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Sammanfattning  

Vid strömavbrott på fartyg krävs enligt SOLAS regelverk att en nödkraftkälla startar 

automatiskt. Världshandelsflottan använder sig idag till största delen av generatorer drivna av 

en fossildriven förbränningsmotor för detta. Här undersöktes möjligheten att istället använda 

sig av en UPS. Studien har fokuserat på frågan om det är möjligt enligt gällande regelverk, om 

det finns produkter på marknaden som uppfyller regelkraven samt hur kostnaderna för de två 

alternativen skiljer sig vad gäller inköp och underhåll i 25 år. Resultatet för kostnaderna 

redovisades i en livscykelkostnadskalkyl. Sett till regelverk ifrån Transportstyrelsens 

författningssamling samt klassificeringssällskapet DNV-GL är det tillåtet att använda 

ackumulatorer eller generatorer.   

 

För att ha möjlighet att undersöka frågeställningen genom kostnadsförslag, sammanställdes en 

teoretisk fartygsmodell med svensk flagg. De företag som kontaktades var svenska tillverkare. 

Resultatet av den LCC som gjordes visade att det idag är billigare att investera i en 

konventionell nödgenerator.  
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Abstract   

The SOLAS regulations for merchant vessels states that in the event of loss of power, a 

backup power supply will start automatically. This paper investigated the possibility to 

replace the widely-used generator driven by a fossil-fuel powered internal combustion engine, 

with a UPS. Focus of the investigation included regulations concerning the use of 

accumulators onboard, market product range fulfilling the legal requirements and price 

difference based on purchase price and maintenance costs for 25 years. The cost results where 

compared as a Life Cycle Cost calculation. Regulations by the Swedish transport agency and 

the Classification DNV-GL allow the use of emergency power from accumulators or 

generator.  

 

For the possibility to investigate through cost estimations, a theoretical model of a merchant 

vessel with Swedish flag, was set up. All companies contacted were Swedish manufacturer. 

The results in the LCC show the situation of today and lets us know that the most cost 

efficient investment is the conventional emergency generator.  
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Definitioner och förkortningar  

Ackumulator - Flera seriekopplade celler som kan laddas upp efter användning.  

Batteri - Flera seriekopplade celler. Kan inte laddas på nytt efter användning.  

Bruttodräktighet - Baseras på ett fartygs totala inneslutna volym.   

Cell – Batteriet och ackumulatorns minsta enhet, bestående av anod, katod och en elektrolyt.  

DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet, söktjänst och öppet arkiv för forskningspublikationer 

och studentuppsatser.   

Flaggstat - Land i vilket fartyget är registrerat och vars regelverk ska följas.   

IEEE Standards Association - Del inom IEEE som arbetar med att ta fram globala 

branschstandarder angående teknik.   

IMO - International Maritime Organization, ett FN organ som jobbar med säkerhet till sjöss   

IACS - International Association of Classification Societies, tolv klassificeringssällskap som 

bedriver forskning på sjösäkerhet och strävar efter att likartade regler klassificeringssällskap 

emellan.   

Kalkylränta – Även kallad diskonteringsränta. Används för att beräkna avskrivningstid för 

investeringar 

Klassningscertifikat - Certifikat utfärdat av en erkänd klassificeringsorganisation, vilket 

intygar att fartyget är byggt och hålls i skick i enlighet med organisationens regler.  

Laddcykel – En uppladdning av ett batteri från 0 – 100 %.  

Nusummefaktor – Faktor för att räkna om löpande kostnad i tid till dagens penningvärde 

Nödkraft - Elförsörjning till förbrukare som är viktiga att behålla i en nödsituation.  

OneSearch - sökmotor för sökningar i de flesta av Linnéuniversitetets biblioteks databaser 

Primärcell - En cell som inte går att ladda upp igen då den laddats ur.   

Reliabilitet - Tillförlitlighet 

Sekundärcell - En cell som går att ladda upp igen efter användning.   

SOLAS - Safety of Lives at Sea. Konvention från FN och IMO gällande säkerhet till sjöss.   

Storsjöavtalet - Kollektivavtal som reglerar löner och anställningsvillkor för personal 

anställda för tjänstgöring ombord på fartyg i rederier anslutna till Sjöfartens 

Arbetsgivareförbund.   

TSFS - Transportstyrelsens författningssamling.   

The Institute of Electrical and Electronics Engineers - Medlemsbaserad teknisk 

yrkesorganisation som bland annat arbetar med forskning och utbildning.   

UPS - Uninterrupted Power Supply, avbrottsfri kraftförsörjning på svenska.   

Validitet - Den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som avses att mätas. 

VHF-utrustning – System för kommunikation mellan fartyg, och mellan fartyg och kustradio 

eller andra landstationer.   
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Ett fartyg producerar sin elektricitet ombord med hjälp av generatorer. Om dessa skulle slås 

ut, på grund av till exempel vatteninträngning eller tekniska problem, får fartyget en black-

out. Detta innebär att all elektricitet försvinner och fartyget blir manöverodugligt. Om detta 

händer ska fartyget ha en nödkraftkälla som ska försörja de viktigaste förbrukarna ombord, för 

att antingen återställa den ordinarie kraftförsörjningen eller ge besättning och passagerare 

möjlighet att överge fartyget på ett säkert sätt.  

  

Efter att Titanic sjönk 1912 skapades SOLAS, Safety Of Lives At Sea, och första utgåvan 

kom ut 1914. Idag är SOLAS en internationell konvention från IMO, International Maritime 

Organization (IMO, 2016). Enlig SOLAS regelverk ska nödkraftsystemet bestå av antingen en 

generator eller ackumulatorer och det ställs krav på vilka förbrukare som ska försörjas och hur 

länge. Idag är vanligast att ackumulatorer förser nödbelysning och kommunikationsutrustning 

med kraft på små fartyg, men på stora fartyg används en generator eftersom effektbehovet 

ökar (Dokkum, 2013).  

