
 

 
 

Sjökaptensprogrammet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dynamic Under Keel 

Clearance(DUKC) 
Ökat godsflöde i svenska hamnar samt bibehållen 

sjötransportsäkerhet 

 

 

Jesper Axelsson  

Kristian Nordström 
 
 
 

 
Examensarbete, 7.5 ETC  Handledare: Andreas Åsenholm 
Högskolan i Kalmar  Sjöfartshögskolan 
Sjökaptensprogrammet  Vårterminen 2008 
 



I 
 

HÖGSKOLAN I KALMAR  
Sjöfartshögskolan 
 
Utbildningsprogram:  Sjökaptensprogrammet  
 
Arbetets art :   Examensarbete, 7.5 ETC 
 
Titel:  Dynamic Under Keel Clearance (DUKC) 

Ökat godsflöde i svenska hamnar samt bibehållen 
sjötransportsäkerhet 

 
Författare:   Jesper Axelsson, Kristian Nordström 
 
 
Handledare :   Andreas Åsenholm 
 

ABSTRAKT  
Syftet med detta arbete var att undersöka om det fanns intresse för att införande av 
DUKC (Dynamic Under Keel Clearance) systemet i Sverige.Vi utgick ifrån en hamn i 
Australien, Port Hedland, som använt systemet sedan 1996, sedan tog vi reda på vad 
som användes i Sverige. För att få en bra grund sökte vi information om vad som 
krävdes för att DUKC skulle fungera tillfredställande. Vi Tog också del av en studie 
som man utfört  i Mälaren som grundar sig på fartygs dynamiska rörelser och 
djupgående.Utifrån vår insamlade data ville vi fråga en sjöfartsrelaterad grupp och 
undersöka hur intresset för DUKC såg ut och skickade ut en enkät som även innehöll ett 
informationsblad.Efter sammanställning av erhållna svara framgick det att intresset för 
att införa just DUKC systemet inte var så stort men däremot ett system som gör det 
möjligt att säkerställa de krav som finns idag. 
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ABSTRACT  
The purpose with this paper was to investigate if there was any interest to provide the 
DUKC (Dynamic Under Keel Clearance) system  in Sweden.  We started with a port in 
Australia, Port Hedland, which been using the system since 1996. After that we found 
out which system that was in use in Sweden. To get a good base to stand on we looked 
up the information that was provided to get the DUKC to run smoothly. Also we were 
tok part of a study that was performed  in lake Mälaren based on vessels dynamic 
movements and draft. After collecting  information we wanted to ask a shipping related 
group and find out about the interest of the DUKC. We therfor send out a qustionary 
and a information letter to this group. After putting together the received answers the 
conclution was that the interest about providing the system in Sweden was not as we 
thougt. However a interest in providing a system that could guarantee the margins today 
was fulfilled. 
 
 
 
 
 
 
Keywords:  dynamic under keel clearance; port headland; implementering; 
säkerhet; miljö; ekonomi  



III 
 

Innehållsförteckning 

1.0 Introduktion................................................................................................1 

1.1 Inledning…………………………………………...……………………1 

1.2 Bakgrund………………………………………….……………………1 

1.3 Beskrivning av Leddjupgående………………………………….……....2 

1.4 Dynamic Under Keel Clearance………………………..…………….....3 

1.5 Tidvatten och meteorologiska effekter………………………….…….5 

1.6 Fartygets rörelser och attityder………………………………………..8 

1.7 Squat………………………………………………………….…..……..9 

1.8 Manöver marginal…………………………………………..…..………10 

1.9 Svenska försök i Mälaren………………………………….…...…..…..11 

1.10 Port Hedland……………………………………………….……..……13 

1.11 Syfte…………………………………………………….……......…..14 

2.0 Metod……………………………………………………………….…..…15 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod……………………..…………..….15 

2.2 Uppläggning av undersökning och arbetets fortlöpning.....................…15 

2.3 Undersökningsgrupp……………………………….……………..….16 

2.4 Datainsamling…………………………………………….…..…..….16 

2.5 Bearbetningsmetod……………………………………………..……17 

2.6 Etiska övervägande……………………………………….…….……18 

3.0 Resultat…………………………………………………...………..…….19 

3.1 Inledning……………………………………………...………..…….19 

3.2 Resultatanalys………………………………………………….…….19 

4.0 Diskussion…………………………………………….……..……….….25 



IV 
 

5.0 Slutsats…………………………………………………...………………26 

6.0 Källförteckning…………………………………………………….…27 

Bilaga A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

Ordlista 
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GPS   Global position system 

Djupmarginal   Avståndet från leddjupgåendet till ramat djup 

Dynamiska   Samspel mellan krafter 

Ellipsoid  Oval, buktig yta vars skärningslinje med ett 

plan alltid är en ellips 

Farleder   En markerad led för fartyg 

Heave  Vågorna får fartygets horisontalplan att röra 

sig vertikalt upp, som om det red på 

vågtopparna och ner i vågdalarna 

Heel  Slagsida på ett fartyg orsakat av last eller 

ballast 

Girar   Ändra kurs med ett fartyg 

Grynna   Grund, ex. en sten under vattnet 

Knop   Fart till sjöss, 1852m/timme 

Kölmarginal  Avståndet mellan kölen och det ramade 

djupet i en farled 

LPG tanker   Liquefied Petroleum Gas tanker 

Lots  Person som har till uppgift att föra fartyg 

genom vissa bestämda farleder 
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Springflod   Tidvattenhöjning när den är som störst 

Seicher   Stående våg 

Stabilitetsparametrar  De olika tyngder som påverkar ett fartygs 

stabilitet 

Surge  Vågorna påverkar fartyget så att det får en 

temporär skjutning framåt, eller en temporär 

upphävning av farten 

Sway  Fartyget skjuts horisontellt i sidan av kraften 

från vågrörelserna 

Svall   Vågor som bildas av ett fartygets framfart 

SMHI  Statens Meteorologiska och Hydrologiska 

Institut 

Sjöfartsverket  Myndighet som har ansvaret för svensk 
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1.0 Introduktion 

1.1 Inledning 

Ett företag i Australien, OMC–International, har tagit fram ett system som heter 

Dynamic Under Keel Clearance (DUKC). En hamn i Australien, Port Hedland, 

ökade sin utskeppningskapacitet med 8 000 000 ton järnmalm på ett år efter 

införande av DUKC. Summan av vinsten uppgick till 240 000 000 USD [1]. Med 

detta system har man således kunnat effektivisera transporten och uppnå en 

ekonomisk vinning av signifikant mått. Man skulle även kunna tänka sig en 

miljömässig vinning utifrån detta system i vilket fartygets effektuttag kan regleras 

med avseende på squat och hydrodynamiska effekter. I detta arbete vill vi försöka 

beskriva systemet, och eventuellt visa vad det skulle kunna göra för sjöfarten i 

Sverige. Vad som också kan vara en av fördelarna är att fartyg kan framföras med 

ett större djupgående med hjälp av DUKC än med dagens statiska leddjupgående. 

