas	avtrycket	
på	havsbottnen.	Då	ployetenlinan	i	sig	är	flytande	bör	den	dimensioneras	för	att	hålla	
upp	vikten	av	nylonlinan	från	flytkroppens	infästningspunkt	till	nylonlinans	undre	
infästning.		Genom	att	göra	flytkulan	som	en	utanpåliggande	del	kan	denna	
dimensioneras	upp	och	förflytta	längre	upp	närmare	ytan.	Man	kan	då	lösgöra	bojen	och	
låta	linan	flyta	några	meter	ovan	botten	och	därmed	utesluta	isen	skadeverkan.	
 
5. Nylonlina: Polyamidlinan är det rep som har högst töjning och erbjuder då den bästa 
energiupptagningen och dämpningen av de lintyper som är utredda. Den har öglesplitsar i var 
ände som förbindelse. Linan bör vara flätad. 
 
6. Polyesterlina: Då polyesterns egenskaper för nötning och påverkan från UV-ljuset är goda 
lämpar den sig för den övre delen. Linan har en splitsad ögla båten kan fästas. Linan bör vara 
flätad. 
 
7. Bojen: En pålboj med en tyngd undertill kommer göra att bojen står upprätt. Detta medför 
god synlighet för brukaren samt att de dämpande egenskaperna blir fördelaktiga.  Genom att 
låta polyesterlinan löpa genom bojen kommer infästningen från båten ske direkt i 
polyesterlinan och ingen svag länk i form av en bojten kommer att finnas. En stor boj är att 
föredra för dämpande egenskaper men även av anledningen att brukaren (på båten) lätt skall 
kunna få tag i bojen. 
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6.2	Längd	på	lina	
Tidigare satta maxvärdet på alfa är 55°, detta leder till att den totala längden på linan 
beräknas:  
 

𝑑𝑗𝑢𝑝𝑒𝑡
0,81915 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

 
6.3	Max-gräns	
Tidigare resonemang har påvisat hur båtens hastighet, v, är den faktor som påverkar 
rörelseenergin i båten mest. Det som i sin tur påverkar båtens hastighet är vindmotståndet, 
arean av båten. Därav bör maxgränsen för förtöjning vara beroende på båtens yta som tvärs 
exponeras för vinden. Då detta är en svår uppgift för gemene-båtägare att uppskatta bör 
förenklingar göras. Rimligt vore då att max-gränsen för förtöjning är baserat på båtens längd 
som snarare motsvarar den yta av båten som är vinklad mot vinden än massan. Att notera 
även att en ökad massa kommer leda till att det tar längre tid för båten att få upp farten. Då 
farten är den som påverkar energimängden mest är detta en ytterligare anledning att sätta 
maxgränsen beroende på båtens längd.  
 
ChrisCraft Aquahome är 10,5 meter lång och knappt 4 meter bred. Förslagsvis sätts då 
gränsen för förtöjning på 40 fot (cirka 12 meter) då det går i enlighet med Sjöverkets 
indelning för ”båt” och ”fatryg”. Ett ytterligare resonemang är att särskilja motorbåtar och 
segelbåtar åt då motorbåtar oftast är större till ytan ovan vattenytan och inte bär de 
strömlinjeformerna som är vanligt för segelbåtar. 
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Kapitel	7. Diskussion	 	
 
Då detta område där endast lina används i svajbojsystem (eller i undervattningsförtöjningar 
generellt) har det varit svårt att få fram fakta och uppgifter från tidigare provresultat. Vidare 
empiriska tester bör utföras för att säkerställa de förenklade beräkningar och resonemang som 
dragits i rapporten. 
 
Det är svårt att välja ut lintyp för detta syfte, många använder sig av polyester med 
motiveringen att den har en hög nötningstålighet. Detta är ofta i kombination med kätting mot 
botten som behandlar dämpningen. Nylon har en bättre töjning än polyester men kan vara 
svårt att kombinera med ett plasthölje som skall skydda mot växtlighet direkt på linan. 
Materialet bör ha samma elasticitet. Detta måste diskuteras vidare med repslagare och 
specialister. 
 
För att helt undvika metalliska delar i systemet har splitslingar valts för infästningar mellan 
rep. Detta är en tjänst repslagare utför. För vidare användning då linan/linorna byts kommer 
det kräva vissa svårare ingrepp då splitslingar eventuellt kommer behöva göras under vatten. 
Vajerlås är ett alternativ till infästning men att bejaka är hur väl de faktiskt står emot ryck och 
belastningar; samt att de är av metall.  
 
I det förslag som framtagits skall dämpningen av ryck helt isoleras till nylonlinan och en 
volymmässigt stor boj, huruvida detta är praktiskt effektivt bör testas empiriskt för att 
säkerställa. Seaflex® har i många år arbetat med just denna fråga och har med sin långa 
erfarenhet utfört dessa tester och kommit fram till ett system där dämpningen, nötningen och 
hållbarheten är kontrollerad.  Det framtagna förslaget är ett rent ekonomiskt bättre alternativ 
då detta system kan monteras och installeras av en lekman, dock bör repslagare blandas in för 
korrekta och specialutförda splitslingar. Däremot kommer nya obeprövade varianter kräva 
mer resurser i form av övervakning och inspektion. 
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Samtliga	diagram	upprättade	av	Josefin	Eberg	