  

Med elbilarnas intåg på marknaden ställs det högre krav på ackumulatorer, och idag utvecklas 

de både när det gäller urladdningstid och för att klara av en hög belastning (Buchmann, 2016). 

Även på den maritima sidan har ackumulatorer börjat användas som framdrivningsalternativ. I 

början av 2015 sattes världens första ackumulatordrivna bilfärja, med en kapacitet på 120 

bilar, i trafik i Norge (Martini, 2016).     

  

Scandlines har startat Segla med strömmen, ett projekt där de ska konvertera två av sina färjor 

på linjen Helsingborg - Helsingör till ren ackumulatordrift. Varje färja får en enskild 

ackumulatorkapacitet på 4160 kWh, och innan slutet av 2017 ska ackumulatorerna vara 

installerade och i drift på de båda färjorna (HH Ferries Helsingborg AB, 2017).   

  

Med dagens teknik går det alltså att skapa ackumulatorsystem med höga effekter, och studien 

ställer därför frågan om det är möjligt att byta ut en fossildriven nödgenerator på ett fartyg 

mot en ackumulatordriven UPS.  
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1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns några ekonomiska fördelar med att 

installera en UPS istället för en generator som nödkraftkälla.  

1.3 Frågeställning  

Hur skiljer sig kostnaderna mellan en generator och en UPS i inköpspris och underhåll under 

en 25 årsperiod?  

1.4 Avgränsningar  

Laddningsmetoder för ackumulatorerna eller återvinningen av ackumulatorer och generator 

behandlas inte i denna undersökning.   

  

Studien har valt att undersöka regelverket från DNV-GL då det är detta av 

klassificeringssällskapen som ansvarar för störst del av den totala bruttodräktigheten i världen 

(Lloyd’s List, 2017), tillsammans med SOLAS och Transportstyrelsens författningssamling då 

det är dessa regelverk som fartyg som seglar under svensk flagg ska följa.   

  

Klassificeringskostnad kommer inte att tas upp. Detta eftersom kostnaden för klassning av 

UPS-anläggningen är svår att fastställa eftersom det sedan tidigare inte finns erfarenhet av 

anläggningar av den storleken ombord på fartyg. Eftersom det inte har gått att uppskatta 

kostnaden för både UPS och generator kan den inte tas upp inom ramen för denna studie.   
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2 Teori  

2.1 Batterier och ackumulatorer   

Alla batterier och ackumulatorer har en liknande konstruktion. Grundstenarna är en anod, en 

katod och en elektrolyt. Dessa kallas tillsammans för en cell, och för att skapa ett batteri 

seriekopplas flera celler för att uppnå en högre spänning. I dagligt tal kallas även en enda cell 

för batteri. Skillnaden mellan ett batteri och en ackumulator är att ett batteri, som egentligen 

benämns primärcell, inte kan laddas upp igen efter urladdning. En ackumulator är en 

sekundärcell, vilket innebär att det går att ladda upp den på nytt (Gustavsson, 1996).  

  

Anoden är batteriets negativa pol, och den del som lämnar ifrån sig elektroner under 

processen. Katoden är den positiva polen dit elektroner vandrar via lasten (Linden, Reddy, 

2002). För att hindra batteriet eller ackumulatorn från att självurladda, det vill säga att 

effekten förbrukas fast batteriet inte används, finns en separator, som hindrar elektronerna från 

att vandra till katoden utan att ackumulatorn används (Gustavsson, 1996).  

2.1.1 Blyackumulatorer   

Blyackumulatorer består av två plattor som utgör anod och katod, elektrolyten består av en 

blandning av destillerat vatten och svavelsyra. I urladdat tillstånd består både anod och katod 

av bly, men under laddning övergår anoden till blysvamp och katoden till blyoxid. 

Konventionella blyackumulatorer är antingen öppna alternativt ventilreglerade. De öppna 

ackumulatorerna måste stå upp och är så kallade fritt ventilerade. I de ventilreglerade är 

elektrolyten i geléform eller upptagen av ett poröst material. De behöver heller inte placeras 

upprätt och har ventiler för att vädra ut den gas som bildas vid laddning. Blyackumulatorer 

används ofta där en hög ström under kort tid är önskvärd, till exempel hos startmotorer 

(Gustavsson, 1996).   

  

Fördelar med blyackumulatorer är att de är enkla att producera, har låg självurladdning och 

kan ge höga strömmar. Ekonomiskt sett är de fördelaktiga eftersom de är den ackumulatortyp 

med lägst pris per kilowattimme. Nackdelar är bland annat att de har en lång laddningstid, 

begränsat antal laddcykler och inte är miljövänliga (Buchmann, 2016).  

2.1.2 Nickelkadmiumackumulatorer  

Nickelkadmiumackumulatorer, NiCd, har en katod bestående av nickelhydroxid och en anod 

av kadmiumhydroxid. Ackumulatorerna är designade för att förhindra att det uppstår ett 

övertryck av gaser som bildas under överladdning av ackumulatorer och är så kallade slutna 

ackumulatorer vilket gör att underhållet minskar (Linden, Reddy, 2002).  
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Bland nickelkadmiumackumulatorernas fördelar finns att de är kapabla till ultrasnabb 

laddning med minimal stresspåverkan, bra funktion vid låga omgivningstemperaturer och 

ekonomiskt sett är nickelkadmium ackumulatorer billigast sett till antal laddcykler de klarar 

av (Buchmann, 2016).   