En annan fördel skulle vara att man bättre kan kontrollera fartygets rörelser i 

vattnet under gång. Vi vill därför ta reda på hur vår utvalda undersökningsgrupp 

ställer sig till ett införande av DUKC system i Sverige. 

1.2 Bakgrund 

Sjöfartsverket fastställer ett visst leddjupgående för varje farled, vilket införs i 

sjökortet. Detta innebär att det, under vissa omständigheter och med vissa fartyg, 

går att segla med ett större djupgående och med det mer last. Utrymme finns 

således att effektivisera sjötransporter genom ett dynamiskt avstånd mellan 

fartygets köl och botten i hamnar och farleder. Detta kan vara av intresse och 

ligger i tiden för såväl hamnar och rederier att utnyttja en sådan effektivisering. 

Med stigande bunkerpriser och större miljökrav skulle DUKC kunna vara ett bra 

och välkommet hjälpmedel för att effektivisera sjöfarten. 
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1.3 Beskrivning Leddjupgående 

I svenska farleder idag tillämpas något som benämns leddjupgående. Det är med 

det största planerade djupgåendet ett fartyg kan framföras i en farled under 

normala förhållanden. Leddjupgåendet beräknas från en referensnivå som är det 

normala vattenståndet kopplat till ett visst år (Chart Datum). I inlandsfarvatten, så 

som Vänern och Mälaren, är referensnivån den samma som det beräknade lägsta 

vattenståndet ett visst år. I sjökortet redovisas leddjupgåendet med en djupsiffra i 

farleden. Djupgåendet fastställs av Sjöfartsverket genom ett farledsbeslut. Att en 

farled har markerats i sjökortet med ett seglingsbart djupgående innebär inte 

någon garanti för ett fartyg, med ett djupgående som är mindre än det angivna 

leddjupgåendet. Fartyget kan alltså framföras i farleden men risk för 

bottenkänning kan finnas med avseende på det aktuella vattenståndet. I de farleder 

som är fastställda som lotsleder kan ett fartyg efter befälhavarens eller lotsens 

övervägande framföras med ett större leddjupgående än som redovisas i sjökortet. 

Befälhavaren eller lotsen måste då ta hänsyn till fartygets egenskaper, fart samt 

farledsdata [2]. Se figur nedan. 

 

Figur 1. Termer för seglingsbart djupgående. (Finska Sjöfartsverkets Info.blad 8/12.7.2005 

http://www.fma.fi/s/tjanster/informationtjanst/publikationer/informationsblad/avaa.php?id=301) 

(åtkomst 2008-01-28) 

http://www.fma.fi/s/tjanster/informationtjanst/publikationer/informationsblad/avaa.php?id=301
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I de svenska farlederna tolkas det fastställda leddjupgåendet som ett riktvärde, det 

vill säga ett rekommenderat leddjupgående. Ett annat begrepp som är bra att 

känna till är djupmarginal (bottenklarning). Med detta avses avståndet mellan det 

fastställda leddjupgåendet och botten i farleden, nämligen den marginal som finns 

mellan fartygets skrov och botten, om fartyget skulle ligga still, med samma 

djupgående som redovisas i sjökortet. Djupmarginalen delas in i fartygets 

djupgåendeökning på grund av rörelser och i kölmarginal [2].  

Ytterligare ett begrepp som finns i figur 1 ovan är ramat djup. Med ramat djup 

menas det kontrollerade vattendjupet man fastställt att det finns vatten till i 

farleden. Denna kontroll sker på mekanisk väg genom att dra en ram över botten. 

Ramen är cirka 30 meter bred och indelad i 5 meters sektionen, där varje sektion 

har en vippa monterad. Om botten är grundare än vippans läge kommer vippan att 

utlösa en mikrobrytare, som i sin tur indikerar var på rammens sektion den har fått 

bottenkänning (stöt). Med ramningen kan man täcka en farled eller ett 

hamnområde och på mekanisk väg säkerställa det grundaste djupet med en väldigt 

liten felmarginal [3]. 

1.4 Dynamic Under Keel Clearance 

Dynamic Under Keel Clearance (DUKC) är ett system som räknar ut marginalen i 

nära realtid mellan fartygets köl och botten i en farled eller hamnområde. 

Systemet tar i beaktande alla faktorer som kan påverka marginalen mellan 

fartygets köl och botten i farleden. Faktorerna är fartygets rörelser, roll, pitch, 

heave, heel, trim, squat samt metrologiska förändringar, som innefattar tidvatten, 

strömmar, vågsystem, förändring av salthalt i vattnet, vindens påverkan på 

vattenståndet och förändring i lufttryck. Ombord på fartyget installeras tre stycken 

fristående GPS-antenner. En placeras i centerlinjen över backen på fartyget, en på 

styrbord sida långt akter ut och på babord sida långt akter ut. Antennerna mäter 

hela tiden vilken höjd de befinner sig på över en tänkt ellipsoid, normalt WGS 84. 

Detta kommer av att jorden är en sfär som är tillplattad vid polerna. Ellipsoiden är 

en referensyta som är konstruerad runt hela jorden och till den är GPS-höjderna 

refererade, vilket innebär att på vissa platser går ellipsoiden en bit in i jorden och 
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på andra platser en bit utanför. Referensellipsoiden WGS 84 används också i 

sjökorten i de flesta delar av världen [4]. Eftersom systemet hela tiden känner sin 

position på jorden vet också systemet hur mycket det skiljer mellan den använda 

ellipsoiden och den aktuella höjden [5], vilket gör att man kan få en noggrannhet 

på bättre än 3-5 centimeter i höjdled [6]. Det finns olika noggranna GPS metoder 

att använda sig av när man mäter höjden över referensellipsoiden. Det vanligaste 

är den som kallas för absolut mätning. Den går till så att positionen bestäms med 

hjälp av mottagna satelliters signaler, vilka bearbetas i mottagaren och en position 

kan sedan presenteras. För att få en tredimensionell position måste signaler från 

minst fyra satelliter mottas. En annan metod är relativ mätning som i relation till 

en känd punkt bestämmer sin position i realtid. De flesta felkällor kan elimineras 

genom att bilda differenser mellan det två punkternas mätningar. Det krävs minst 

4-5 satelliter för att få en bra lösning på positionen. Den metod som krävs för att 

DUKC ska kunna användas är en bärvågsmätning, vilket kräver en något dyrare 

GPS-mottagare. Denna mätteknik mäter skillnaden i den mottagna bärvågens fas 

jämfört med den i GPS-mottagaren skapade signalen [6]. Med denna metod kan 

man uppnå mycket hög noggrannhet i både horisontalt som vertikalt. Systemet är 

programmerat med fartygets alla dimensioner och stabilitetsparametrar för olika 

laster och konditioner, vilket behövs för att systemet skall veta vid vilken punkt 

där fartyget trimmar. Detta är viktigt för att kunna räkna ut marginalen mellan 

fartyget och botten. Om till exempel de fristående GPS antennerna inte visar 

samma höjd över ellipsoiden, måste systemet veta vid vilken punkt fartyget rör 

sig, detta görs för att räkna ut vilken del av fartyget som sjunker mest och vilket 

avståndet blir mellan den delen av fartygets köl och botten i farleden eller 

hamnen. Systemet kan också användas för att i förväg simulera en körning i ett 

bestämt område, med en bestämd lastkondition och en bestämd tidpunkt. Om man 

vill gå på verkliga värden, går det bara att simulera 36 timmar framåt i tiden. 