  

Nackdelar är att kadmium är en giftig metall, har hög självurladdning vid förvaring samt låg 

cellspänning. Nickelkadmiumackumulatorer finns i olika utföranden, cylinderformade, 

knappackumulatorer och som rektangulära blockackumulatorer (Buchmann, 2016).  

2.1.3 Blockackumulatorer   

Blockackumulatorer är konstruerade som smala rektangulära block, med anod och katod på 

ovansidan. I jämförelse med till exempel cylindrisk konstruerade ackumulatorer gör detta att 

de blir mer utrymmeseffektiva eftersom det blir mindre tomrum mellan dem när de placeras 

ihop (Linden, Reddy. 2002)  

2.1.3.4 Saft Nife pocket plate block battery  

Denna ackumulatortyp har precis som andra nickelkadmiumackumulatorer en anod bestående 

av kadmiumhydroxid och katoden av nickelhydroxid. Separationen mellan plattorna görs med  

plastgrindar. Elektrolyten består främst av kaliumhydroxid men har även lite litiumhydroxid 

tillsatt vilket ska öka livslängden och göra dem tåligare mot högre  

temperaturer. Det största underhållet som behöver göras på denna ackumulatortyp är att fylla 

på batterivatten vid behov (Saft, 2007).  

2.2 Regelverk  

2.2.1 SOLAS  

Enligt SOLAS ska ett lastfartyg ha nödkraft med en kapacitet att försörja utvalda förbrukare i 

upp till 18 timmar. Exempel på förbrukare är nödbelysning i exempelvis maskineriutrymmen 

och brandstationer, intern kommunikationsutrustning som behövs i en nödsituation och VHF-

utrustning. SOLAS exakta krav på vilka förbrukare och dess tid är specificerat i kapitel II-1, 

regel 43.  

  

Nedan följer de specifika krav som ställs på nödkraftkällan om denna skulle bestå av 

ackumulatorer:  

  

Where the emergency source of electrical power is an accumulator battery it shall be capable 

of  

 

.1 carrying the emergency electrical load without recharging while maintaining the voltage of 

the battery throughout the discharge period within 12% above or below its nominal voltage;   
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.2 automatically connecting to the emergency switchboard in the event of failure of the main 

source of electrical power; and  

  

.3 immediately supplying at least those services specified in paragraph  

(SOLAS, 2014. Kapitel II-1, regel 43 §3.2 s 106).   

 

2.2.2 Transportstyrelsen   

För fartyg som seglar under svensk flagg är det Transportstyrelsen som ansvarar för 

regelverken. Eftersom Sverige skrivit under SOLAS konventionen från IMO är den också 

ratificerad in i Sveriges lagstiftning (Cruise Laws, 2017). Försörjningen av nödkraft behandlas 

i TSFS 2014:1 där det bland annat står;   

   

Den elektriska nödkraftkällan får utgöras av antingen en generator eller ett ackumulatorbatteri 

(TSFS 2014:1, 20 kap §10, s 49).   

  

För lastfartyg är det kapitel 22 som reglerar kraven på nödkraftkällan. Nedan är ett utdrag för 

de specifika krav som ställs på ackumulatorns kapacitet vad det gäller urladdning och 

liknande.   

  

  

11 § Om den elektriska nödkraftkällan utgörs av ett ackumulatorbatteri ska det batteriet 

uppfylla följande krav:  

  

Det ska tåla den elektriska nödbelastningen utan omladdning med bibehållen batterispänning 

under hela urladdningsperioden inom 12 procent över eller under den nominella spänningen.  

  

Det ska automatiskt anslutas till nödeltavlan i händelse av avbrott i försörjningen från den 

elektriska huvudkraftkällan.  

  

Det ska omedelbart försörja åtminstone de förbrukare som avses i 13 §.  

(TSFS 2014:1, 22 kap §11, s58)  

  

  

I kapitel 24 §23, §24 behandlas krav på utrymmet ackumulatorerna är placerat i;   

  

  

23 § Ackumulatorbatterier ska vara lämpligt placerade. Utrymmen som huvudsakligen är 

avsedda för batterierna ska vara lämpligt konstruerade och ha effektiv ventilation.  

  

Allmänna råd  

Ackumulatorbatterier med en kapacitet som överstiger 20 kWh bör vara placerade i ett särskilt 

för ändamålet avsett rum som är avskilt från maskinrummet. Ackumulatorbatterier för start av 

förbränningsmotorer med en kapacitet som understiger 20 kWh som är placerade i 

maskineriutrymmet bör vara placerade i en låda fodrad med ett material som är beständigt mot 

elektrolyten. En sådan låda bör vara försedd med ett lock med nödvändiga 
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ventilationsöppningar. Lådan bör vara placerad ovan durk i närheten av en ventilator. Om 

batteriets kapacitet överstiger 5 kWh bör lådan ha separat avluftning till fria luften.  

  

24 § Ackumulatorbatterier får inte placeras i sovutrymmen utom då dessa batterier är 

hermetiskt tillslutna.  

(TSFS 2014:1. Kap 23, §23,24, s 66)  

2.2.3 Klassificeringssällskap    

Transportstyrelsen har avtal med fem olika klassificeringssällskap, American Bureau of  

Shipping, Bureau Veritas, DNV-GL, Lloyd’s Register Group Ltd och RINA Services S.p.A. 

Avtalet innebär att rederierna, istället för att kontakta Transportstyrelsen, ska vända sig till ett 

av dessa fem klassificeringssällskap när ett fartyg ska bli klassat eller inspekterat 

(Transportstyrelsen, u.å).   

  

För att kunna försäkra ett fartyg behöver rederierna ett klassningscertifikat. Detta visar att 

fartyget uppfyller klassens krav på sjöduglighet. Dessa krav ska åtminstone motsvara SOLAS 

krav men klassificeringssällskapet kan också ställa ytterligare krav genom sitt regelverk. 