Även metrologiska förutsättningar kan matas in i programmet vid vilket datum 

man önskar och köra en simulering. Då kan man självklart bara lita på resultatet 

och det är de förutsättningar som matats in som råder vid det givna tillfället [5]. 
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1.5 Tidvatten och meterologiska effekter 

I Sverige är tidvattenpåverkan väldigt liten. Dock finns ett halvdygns tidvatten i 

Skagerak och Kattegat, som har en period på 12 timmar och 25 minuter, beroende 

på öppningen till Nordsjön och Atlanten. Vid normala förhållanden ligger 

tidvattnet i Skagerak på cirka 10 centimeter, och i Kattegat på cirka 5 centimeter. I 

Skagerak kan det uppgå till cirka 40 centimeter, och i Kattegat till cirka 20 

centimeter vid samverkande faktorer(springflod). 

Öppningen in till Östersjön är så trång att det inte direkt förekommer något 

tidvatten, men genom Öresund kommer det dock tidvattenvågor från Kattegat, 

som kan ge några centimeters tidvatten i södra Östersjön [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Tydliga halvdygns tidvatten toppar och dalar var c:a 12:e timma i Smögens observations 

station. (www.eurogoos.org/sepdemo/) (Tillgång 2008-01-28) 

http://www.eurogoos.org/sepdemo/
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Efter den senaste istiden är Sveriges jordskorpa i rörelse. Detta ger upphov till en 

landhöjning i Bottenviken på +8-9 millimeter per år, i Bottenhavet +6-8 

millimeter per år, i Östersjön cirka +5 millimeter per år samt i Södra Östersjön -

1millimeter per år [8]. 

Meterologiska effekter och faktorer har stor inverkan på vattennivån, så som 

stigande och fallande lufttryck, där högre lufttryck ger ett lägre vattenstånd och ett 

lägre lufttryck ger ett högre vattenstånd. Beräkningar på detta förhållande visar att 

en lufttrycksökning på 1 millibar (hPa) sänker vattenytan med 1 centimeter. Med 

hänsyn till detta kan man säga att vattenståndet i Sverige, bara på grund av 

lufttrycksförändringar varierar mellan -17 centimeter till +33 centimeter med 

hänsyn tagen till att man har en lufttrycksskillnad på mellan 980 millibar (hPa) 

och 1030 millibar (hPa), där medelvattenståndet 0 centimeter ligger på ett 

lufttryck av 1013 millibar (hPa). Under höst och vinter då Sverige och kusterna 

domineras av återkommande lågtryck och västvindar förekommer oftast höga 

vattenstånd, och under vår och sommar då högtrycken dominerar i Sverige 

förekommer oftast låga vattenstånd [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Lufttryckspåverkat vattenstånd samt ”badkarseffekt”. ( www.eurogoos.org/sepdemo/) 

(Tillgång 2008-01-28) 

http://www.eurogoos.org/sepdemo/
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Vinden påverkar vattenståndet både lokalt och över en större yta. Vid kraftiga 

sydliga vindar pressas vattenmassorna upp i norra delen av Östersjön och skapar 

en ökad vattenyta i de norra delarna, och en minskad vattenyta i de södra. Vinden 

ger upphov till seicher det vill säga stående vågor genom att den under lång tid 

pressar upp vattenmassor i ena änden av Östersjön. När vinden avtar rinner 

vattenmassorna tillbaka och kan skapar en så kallad ”badkarseffekt” där vattnet 

växelvis sjunker och stiger i ändarna och ha en stillastående vattenyta i mitten. 

Dessa stående vågor rör sig fram och tillbaka flera gånger med avtagande 

amplitud. En sådan period varar cirka 4 dygn mellan norra och södra Östersjön. 

En annan stående våg som kan bildas och har en svängning på 27 timmar är den 

mellan Finska viken och sydvästra Östersjön [10,11]. 

Vattnet i Östersjön är mindre salt än i Västerhavet på grund av tillrinningar från 

älvar, från smältvatten och från nederbörd. Detta gör att det färskare vattnet 

behöver mer volym för att en balans av systemet ska förekomma. Dessutom är 

vattenståndet i Bottenviken alltid 35-40 centimeter högre än i Västerhavet. 

Salthalten i Bottenviken ligger mellan 3-4 promille, i Bottenhavet mellan 5-6 

promille och i egentliga östersjön mellan 6-9 promille. Detta kan jämföras med en 

promillehalt i Västerhavet på 15-30 promille. Sett ur arbetets synpunk kan man 

påpeka att ett fartyg sjunker djupare i färskare vatten än i salt vatten [12]. 

Om utloppen till Öresund och bälten täpptes till, så skulle tillrinningen göra att 

ytan ökade med 114 centimeter per år. Därtill skulle nederbörden göra att ytan 

ökade 58centimeter per år, samtidigt som en avdunstning på -48 centimeter skulle 

ske per år. Totalt skulle alltså ytan öka med 124 centimeter per år, eller omräknat 

c:a 0,3centimeter per dygn. Men eftersom det inte är större tillförsel av vatten till 

Östersjön klarar utloppen i Öresund och Bälten att balansera havsvattennivån 

[13]. 
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1.6 Fartygets rörelser och attityder 

Ett fartygs dynamiska rörelse och attityd i havet kan beskrivas med dess sex 

frihetsgrader: 

 Yaw:  Vågor påverkar fartygets kurs så att fartyget temporärt avviker från 

den styrda kursen. 

 Surge: Vågorna påverkar fartyget så att det får en temporär skjutning 

framåt, eller en temporär upphävning av farten. 

 Sway: Fartyget skjuts horisontellt i sidled av kraften från vågrörelserna. 

 Roll:  Vågorna påverkat fartyget så att det rullar fram och tillbaka i sidled 

runt en longitudinal axel.   

 Pitch:  Vågorna utövar en kraft på fartyget som får det att ändra sin 

långskeppsvinkel temporärt runt en vertikal axel. 