DNV-GL, som enligt sin hemsida arbetar proaktivt med att utveckla sina regler och därför 

forskar på bland annat säkerhet, har bland annat tagit fram regelverk för ackumulatordrift 

ombord på fartyg (DNV-GL, 2016).   

  

När det gäller uppladdningstid för ackumulatorer ombord skriver DNV-GL (2016, s35) att: 

“Each charging device is, at least, to have sufficient rating for recharging to 80% of rated 

battery capacity, within 10 hours, while the system has normal load”. Detta innebär att 

likriktaren i UPS-anläggningen måste vara dimensionerad för att klara av den laddström som 

krävs för att ladda ackumulatorerna med den effekt som krävs inom tio timmar.  

2.3 Nödkraftsystemet   

Reservkraften kommer antingen från en generator driven av en förbränningsmotor, en så 

kallad nödgenerator, eller från uppladdade ackumulatorer som förser nödkraftsystemet med el 

via en separat nödeltavla. Vid ordinarie spänningsförsörjning matas nödeltavlan från 

huvudeltavlan, men vid avbrott ska matningen från huvudeltavlan automatiskt kopplas bort.     

  

Exempel på förbrukare är nödbelysning vid samlings- och embarkeringsstationer, 

maskinutrymmen och förvaringsplatser för rökdykningsutrustning. Utöver nödbelysning ska 

det också försörja bland annat VHF radioanläggning, intern kommunikationsutrustning som 

krävs i en nödsituation och navigeringsljus. Vilka förbrukare som ska matas ifrån nödeltavla, 

och under vilken tidsperiod, regleras i SOLAS Kapitel II-1, Part D, Regulation 43.   

  

Enligt TSFS 2014:1 ska nödkraftkällan placeras bakom det främre kollisionsskottet och 

ovanför det översta genomgående däcket. Nödkraftkällan ska vara lättåtkomligt från 

väderdäck och ska inte så långt det är praktiskt möjligt gränsa mot rummet där huvudeltavlan 
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för kraftförsörjningen finns, och heller inte gränsa mot ett maskinrum av kategori A, vilket 

som enligt TSFS 2014:1 innebär följande;   

  

utrymmen och trunkar till sådana utrymmen som innehåller något av följande:   

1. förbränningsmotorer som används för fartygets framdrivning,   

2. förbränningsmotorer som används för andra ändamål än fartygets framdrivning om 

motorerna har en sammanlagd effekt av 375 kW eller mer, eller   

3. oljezeldade ångpannor eller brännoljeaggregat  

(TSFS 2014:1, kap 1, s 6)  

  

Placeringen av källa för nödkraft ska godkännas av Transportstyrelsen. Placeringen ska vara 

sådan att driftstörningar eller brand i utrymmen vid huvudeltavla eller i ett maskinrum av 

klass A, inte påverkar dess funktion (Transportstyrelsen, 2014).   

  

2.4 UPS-system  

En UPS, Uninterruptible Power Supply, används för att förse förbrukare med elkraft när den 

ordinarie kraftförsörjningen försvinner. Det finns tre olika grupper av UPS-system, Offline, 

Online och Linjeinteraktiv.  

  

Huvudkomponenterna är desamma. En likriktare för att ladda ackumulatorerna, därefter 

ackumulatorer med tillräcklig kapacitet för att uppfylla kraven för anläggningen, och sist en 

UPS-enhet som växelriktar spänningen och ger den rätt frekvens innan lasten (Emadi, Nasiri 

& Bekiarov, 2005).   

2.4.1 Online-UPS  

I en online-UPS tar lasten hela tiden spänning från ackumulatorerna, vilket gör att 

ackumulatorerna också hela tiden behöver laddas. Den matande växelspänningen likriktas till 

likspänning och laddar ackumulatorerna. Därifrån tas hela tiden spänning som växelriktas och 

används för att driva förbrukarna. Detta gör att vid ett spänningsbortfall kommer det aldrig att 

bli spänningslöst, utan lasten kan fortsätta drivas utan avbrott så länge det finns kraft kvar i 

ackumulatorerna.  En annan fördel med en online-UPS är att de skyddar lasten mot spännings- 

och frekvensvariationer. Om det skulle bli något fel på UPS-enheten finns det en brytare, 

oftast manuell, att slå till för att undvika spänningsbortfall.  

  

Nackdelarna med en online-UPS är att den har större effektförluster än offline- och 

linjeinteraktiv-UPS:er då effekten hela tiden passerar genom lik- och växelriktare på väg till 

lasten. Den har också lägre effektfaktor och höga övertoner vid likriktaren (Emadi et al, 

2005).  

  

Nedan är ett enkelt schema över hur en online-UPS är uppbyggd med likriktare, 

ackumulatorer, växelriktare samt en brytare för förbikoppling av UPS:en.   



8 

 

  

  
(Emadi et al, 2005. S 4)  

2.4.2 Offline-UPS  

I en offline-UPS matas inte spänningen hela tiden genom ackumulatorerna till lasten, de 

kopplas in först när den ordinarie spänningen går ned till under en förinställd spänningsnivå 

(Karnebäck, 2010). Detta gör att det inte kommer gå lika hög effekt genom likriktaren och 

laddaren, eftersom de enbart kommer användas för underhållsladdning av ackumulatorerna 

vilket sänker både effektbehovet och priset (Emadi et al, 2005).  

  

Då lasten inte matas från UPS:en kommer det bli ett kort spänningsbortfall när den ordinarie 

spänningsmatningen försvinner, längden på avbrottet beror på uppstartstiden för växelriktaren. 

Eftersom växelriktaren i normal drift är avstängd, kommer en offline-UPS inte att gå att 

använda för att förbättra lastens effektfaktor. Andra nackdelar är att det inte finns någon 

reglering för utspänning, dålig isolation mot växelspänningsmatningen, och dålig effekt vid 

ickelinjära laster (Emadi et al, 2005).  