 Heave: Vågorna får fartygets horisontalplan att röra sig vertikalt uppåt, 

som om det red på vågtopparna och ner i vågdalarna [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Fartygets frihetsgrader. (Port Taranaki DUCK Information booklet 10/10/2005 

http://www.porttaranaki.co.nz/port/DUKC_Booklet.pdf ) (Tillgång 2008-01-28) 

http://www.porttaranaki.co.nz/port/DUKC_Booklet.pdf
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En del av dessa rörelser eller attityder påverkar fartygets avstånd till botten. Det är 

därför viktigt att ta hänsyn till dessa när fartyget färdas på grunda vatten och i 

farleder. De attityder och rörelse som påverkar fartyget mest är bland annat roll, 

pitch och heave [5].  

1.7 Squat 

Squat är en dynamisk vertikal rörelse som varierar med farten genom vattnet, 

fartygets blockkoefficient och djupet under köl. När fartyget färdas på grunt 

vatten uppstår relativa vattenströmningar runt fartygskroppen. Dessa strömningar 

kommer att påverka fartyget, så att det kommer att ”sugas” ner mot botten, detta 

kallas för squat. Om  fartygets fart genom vattnet är låg kommer de relativa 

vattenströmningarna att vara små, vilket får till följd att avståndet mellan fartygets 

köl och botten inte påverkas i någon större utsträckning. Skulle farten genom 

vattnet ökas kommer de relativa vattenströmningarna runt fartyget också att ökas, 

vilket då ger upphov till ett större ”sug” mot botten. Även då fartyget passerar 

förbi en grundklack kommer fartyget att påverkas av en viss squat. Squaten 

minskar på djupare vatten, då det större vattendjupet medger större volymer av 

vatten att passera runt skrovet. Som en slutsats kan man uttrycka att vattnets 

volym relativt vattnets hastighet påverkar avståndet mellan fartygets köl och 

havsbottnen, som beror på hur stort avståndet är mellan fartygets köl och 

havsbotten. När fartyget utsätts för vattenströmningar runt fartyget ökar också 

motståndet och detta ger en ökad bunkerförbrukning på grund av att propellern får 

jobba mer [14]. Det finns formler som räknar ut squat, 

Barrass : S = 1/30 · Cb · (As / [Ac - As] )2/3 · Vk
2.08 

Millward : S = (L/100) · ([15 · Cb · (B/L) - 0.55] · Fnh
2 ) / (1 - 0.9 · Fnh ) 

Norrbin : S = (L/100) · ([100 / (L/h)] · [As / Ac] · Fnh
2 ) / 

  
(1 - [As / Ac] - [(h · W0) / Ac] · Fnh

2 ) 

Tuck : S = L · Cs · Fnh
2 / (1 - Fnh

2 )1/2 
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S = ship squat (m), B = ship beam (m), L = ship waterline length (m), Cb = ship 

block coefficient Fnh = Froude number of depth, V/(gh)1/2 , Cs = Tuck's ship 

form factor [16], vilka baserats på generella värden av ett fartygs 

undervattenkropp. Variationer beroende på typ av fartyg samt i vilken kondition 

som fartyget framförs i kan således bli stor. 

1.8 Manöver marginal 

En sak som inte går att räkna ut med formler är vilken djupgåendeförändring ett 

fartyg får under gir. När ett fartyg förs fram i skärgården eller i en farled med 

begränsad bottenklarning måste man veta hur fartyget reagerar då det manövreras. 

Som tidigare beskrivet så påverkas fartyget av squat, men även vid gir kommer 

fartyget att luta och beroende på farten så kommer fartyget att luta mer eller 

mindre. Djupgåendet ökar temporärt under giren, vilket måste ingå i bedömningen 

för att ha tillräcklig djupgåendemarginal [5]. 
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1.9 Svenska försök i Mälaren 

I Sverige har det gjorts tester på ett fartygs dynamiska rörelser under ett antal 

resor mellan Södertälje och Köping i Mälaren. Vi vill understryka att detta inte 

har något med DUKC systemet att göra utan är ett fristående projekt som har 

gjorts i Sjöfartsverket regi. Vi vill dock med resultatet från projektet visa att fartyg 

utsätts för hydrodynamiska krafter som starkt påverkar det dynamiska 

djupgåendet, vilket är en del av relevansen i DUKC. Det fartyget som användes 

för dessa tester var BW Helen (tidigare Baltic Viking). Fartyget är en LPG tanker 

som går med flytande ammoniak på en 15 års charter för Norska Hydro mellan 

Polen och Köping [15]. 

 

 

 

 

 

Figur 5. M/T BW Helen (ex. Baltic Viking)(Mälarsquat. Olsson,U., Jakobsson,L.,  Blom,J) 

Fartygsdata:  

IMO nummer: 9207039 
Call Sign:  LANH5 
Iceclass:   1A 
Loa:   116 m 
Lload   (7,75 m): 108,9 m 
Beam:   15,96 m 
Summer draft:   7,75 m 
DW:   6875 M/T 
GRT:   5831 
NRT:   1750 
Speed:   ~18 kn 
Propeller:   controllable pitch 
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Syftet med Sjöfartsverkets projekt var att man ville undersöka ett fartygs 

dynamiska rörelser och djupgåendeförändringar orsakade av squat. Med den 

teknik som användes var det möjligt att på ett noggrant sätt mäta dynamisk 

tredimensionell positionering för fartyget under gång över stora områden. Det är 

av stort intresse att kunna mäta ett fartygs dynamiska djupgåendeförändring i 

realtid, då dynamisk mätning tillsammans med en bottentopografimodell över 

området kan detta bidra med värdefull information för navigatören. 

Sjötransportsäkerheten skulle förbättras och risken för grundstötning skulle 

minska. Potentiellt skulle även bunkerförbrukningen kunna minskas genom 

optimering av farten i förhållande till djup under kölen. Teorin bakom är att 

vattnets relativa strömning ökar i förhållande till farten och därmed volymen 

vatten som fartyget behöver passera. När marginalen mellan botten och fartygets 

köl är cirka mellan 5-7 gånger fartygets aktuella djupgående uppstår således 

uppstår ett motstånd mot fartyget. Liknande förhållande gäller fartygets squat 

vilken ökar markant med minskat djup under kölen [15].  

Under ovan nämnda undersökning fick man in data på hur fartyget reagerade vid 

olika manövrering i förhållande till vattendjup och fart. Fartskillnaden mellan de 

olika resorna, påverkade av trafik respektive isförhållande, räknades bort. 

skillnaden i dynamisk djupgåendeförändring sammanfattas, enligt nedan, från alla 

7 resorna, 3 med full last, 1 med halv last och 3 i ballast. Skillnaden mellan 

uppmätt maximalt och minimalt djupgående under alla resor var hela 1,48 meter. 

Den lastresa med störst medeldjupgående på 7,18 meter hade en 

medelnedsänkning på 0,35 meter från det statiska djupgåendet. Det man också 

kunde läsa ut av försöket var vilken del eller vilka delar av fartyget som den 

största djupgåendeförändringen ägde rum vid. De största skillnaderna noterades 

förut och på babord sida, vilket förklaras med att leden, i detta fall kanalen, ser ut 

sådan att fartyget gör de kraftiga girarna med last åt styrbord. Testerna visade 

även att skillnader i topografin hade en omedelbar inverkan på djupgåendet. När 

en upphöjning i topografin passerades ändrades djupgåendet omedelbart och 

farten kunde sjunka med 1-2 knop. Man upptäckte även att fartyget inte 

nödvändigtvis behövde passera precis över en topografiförändring utan blev även 

påverkat när grynnan låg sidan om fartyget färdväg [15]. 
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1.10 Port Hedland 

1996 introducerades DUKC i Port Hedland som en följd av att man behövde mäta 

fartygens seglingsdjupgående in till hamn på grund av den långa kanalen samt den 

stora tidvattenskillnaden. Man kunde därmed tillhandahålla förmåner för fartyg, 

fartygsägare, och befraktare genom att maximera fartygens djupgående och vidga 

det seglingsbara tidvattenfönstret. Utan att kompromissa på fartygs och 

hamnsäkerhet kunde man dessutom låta de flesta fartyg frakta större lastvolymer. 

Port Hedland anser att säkerheten ökat efter införandet av DUKC då man kan 

prediktera väldigt noggrant vilken under keel clearance fartyget har vid angöring 

till hamnen. Effektiviseringen av fartygsrörelser i hamnen ökas genom att man 

vidgar tidvattenfönstret. Ett exempel på detta är att man efter införandet av 

DUKC, lyckats segla in tre extra fartyg med en sammanlagd volym om nästan 500 

000 ton [17], under samma tidvattenfönster. 

De största vinsterna ser man trots detta i exporten. Innan DUKC infördes hade 

man en genomsnittlig lastvolym på 124 745 ton per fartyg 1994/95, vilket kan 

jämföras med 141 315 ton per fartyg 1997/98 efter införandet av DUKC 1996. 

Man vill dock poängtera att hela förtjänsten inte enbart beror på DUKC systemet, 

utan snarare har bidragit till att större fartyg kunnat hanteras. Hamnen menar att 

man i huvudsak räknar med att DUKC har ökat det genomsnittliga djupgåendet 

med c:a 30 centimeter per fartyg. Som en slutlig jämförelse har man i Port 

Hedland gjort en studie på 650 fartyg per år som lastar järnmalm, där man satt 

priset på järnmalm på 25 AUD per ton, vilket då skulle ge en ökad vinst på 

otroliga 50 000 000 AUD per år [17,18]. 
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1.11 Syfte 

Att introducera Dynamic Under Keel Clarence (DUKC) för läsaren, samt  att 

försöka beskriva fördelar och nackdelar med detta system. Vi vill även försöka 

jämföra DUKC systemet med det leddjupgående som används idag i svenska 

farvatten och hamnar. 

Samt dessutom: 

• Att undersöka om det finnas ekonomiska vinningar med ett införande av 

DUKC i svenska farvatten. 

• Försöka hitta miljömässiga fördelar med att använda sig av DUKC i 

svenska farvatten. 

• Att ta reda på intresset och behovet av att implementera DUKC i svenska 

farvatten. 

• Att beskriva de delar som systemet behöver ha tillgång till för att fungera 

optimalt. 
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2.0 Metod 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Det finns två olika metoder att arbeta efter, kvalitativa och det kvantitativa. Till 

den kvantitativa metoden hör sådant som ger svar i siffror. Det kan bland annat 

vara experiment, frågeformulär och tester. I det kvantitativa synsättet används 

siffror eller tal till att framställa statistiska analyser [19]. Det är denna metod vi 

valt att arbeta efter i vår undersökning och genom att skicka ut en enkät till en 

undersökningsgrupp fick vi de synpunkter och svar som behövdes relaterat till 

vårt syfte. 

I den kvalitativa metoden studeras tal och skrift för att komma fram till ett resultat 

[19]. Denna metod användes till inledningsdelen. 

2.2 Uppläggning av undersökning och arbetets fortlöpning 

För över ett år sedan blev författarna varse om ett system som kallas för DUKC, 

som efter ett ökat intresse sedan ledde till detta arbete. Under hösten 2007 

påbörjades insamling av dokument och information, samt en undersökning om det 

var möjligt att skriva ett examensarbete i ämnet. Ett problem och således en brist i 

detta arbete är att OMC-International är grundare och enda aktören på marknaden 

för DUKC. Den mesta informationen kommer alltså från dem och är då 

naturligtvis vinklat på ett fördelaktigt sätt för OMC-International. Arbetet har 

fortskridigt på följande sätt: 

Insamling av information börjar under sista delen av 2006 men tar fart på allvar i 

samband med examensarbetets början under första läsperioden augusti 2007. 

• En uppsatsplan växer fram under hösten 2007 och är färdig och godkänd i 

december 2007. 

• Framtagning av enkät och frågeställningar som var färdigt att skicka ut i 

februari 2008. 
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• Byggandet av uppsatsen påbörjas och en råkopia lämnas in för granskning 

2008-02-29. 

• Justering av metoddel samt referering är klart för opponering 2008-03-28. 

• Opponering utförd 2008-04-02 

2.3 Undersökningsgrupp 

Vi har valt en grupp i vår undersökning bestående av personer inom lotsning, 

myndighet, hamnar samt rederier. Någon hänsyn till könsfördelning och ålder har 

inte gjorts, utan vi har valt det personer som sitter på de poster som vi velat få svar 

ifrån. Undersökningsgruppens storlek har begränsats till 10 personer totalt, 3 av 

dem representerande lotsar, 3 av dem hamnar, 3 stycken rederier, samt en från 

myndighet. Eftersom undersökningen gäller Sverige och svenska intressen är 

endast dessa personer tillfrågade. 

2.4 Datainsamling 

Att använda sig av enkätundersökning har både för och nackdelar. Fördelarna är 

att man kan nå flera personer, spridda på ett stort område och man behöver inte ge 

anspråk på mottagarens tid momentant. Nackdelar är att enkäten måste vara tydlig 

och utan möjlighet till feltolkning. Man får heller inte lika utförliga svar som man 

skulle fått vid en intervju. Det utskickade materialet måste dessutom begränsas så 

att man undviker ”enkättrötthet”. Är en enkät för lång och komplicerad riskerar 

man att den läggs åt sidan. 

Vi vill börja med att påpeka att av de personer som vi har pratat med på rederier 

och i hamnar var det ingen som hade hört talas om DUKC tidigare. Syftet var till 

del att undersöka om det finns ett intresse att använda DUKC eller motsvarade för 

att i första hand effektivisera sjötransporter. Det visade sig således inte vara 

möjligt då ingen hade hört talas om detta system eller möjligheter att mäta 

dynamiska djupgåendeförändringar i realtid. Alltså fick vi börja med att skriva 

ihop ett informationsblad som medföljde vår enkät. Enkäten skickades ut via mail 

till de utvalda i undersökningsgruppen efter telefonkontakt. Vi anser naturligtvis 
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att det inte är optimalt att genomföra en vetenskaplig undersökning under dessa 

premisser. Men resonerade som så att vi eventuellt väckt en nyfikenhet samt 

kunde få svar på om det finns ett intresse för detta system eller något 

motsvarande, som kunde appliceras under Svenska förhållande. 