  

Nedan är ett enkelt schema för hur en offline-UPS är uppbyggd. Växelspänningen matar lasten 

via den normalt slutna brytaren samtidigt som ackumulatorerna laddas genom likriktaren och 

laddaren. När brytaren faller matas lasten från ackumulatorerna via växelriktaren.   

  
(Emadi et al, 2005. S 7)  
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2.4.3 Linjeinteraktiv-UPS  

En linjeinteraktiv-UPS består av en dubbelriktad omvandlare, induktorer, en statisk brytare 

samt ackumulatorer. Uppbyggnaden gör att den kan användas som antingen online- alternativt 

offline-UPS. Vid normal drift matas växelspänningen direkt till lasten, samtidigt som 

ackumulatorerna underhållsladdas. En linjeinteraktiv-UPS har möjligheten att kompensera för 

över och underspänningar, förbättra effektfaktorn och hantera över- och undertoner.  

  

En linjeinteraktiv-UPS har en simplare design och är billigare än en online-UPS. Nackdelar är 

att den likt en offline-UPS har dålig isolation mot växelspänningsmatningen och det är heller 

inte möjligt att reglera den utgående frekvensen (Emadi et al, 2005).  

  

Nedan är ett enkelt schema över hur den linjeinteraktiva-UPS: en arbetar. Lasten matas 

antingen från den inkommande växelspänningen, alternativt från ackumulatorerna. Den 

dubbelriktade omvandlaren både laddar ackumulatorerna och växelriktar spänningen på väg 

till lasten.   

 
(Emadi et al, 2005. S 8)  
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2.5 LCC - Life Cycle Cost  

Life Cycle Cost, förkortat LCC, används som metod för att så noga som möjligt beräkna den 

totala kostnaden för en investering över tid. I metoden kan man räkna med kostnader för 

underhåll och reservdelar för att sedan räkna om kostnaden för investeringens livstid till en 

klumpsumma i dagens penningvärde. Om dessa faktorer tas med i beräkningarna kan en 

investering med lågt inköpspris visa sig vara dyrare över hela dess livslängd jämfört med ett 

högre inköpspris som kräver mindre underhåll eller har billigare reservdelar.  

  

Det finns flera olika modeller för vilka faktorer som tas med i LCC:n. Det gör metoden 

anpassningsbar och den används inom flera sektorer. Till exempel har 

Upphandlingsmyndigheten utvecklat ett LCC-verktyg. Det går även att ställa upp en egen 

uträkning med de parametrar som är viktiga för den egna jämförelsen. Denna undersökning 

har hämtat sina formler från Jernkontorets Energihandboken (2017). För att göra en 

grundligare LCC behöver den ansvariga kunskap inom dels området där produkten ska 

användas, kunskap i ekonomi samt vara insatt i företagets policy och strategier (Dhillon, 

1989).  

  

För beräkning av nusummefaktorn används en kalkylränta, även kallad diskonteringsränta.  

Denna kan vara densamma som ett företagets internränta och ska spegla företagets krav på 

avkastning. Det finns olika modeller för att bestämma kalkylräntan efter företagets 

investeringar, tillgångar, skulder och risker (Andersson, 2013).  

 

Om kalkylräntan och därmed kravet på avkastning hos ett företag, ökar så kommer 

nusummefaktorn att bli lägre vilket kan ses i tabell sex i resultatkapitlet. Detta eftersom ett 

företag genom större avbetalningar har mindre pengar kvar att räkna på över tid.  
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3 Metod  

 

Studien gjorde en kostnadsanalys av två olika källor för nödkraft. Det utarbetades en 

fartygsmodell att utgå från vid kontakter med företag, se bilaga 1. En tabell över de förbrukare 

som enligt SOLAS och Transportstyrelsen ska matas från nödeltavlan togs fram tillsammans 

med deras effektbehov, se bilaga 2.   

  

Därefter jämfördes kostnader för inköp och underhåll i en LCC. Denna LCC tillsammans med 

intervjufrågor och litteratur har sedan legat till grund för de slutsatser och rekommendationer 

som redovisas. Inhämtande av kostnadsinformation har skett genom offertförfrågningar. 

Teoretisk information har erhållits genom studier av litteratur och via intervjuer. Före 

intervjuerna förbereddes frågor och under intervjuerna ställdes följdfrågor på de svar som 

gavs. Detta upplägg gav de intervjuade möjlighet att själva komma med viktiga inlägg och 

information kring de frågor som ställdes. Intervjuer har gjorts vid studiebesök och följdfrågor 

har i efterhand ställts via email.   

  

Litteratur och studiebesök har använts för att skapa grundläggande förståelse för de olika 

metoderna som finns för att lagra elektricitet, att fastställa vilka regelverk som inverkar på 

dessa metoder och vilka krav regelverken ställer på de olika metoderna. De företag som har 

kontaktats har hittats via sökningar på internet, kontakter med lärare och genom 

vidarekontakter med redan upphittade företag. Internetsökningar har gjorts via Google, 

OneSearch och DiVA. Urvalet gjordes genom att undersöka de 20 översta resultaten på 

Google och genom att titta efter relevanta nyckelord i de sökresultat som presenterades via 

OneSearch och DiVA. Eftersom få företag har svarat på våra förfrågningar så har samtliga 

företag som har svarat använts i studien.  

  

Arbetet inleddes med ett studiebesök på ett sjukhus som använder en UPS-anläggning för 

backup vid spänningsbortfall. UPS-anläggningen var av typen online-UPS med uppgift att 

försörja livsuppehållande system i väntan på att ett nödkraftverk, bestående av dieseldrivna 

generatorer, ska starta upp. Studiebesöket gjordes för att skapa en bild av hur dessa 

anläggningar kan fungerar, vilka problem som kan uppstå samt skapa förståelse för vilka 

förutsättningar en UPS-anläggning arbetar under. Bland annat har de utrymmen där 

ackumulatorer är installerade genomgått en renovering för att förstärka underlaget. Detta 

eftersom ackumulatorerna är extremt tunga och annars riskerade att falla igenom golvet. 

Ackumulatorerna var placerade i flera olika utrymmen för att säkerställa redundans och med 

egen ventilation för att tillsäkra livslängden genom stabil temperatur. Offertförfrågan sändes 

flera gånger till de två företag som levererat ackumulatorer till denna anläggning, men de 

svarade inte på vår förfrågan.  

 

Därefter gjordes ett studiebesök på ackumulatortillverkaren SAFT:s fabrik i Oskarshamn där 

de presenterade det kostnadsförslag de tagit fram samt att det gavs möjlighet att ställa frågor 
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angående kostnadsförslaget och SAFT:s produkter. Intresset för SAFT:s produkter väcktes 

genom artikel i Sjöfartstidningen om Stockholms Länstrafiks ackumulator-drivna 

passagerarfärja som började gå i trafik hösten 2014 (Sjöström, 2014) dit SAFT levererat 

ackumulatorerna. Under besöket presenterades två prisförslag för ackumulatorer, ett förslag 

som hade kapacitet på 18 timmars driftstid, och ett där drifttiden var 15 minuter för att minska 

tiden för spänningsbortfall medan nödgeneratorn startade upp och kopplades in på nätet. Då 

studiens syfte är att enbart ha en nödgenerator eller en UPS valde vi att enbart ta med 

kostnadsförslaget för de ackumulatorer som har kapacitet för 18 timmar.  

 

Genom SAFT erhölls kontaktinformation till Benning Sweden AB. All kontakt med Benning 

har av logistiska skäl enbart skett via email.   

  

Syftet med den första intervjun var att få en bild av hur en större UPS-anläggning kan se ut. 

Frågorna var därför i huvudsak inriktade på att anläggningens konstruktion, 

huvudkomponenter och organisering av underhållsarbete. Intervjun nummer två genomfördes 

med syfte att samla in grundläggande kunskap och få en ökad förståelse om den typ av 

ackumulatorer offerten omfattar, samt för att bredda våra egna kunskaper kring ackumulatorer 

och dess tillverkning. Vid båda tillfällena genomfördes intervjuerna på ett öppet sätt, och allt 

eftersom intervjun genomfördes diskuterades svaren. Förtydliganden gjordes, och följdfrågor 

ställdes för att säkerställa att både frågan och svaren var korrekt förstådda   

  

Eftersom fartygsmodellen som använts har svensk flagg och går på oceanfart, används 

storsjöavtalet vid beräkning av kostnaden för arbetstid vid servicearbeten. Timlönen beräknas 

med utgångspunkt på fyra helgfria veckor på en månad, och månadslönen delades då med 

antalet avtalade arbetstimmar under en månads tid. Utgångspunkt är att en motorman, med 

anställning som dagman genomför underhållet. För att räkna om SEK till Euro används kursen 

1 SEK= 9.53€, vilket inhämtades 2017-03-24.    

  

Tabell 1. Motormans månads- och timlön  

  
  

UPS:en är dimensionerad till att klara samma effekt som den generator i fartygsmodellen som 

sattes upp för studien, se bilaga 1. Antal kilowattimmar har beräknats med formel  

  

 𝑘𝑊ℎ = effekt × tid       (1.0)  

  

vilket ger 215 × 18 = 3870 kWh.  
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3.1 Redovisningsmetod LCC  

Resultatet av våra undersökningar redovisades i en analys enligt metoden Life Cycle Cost.  

För att överskådligt kunna jämföra kostnaderna ställdes samtliga kostnader för de två olika 

alternativen, upp i en tabell. Då LCCtotal beräknas över tid används en nusummefaktor för att 

räkna om slutsumman till dagens penningavärde. Nusummefaktorn är normalt baserad på 

företagets kalkylränta och appliceras på de kostnader som genereras över tid. Eftersom det 

inte finns något företag bakom denna studien används 3 olika räntesatser för kalkylränta 4, 6 

och 8%. För att kunna beräkna nuvärdet används kalkylränta enligt följande formel 

(Jernkontoret, u.å.).  

  

 nusummefaktor = 
1−(1+0,01 × 𝑟𝑘)𝑛

0,01 × 𝑟𝑘
     (2.0)

    

 

rk ersätts med kalkylräntan angiven i procent och n ersätts med den beräknade ekonomiska 

livslängden i år. Nuvärdet användes till att räkna om summan för underhåll och arbetstid som 

sedan lades ihop till en LCCtotal, (Jernkontoret, u.å.).  

  

LCCtotal = investering + LCCarbetstid + LCCunderhåll   (3.0) 

LCCunderhåll = årlig underhållskostnad ×  nusummefaktor   (4.0)  

LCCarbetstid = årlig arbetstid × nusummefaktor    (5.0)  

  

I kommande tabeller, nummer 2 och 3, redovisas de totala kostnaderna för UPS-applikationen 

samt generatorn under en 25 årsperiod. Respektive tabeller är uppdelade i kolumner för 

inköpspris, arbetstid för att utföra den service som krävs, kostnad för arbetstiden samt 

reservdelskostnader. Härefter följer förklaring på hur de olika värdena har anskaffats och 

tabellernas sammanställning.  