I vårt inledningskapitel har vi använt oss av en dokument studie, för att få den 

information som krävs för att få en förståelse för vad DUKC systemet behöver för 

att fungera tillfredsställande. Vi har använt sökmotorer som Google, ixquick 

metasearch och Google scholar. Sökord som har haft relevans i undersökningen 

har bland annat varit: DUKC, clearance, static, squat, meteorologiska effekter, 

tidvatten, under keel, uscg, port headland, omc-international, port taranaki, port of 

fremantle, gps, rtk, leddjupgående, LPG tanker, Port Hedland, Captain David 

Baker. Det som hittades vid sökningen var i stort sett riktat till eller producerat av 

OMC-International. Mycket var informationsblad, faktablad från olika hamnar 

samt undersökningar som OMC-International själv hade gjort. 

2.5 Bearbetningsmetod 

Informationen som samlats in i form av olika dokument, bekräftas med 

undersökningar om hur det har fungerat i hamnar där systemet finns. Det visas 

också vid en jämförelse med svenska försök i Mälaren har gjorts. Som tidigare 

nämnts i arbetet är vi medvetna om att informationen angående DUKC- systemet 

härstammar från grundarna, OMC-International. Vi tycker dock att vi fått en 

bekräftad information på att systemet fungerar som utlovat i Port Hedland. De 

uppgifter vi fått in från vår enkätundersökning har vi analyserat utifrån följande 

utgångspunkter: 

• Geografiskt läge 

• Vem har svarat, och var ligger vederbörandes intresse 

• Vilken typ av sjöfart bedrivs och/eller vilken del av sjöfartsnäringen är den 

tillfrågade en del av 
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För att få en så rättvisande enkät som möjligt har vi använt oss av litteratur 

[20,21,22] som vi tolkat som relevant i framställandet av missivbrev, 

informationsblad, frågeställning och analysdelen. 

2.6 Etiskt övervägande 

För att undvika att deltagarna i undersökningsgruppen skulle bli kränkta eller på 

annat sätt utsatta i undersökningen, har vi i missivbrevet dels frågat efter 

undersökningspersonens medgivande till att medverka med namn, samt deras 

företagsnamn i undersökning, dels informerat om att deras svar inte kommer att 

användas i andra undersökningar. De flesta ville vara anonyma, varför vi tagit 

hänsyn till detta. 
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3.0 Resultat 

3.1 Inledning 

Här följer en redovisning av de svar vi fick på den utskickade enkäten. Efter varje 

fråga redovisar vi en analys/sammanställning av varje fråga var för sig. Vi gjorde 

10 utskick totalt och har fått svar från 8, trots påminnelser. Vi saknar svar från en 

hamn och ett rederi. En hamn som vi var intresserade av drog sig ur 

undersökningen på ett tidigt stadium. Anledningen var att de inte ansåg sig vara 

tillräckligt insatta i ämnet för att kunna delta i undersökningen. 

3.2 Resultatanalys 

1. Har ni hört talas om Dynamic Under Keel Clearance (DUKC) tidigare? 

Lots 1. Ja 

Lots 2. Ja 

Lots 3. Nej. 

Rederi 1. Vi har hört talas om att detta används bl a i Freemantle Australia vid 

lastning av Ore Carriers. (Bulkfartyg) 

Rederi 2. Nej 

Hamn 1. Nej. 

Hamn 2. Ja, men ikke kendskab til systemet. 

Myndighet. Nej 

Analys fråga 1 

Hälften av undersökningsgruppen svarade att de hade hört talas om DUKC 

tidigare, men att kunskapen om metoden inte var särskilt stor. Ett av rederierna 

visste att det användes i en hamn i Australien. En möjlig slutsats är att inom 

Sverige är inte denna metod särskilt känd. 
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2. Hur ställer ni er till ett införande av detta system i er verksamhet? 

Lots 1.  Alla hjälpmedel som kan bidra till ökad säkerhet är viktiga. Jag anser att 

dagens gränser är väl tilltagna redan.  Även om det skulle visa sig att det finns 

marginaler så finns det ingen anledning att minska på dessa ännu mera. Dagens 

marginaler bygger på många års erfarenhet. Exempel. Max djupgående in till 

Malmö Oljehamn är 12,5 m djupet i rännan är 13,5m. Vi kör alltså med 1 m idag 

och det finns väl ingen som kan tänka sig köra med mindre. Dock vore det väldigt 

bra att få en bekräftelse på att gränserna som vi har idag är rimliga. 

Lots 2. Är generellt positiv. 

Lots 3. Tveksam, vi själva styr inte över vattenståndet i kanalen. Vattenfall sköter 

det utan att kontakta sjöfarten. 

Rederi 1. Vi ser inte någon speciell nytta med detta för den typ an sjöfart som vi 

är engagerade i. 

Rederi 2. Avvaktande. Vill ha mer information 

Hamn 1. Jag kan tänka mig att det kan fungera inom hamnområdet om systemet 

är tillförlitligt. Har svårt att se hur det ska fungera i en farled som är 40 Nm lång. 

Hamn 2. Hvis det forretningsmæssigt kan bidrager til sikker besejling ud de af 

sjöfartspektionens anbefalede gænser kunne systemet være intressant.  

Myndighet. Vet inte. Bra om det fungerar men har inte läst så mycket om systemet 

att jag fullt ut kan ge svar. 

Analys fråga 2 

Vad man skulle kunna läsa ut av svaren på denna fråga är att lotsarna välkomnar 

systemet och då främst med hänsyn tagen till säkerheten. Alltså systemet kan se 

till att de marginaler som finns idag verkligen följs. Hamnarna och rederierna 

svarade lite mer svävande och det tror vi beror dels på att det är här kostnaden 

hamnar för ett införande och en slutgiltig bedömning kräver mer information. 
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3. Hur tror ni att detta system kommer att kunna bidra till effektivare sjöfart 

i Sverige? 

Lots 1. Det verktyget som vi har idag för att räkna ut squat är något trubbigt. Det 

finns stor vinning i att få lite mera fakta. En stor fråga som blir svår att hantera 

är vem tar ansvaret för ett resultat som DUKC presenterar. 

Lots 2. Vet ej, har kanske större verkan i hamnar med större tidvattenskillander. 

Lots 3. Ute på kusten kan det vara en hjälp, på Göta älv är det många andra 

faktorer som spelar in, fartygens manöverförmåga och utrustning mm. 

Rederi 1. Vi ser inte att behovet i Sverige är speciellt stort. Vi har inga hamnar 

utsatta för ocean swell (oceandyning) eller liknade. 