  

3.1.1 UPS  

Inköp:   

SAFT lämnade kostnadsförslag på SHB 590, som är NiCd blockackumulatorer, med förstärkta 

ställningar. Utöver ackumulatorer består UPS-anläggningen av en likriktare och en 

växelriktare. Eftersom SAFT endast tillhandahåller ackumulatorer inhämtades kostnadsförslag 

på UPS-enheten från Benning Sweden.  

 

Benning lämnade kostnadsförslag på tre olika typer av offline-UPS-applikationer. Av dessa 

var endast en intressant för den aktuella anläggningen då de två övriga inte uppfyllde kraven 

på uppladdningstid. Det valda alternativet var en offline-UPS som använder Bennings 
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likriktare av modell Thyrotronic och växelriktare av modell Invertronic. Tillsammans med de 

NiCd ackumulatorer som SAFT lämnade offert på.  

  

Service och underhållskostnad:   

SAFT använder sig av standarden 1106-2005 (IEEE 2005) som grund för deras 

underhållsschema och beräknar tid för underhåll utefter detta. Enligt R. Brink (personlig 

kommunikation, 28-3-2017) kan all service som behöver göras på ackumulatorerna utföras av 

personal ombord efter en två dagar lång utbildning hos dem. Utbildningen kostar inget extra 

att ta del av. Nedan redovisas i tabell beräkning av underhålls och arbetstid för 

ackumulatorerna som är baserad på det underhållsschema som finns i bifogat i bilaga 3.  

  

Service på UPS-enheten innefattar byte av luftfilter årligen. Detta kan bytas av personal 

ombord. Det beräknas ta maximalt 15 min. En rulle luftfilter från NIBE kostade 200 SEK 

inklusive moms. Eftersom det inte går åt en hel rulle vid varje byte och priset för luftfilter är 

en liten del i den stora kostnaden, avrundas siffran nedåt och antar ett rimligt pris för material 

på 5€ per byte.   

  

Enligt tillverkaren ska byte av kondensatorer och fläktar göras med 6-10 års mellanrum. På 25 

år blir det 3 servicetillfällen. Denna rapport har delat upp servicetillfällen med längre tid 

mellan service när anläggningen är ny och kortare tid mellan service i slutet av dess livslängd, 

men fortfarande med sådant mellanrum att de ligger inom det givna serviceintervallet. 

Kondensatorer och fläktar byts av personal från Benning. Det kostar ca 15000 SEK per 

likriktare respektive växelriktare, för en tekniker från Benning att göra denna service.   

   

Reservdelar:  

Benning beräknar reservdelar till ca 10000 SEK för likriktare respektive växelriktare. SAFT 

hänvisar till att endast vätskepåfyllning görs på deras ackumulatorer. Det är därför inte 

specificerat något pris för reservdelar från SAFT.   
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Tabell 2. Uppställning kostnader och summering UPS  

LCC 

UPS 

Inköpspris 

SAFT [€] 

Inköpspr

is 

Benning 

[€] 

Arbetstid 

SAFT [h] 

Arbetstid 

SAFT [€] 

Arbetstid 

Benning 

[h] 

Arbetstid 

Benning 

[€] 

Reservd

elar 

Benning 

[€] 

År 1 3,600,000.0 75,000.0 14.60 178.78 0.25 3.06 5.00 

År 2 0.00 0.00 14.60 178.78 0.25 3.06 5.00 

År 3 0.00 0.00 14.60 178.78 0.25 3.06 5.00 

År 4 0.00 0.00 14.60 178.78 0.25 3.06 5.00 

År 5 0.00 0.00 30.60 374.71 0.25 3.06 5.00 

År 6 0.00 0.00 14.60 178.78 0.25 3.06 5.00 

År 7 0.00 0.00 14.60 178.78 * 3147.95 2098.64 

År 8 0.00 0.00 14.60 178.78 0.25 3.06 5.00 

År 9 0.00 0.00 14.60 178.78 0.25 3.06 5.00 

År 10 0.00 0.00 30.60 374.71 0.25 3.06 5.00 

År 11 0.00 0.00 14.60 178.78 0.25 3.06 5.00 

År 12 0.00 0.00 14.60 178.78 0.25 3.06 5.00 

År 13 0.00 0.00 14.60 178.78 0.25 3.06 5.00 

År 14 0.00 0.00 14.60 178.78 * 3147.95 2098.64 

År 15 0.00 0.00 30.60 374.71 0.25 3.06 5.00 

År 16 0.00 0.00 14.60 178.78 0.25 3.06 5.00 

År 17 0.00 0.00 14.60 178.78 0.25 3.06 5.00 

År 18 0.00 0.00 14.60 178.78 0.25 3.06 5.00 

År 19 0.00 0.00 14.60 178.78 0.25 3.06 5.00 

År 20 0.00 0.00 31.60 386.96 * 3147.95 2098.64 

År 21 0.00 0.00 14.60 178.78 0.25 3.06 5.00 

År 22 0.00 0.00 14.60 178.78 0.25 3.06 5.00 

År 23 0.00 0.00 14.60 178.78 0.25 3.06 5.00 

År 24 0.00 0.00 14.60 178.78 0.25 3.06 5.00 

År 25 0.00 0.00 30.60 374.71 0.25 3.06 5.00 

LCC Inköp: 3,675,000.00 

 

LCC arbetstid: 14972.71 

 

LCC underhåll: 6405.91 

 

(SAFT, 2016)  

 

* = Detta år blir arbetstiden 0 h. då servicepersonal måste komma ut och byta kondensatorer 

och fläktar i UPS-enheten.   
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3.1.2 Generator  

Från Volvo Penta mottogs ett kostnadsförslag över 30 år, se bilaga 6. Eftersom studien utgår 

ifrån en livslängd på 25 år räknades kostnaderna om. Förbrukningsartiklar för 48 månaders 

service har beräknats med hjälp av servicemanual från Volvo Pentas hemsida. Priserna för 

förbrukningsartiklar har tagits från återförsäljares hemsidor. Kostnaden för 12 månaders 

servicen har sedan räknats ut från kvarvarande summa av underhållskostnaden på det 

kostnadsförslaget som erhölls från Volvo Penta.   