Rederi 2. Stämmer allt så, kan det ha stor betydelse då vi har problem med 

djupgåendet i vissa farleder och hamnar. 

Hamn 1. Teoretiskt skulle man kunna lasta fartyget mer optimalt för 

anlöpshamnen. 

Hamn 2.  Det vil afhænge at hvordan styresystemet programmers. Hvilke 

regelværk ligger til grund for systemet(eks (pianc regler). Det behøver ikke blive 

en forbedring for havnen. 

Myndighet. Det kan helt klart bidra till en effektivare nyttjande av tillgängligt 

vattendjup men det krävs ny sjömätning och en detaljerad information i sjökortet. 

Analys fråga 3 

8 av 10 i undersökningsgruppen tror att DUKC på något sätt kan bidra till en 

effektivare eller säkrare sjöfart på vissa ställen i Sverige, och att man kan lasta 

fartygen mer optimalt. En fråga som dock uppstod vara vem ansvaret ligger på för 

vilket resultat DUKC presenterar. 
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4. I vilken utsträckning tror ni att DUKC kan bibehålla 

säkerhetsmarginalerna jämfört med dagens säkerhetsmarginaler i hamnar 

och farleder? 

Lots 1. Jag tror att marginalerna kommer att ligga kvar på dagens nivåer. Det 

blir mer frågan om att veta exakt att det verkligen finns marginaler och hur 

mycket. 

Lots 2. Svårt att säga. De flesta hamnar har nog redan en väl beprövad 

maxgräns. 

Lots 3. Tror den blir sämre då fartygen alltid ska ligga på max djupgående för 

stunden. 

Rederi 1. Vi har svårt att bedöma om DUKC ökar eller minskar 

säkerhetsmarginalerna. 

Rederi 2. Stämmer teorierna så fungerar det alldeles utmärkt. 

Hamn 1. Jag har svårt att avgöra eftersom jag känner till systemet för dåligt. 

Hamn 2. Det kan ikke umiddelbar svare på når man isoleret ser på Öresund og 

Malmö. Her er strømmen uberegnelig og tidevand er der ikke meget af. 

Myndighet. Det kan bidra till mer exakt vetande om vilka marginaler vi har men 

jag är inte säker på att det för den skull ger att man kan lasta mer. Tror att vi 

redan idag utnyttjar marginalerna mer än vad man borde. 

Analys fråga 4 

Här kan man tydligt se en skillnad mellan de olika intressenterna. Lots 1 samt 

myndigheten tror att systemet kan bidra som en kontroll på dagens marginaler och 

att man kan få ett exakt vetande om vilka marginaler man har. Den övriga förutom 

Lots 3, som tror på en försämring, är väldigt osäkra i frågan 
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5. Vad anser ni om DUKC kan bidra till en bättre miljö med hänsyn till 

effektivare effektuttag från maskin och med det en minska erosion på 

stränder och i skärgårdar? 

Lots 1. Tveksam 

Lots 2. Vet ej. 

Lots 3. Blir inte erosionen större med ökat djupgående? 

Rederi 1. Se ovan. (Vi har svårt att bedöma om DUKC ökar eller minskar 

säkerhetsmarginalerna.) 

Rederi 2. Ökad last per resa ger mindre miljöpåverkan 

Hamn 1. Har man möjlighet att få ner antalet anlöp med bibehållen total volym så 

kan det finnas miljöfördelar. 

Hamn 2. Det er muligt. Jeg har tidligere sejlet med et fueloptimeringssystem i 

Nordsøen hvor selve systemet bygger på at vi havde det korrekte udtag på 

maskinerne i forhold til vaddybden og service farten. Et sådant system var dog 

designet specielt til dette skibs udformning, hvilket et DUKC system måske også 

skal. Og kan det lade sig gøre? 

Myndighet. Ingen aning men det är kanske möjligt 

Analys fråga 5 

Undersökningsgruppen är väldigt tveksamma i denna fråga med tanke på att 

erfarenheter och kunskapen var väldigt blandad i gruppen. Vi kan dock konstatera 

att vissa i gruppen kan se möjliga miljömässiga vinningar på att använda DUKC. 
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6. Hur anser ni att intresset för att, ur ekonomisk synpunkt, ett fartyg kan 

användas mer effektivt med tanke på att det kan lastas till ett större 

djupgående än idag och därmed göra färre resor med samma mängd last? 

Lots 1. Jag tror att den stora vinningen ligger i att veta att du verkligen har 

marginal. 

Lots 2. Kan DUKC göra så att man kan öka djupgåendet är det positivt. Risken är 

att i vissa hamnar kan det bli ett mindre djupgående trots tidigare erfarenhet. 

Lots 3. Mer ekonomiskt så klart om fartyget kan lasta mer, men färre resor per 

fartyg blir det nog inte. Fartyget kör ju runt någon annanstans på våra vatten med 

andra frakter hela tiden.  

Rederi 1. Vi tror inte detta påverkar våra fartyg. Kanske bättre att ställa denna 

fråga till några olika hamnar i stället. 

Rederi 2. Kostnadsfråga 

Hamn 1. Det borde vara stort från rederiernas och lastägarens sida om det 

fungerar på ett tillförlitligt sätt. 

Hamn 2. Det er alltid en fordel hvis skibene kan udnyttes mere optimalt end det 

sker i dag. 

Myndighet. Se fråga 4. (Det kan bidra till mer exakt vetande om vilka marginaler 

vi har men jag är inte säker på att det för den skull ger att man kan lasta mer. 

Tror att vi redan idag utnyttjar marginalerna mer än vad man borde.) 

Analys fråga 6 

Vi har valt att rikta denna fråga för att få en ekonomisk aspekt på det hela. 

Generellt har vi fått väldigt spridda svar på denna fråga. Två av de tillfrågade 

framhåller att känna till marginalen är viktigast, medan en svarar att det kan bli 

mer ekonomiskt om man kan lasta mer. Däremot tror vi att frågan har misstolkats 

av några.  
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4.0 Diskussion 

Dynamic Under Keel Clearance systemet är implementerat i 14 hamnar runt om i 

världen. Två av dessa hamnar finns i Europa. Det är i skrivandet stund cirka140 

fartyg som är utrustade med DUKC systemet. Vi har tagit upp ett exempel på en 

hamn, Port Hedland i Australien där systemet enligt uppgift bidragit till stora 

ekonomiska och säkerhetsmässiga fördelar. Port Hedland är en hamn där stora 

tidvattenskillnader existerar. I Sverige har vi inte tidvatten i samma 

storleksordning av vad som finns i Port Hedland, men däremot har vi ett 

vattenstånd som i normalfall varierar mellan -17 till +33 centimeter (se kap 1.5). 

Dagens leddjupgående utgår ifrån medelvattenståndet kopplat till ett visst år (chart 

datum). Detta medför att vid vissa förhållanden kan det finnas mer respektive 

mindra vatten mellan kölen och botten. Med ett DUKC system skulle vi få ett 

instrument som hjälper oss att alltid segla med en säkerställd marginal mellan köl 

och botten. Efter att ha tagit del av studien som gjorts i Mälaren kan vi konstatera 

att kunskapen om förändringar i fartygets dynamiska djupgående på 

grundområden och vid grundklackar förbättrades. Med DUKC tekniken skulle det 

således vara möjligt att prediktera och säkerställa hur ett fartyg skulle bete sig vid 

in och utkörning till hamnar. Undersökningsgruppen ansåg inte att det fanns 

någon anledning att införa systemet i Sverige, men man är inte främmade till att 

ha ett system som bekräftar att dagens gränser är rimliga och att de följs. I vissa 

hamnar och farleder tolkar vi det som att det kan det finnas vinningar att göra med 

hjälp av DUKC. Med hänsyn tagen till miljön, hade vi som syfte att ta reda på om 

undersökningsgruppen såg miljöfördelar med DUKC. De svar vi fick syftar på 

effektivare maskinuttag och färre resor med samma last. Dock var hälften av de 

utfrågade tveksamma. Den ekonomiska undersökning som skulle gjorts, gick inte 

att genomföra tillfredsställande på grund av att OMC-International bedriver en 

kommersiell verksamhet och priset på systemet gick inte att erhålla. 
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5.0 Slutsats 

Vi anser att de tekniska hjälpmedel som finns för att bidraga till en säkrare och 

effektivare sjöfart bör användas. Finns det sen dessutom ekonomiska och 

miljömässiga vinningar på ett användande tror vi att det är lättare att väcka 

intresse bland svenska redare och hamnar. Vi påstår att ett system som mäter 

dynamiska djupgåendeförändringar i realtid bidrar till att tillgodose behovet av en 

ökad kännedom med avseende på manöver marginalerna. Ett sådant system kan 

också bidra till att minska den del man måste vika för okända faktorer som ofta 

finns medräknade i leddjupgåendet. Som vi nämnt tidigare i arbetet har svenska 

tester oberoende av OMC-International gjorts i Mälaren. Den rapport som vi har 

fått ta del av har övertygat oss om att metoden fungerar och att svensk sjöfart kan 

dra nytta av ett sådant här system. I Sverige har vi inte de förhållanden som finns 

på platser med stora tidvattenskillnader men vi har däremot många trånga och 

grunda passager med frekvent och tung trafik. Ett DUKC system skulle kunna 

göra att fartygen som passerar här igenom kan tillåtas segla med ett större 

djupgående utan att öka risken för grundstötning. Vi vill poängtera att kontentan 

av vårt arbete blir vinklad med hänsyn till den ensamma aktören samt det knappa 

materialet. Däremot vill vi skapa en nyfikenhet och ett intresse för ett system som 

kan fungera som ett informationssystem för navigatören angående 

manövermarginalerna i Sveriges farvatten. Dessutom vill vi skapa en diskussion 

om hur man kan minska den miljöpåverkan ett fartyg kan ha. 
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heller kommer svaren att publiceras eller ges ut i något annat sammanhang än i just detta 

examensarbete. 

 

Frågeformuläret är utformat så, att ni svarar under respektive fråga, sparar om dokumentet 

och sänder det tillbaka som en bifogad fil. 

 

För att arbetet med sammanställningen ska gå så smidigt som möjligt önskar vi att få svar så 

fort som möjligt, men gärna före den 3 mars 2008. 

 

Vi ser fram emot ert samarbete och hoppas att det inte ska ta för mycket av er tid. 
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Med Vänliga hälsningar 
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Jesper Axelsson 
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Kristian Nordström 
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Dynamic Under Keel Clearance System 

 

Framsteg inom data teknologin tillåter en noggrann modellering av individuella fartyg i ett 

känt havsstatus och följaktligen beräkna i realtid den graden av rörelser som fartyget erfar i 

mätta meteorologiska omständigheter. DUKC systemet är designat för att utföra just dessa 

beräkningar. 

DUKC systemet är ett predikativt system. Det kan alltså beräkna en prediktering för maximalt 

djupgående eller tidvattenfönster för ett fartyg att passera i, men kan inte göra en bakåtriktad 

analys. 

På grund av möjligheter för snabba meteorologiska förändringar, kan fartygets rörelse 

predikteras inom en begränsad period mellan 24-36 timmar. Som ett resultat bör därför den 

senaste väderprognosen behandlas som angivande i systemet. Beslut på passage kan därför 

bara göras baserat på predikteringar gjorda nära tiden för passage. 

DUKC systemet integrerar fartygets information med våg och tidvatten data för att 

tillhandahålla Under Keel Clearance prediktering för maximalt djupgående och för passage 

genom tidvattenfönstret inom prognosperioden. Uträkningarna tar hänsyn till tidvatten nivån, 

djupet i farleden genom hela passagen, fartygets rörelse orsakat av svall, fartygets squat och 

krängning. Säkerhets faktorer är inbyggda för sjömätningsfel, slamavsättning, ökat svall 

tillsammans med tidvattnets restdifferanser mellan den predikterade tiden och den verkliga 

passagen. 

Författarna anser att med detta system kan man i svenska hamnar och farleder, med ett 

begränsat leddjupgående, med bibehållen säkerhetsnivå ta in fartyg med mer last och ta ut 

fartyg med mer last från hamnar med hänsyn tagen till vattenstånd och meteorologiska 

förändringar samt vågsvall på grund av vind. Vidare anses att man kan se en viss ekonomisk 

fördel med detta system, då lastmängden ökas och att detta ger vinnig till både fartygsägare 

samt hamnen. Ur miljösynpunk kan då nämnas att man för exempel med färre anlöp, på 

årsbasis, kan bibehålla intagen lastmängd i en och samma hamn, samt att bunkerförbrukning 

och bunkerkostnader kan hållas nere. 



1. Har ni hört talas om Dynamic Under Keel Clearance (DUKC) tidigare? 

Svar: 

 

2. Hur ställer ni er till ett införande av detta system i er verksamhet? 

Svar: 

 

3. Hur tror ni att detta system kommer att kunna bidra till effektivare sjöfart i Sverige? 

Svar: 

 

4. I vilken utsträckning tror ni att DUKC kan bibehålla säkerhetsmarginalerna jämfört 

med dagens säkerhetsmarginaler i hamnar och farleder? 

Svar: 

 

5. Vad anser ni om att DUKC kan bidra till en bättre miljö med hänsyn till ett effektivare 

effektuttag från maskin och med det en minskad erosion på stränder och i skärgårdar? 

Svar: 

 

6. Hur anser ni att intresset för att, ur ekonomisk synpunkt, ett fartyg kan användas mer 

effektivt med tanke på ett det kan lastas till ett större djupgående än i dag och där med 

göra färre resor med samma mängd last? 

Svar: 

 

7. Tillåter ni att vi publicerar: 

Ert företagsnamn? 

Ert Namn? 
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