 

En nödgenerator ska testköras varje vecka, och vara så dimensionerat att den kan återställa ett 

fartyg ifrån dött skepp på 30 minuter. Därför utgår studien från att tiden för testkörning varje 

vecka är 30 minuter (Marine Engineering Study Materials, 2014).    

  

Tabell tre visar kostnader för generator gällande inköp, reservdelar och arbetstid för underhåll.   
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Tabell 3 Uppställning kostnader och summering generator 

LCC Generator Inköpspris Arbetstid [h] Arbetstid [€] Underhållskostnad 

År 1 46,436.00 32.00 391.86 61.20 

År 2 0.00 32.00 391.86 61.20 

År 3 0.00 32.00 391.86 61.20 

År 4 0.00 34.00 416.35 170.52 

År 5 0.00 32.00 391.86 61.20 

År 6 0.00 32.00 391.86 61.20 

År 7 0.00 32.00 391.86 61.20 

År 8 0.00 34.00 416.35 170.52 

År 9 0.00 32.00 391.86 61.20 

År 10 0.00 32.00 391.86 61.20 

År 11 0.00 32.00 391.86 61.20 

År 12 0.00 34.00 416.35 170.52 

År 13 0.00 32.00 391.86 61.20 

År 14 0.00 32.00 391.86 61.20 

År 15 0.00 32.00 391.86 61.20 

År 16 0.00 34.00 416.35 170.52 

År 17 0.00 32.00 391.86 61.20 

År 18 0.00 32.00 391.86 61.20 

År 19 0.00 32.00 391.86 61.20 

År 20 0.00 34.00 416.35 170.52 

År 21 0.00 32.00 391.86 61.20 

År 22 0.00 32.00 391.86 61.20 

År 23 0.00 32.00 391.86 61.20 

År 24 0.00 34.00 416.35 170.52 

År 25 0.00 32.00 391.86 61.20 

LCC Inköp: 46,436.00 

 

LCC arbetstid: 9,943.38 

 

LCC underhåll: 2,185.92 

 

  

(Volvo Penta, 2016)  
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3.2 Etiska Ställningstaganden  

Sjukhuset önskade att inte medverka med namn. De benämns i denna rapport istället med 

”sjukhuset”. Övriga medverkande företag tillfrågats om de vill ingå med namn. Samtliga 

företag har gett sitt godkännande.   

  

3.3 Validitet och Reliabilitet  

Tydlig redovisning av samtliga beräkningar som gjorts och den mall som använts för att 

beräkna LCCtotal har varit av stor vikt för att styrka arbetets validitet och reliabilitet. Validitet 

innebär att studien undersökt aktuell frågeställning, och reliabiliteten visar på noggrannheten i 

arbetet. Tydlig redovisning är också viktigt då studien i framtiden ska kunna återskapas med 

användning av nya och fler kostnadsförslag.  
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4 Resultat  

Nedan presenteras resultatet av LCC studien. I tabell fyra redovisas den totala kostnaden för 

inköp och underhåll av en generator, och i tabell fem den totala kostnaden för inköp och 

underhåll av en UPS. I tabell sex redovisas differensen mellan de totala kostnaderna för UPS 

och generator. Alla kostnader redovisas i euro.   

  

Tabell 4 Summering UPS  

UPS    

Kalkylränta 4% 6% 8% 

Nusummefaktor 24.870 24.806 24.742 

LCC underhåll 159,315 158,905 158,495 

LCC arbetstid 372,371 371,413 370,455 

LCC total 4,206,686.27 4,205,318.04 4,203,949.80 

 

   

Tabell 5 Summering Generator  

Generator    

Kalkylränta 4% 6% 8% 

Nusummefaktor 24.870 24.806 24.742 

LCC underhåll 54,364 54,224 54,084 

LCC arbetstid 247,292 246,655 246,019 

LCC total 348,091.66 347,315.39 346,539.11 

  

  

Tabell 6 Differens mellan resultaten  

Resultat    

Kalkylränta 4% 6% 8% 

UPS 4,206,686.27 4,205,318.04 4,203,949.80 

Generator 348,091.66 347,315.39 346,539.11 

Differens  3,858,594.61 3,858,002.65 3,857,410.69 

 

   

Resultatet av studien visar att det inte finns några ekonomiska fördelar med att ersätta en 

generator med UPS. Inköpskostnad, kostnad för underhåll och arbetstid är större för UPS-

enheten är generatorn.   
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5 Diskussion  

Resultatet visar tydligt att det idag inte är ekonomiskt lönsamt att ersätta en nödgenerator med 

UPS, ett resultat som inte var helt oväntat. Förvånande var dock att skillnaden mellan de olika 

alternativen var så stora.   

  

Det är fullt möjligt att ha en ackumulatordriven UPS ombord enligt de regelverk som finns 

från SOLAS och Transportstyrelsen. För att ackumulatorerna ska vara godkända krävs en 

kapacitet som håller den nominella spänningen inom en viss differens under urladdningstiden 

samt att de automatiskt ansluts till nödeltavlan vid spänningsbortfall. På marknaden finns idag 

UPS-anläggningar som uppfyller dessa krav. Att Transportstyrelsen ställer krav på 

placeringen av nödkraftkällan i förhållande till dess nödeltavla utgör troligtvis inget hinder om 

hänsyn till detta tas vid fartygets konstruktion. Vikten och volymen av de ackumulator som 

behövs skulle dock kunna utgöra ett hinder för stabiliteten.  

 

Det är möjligt att sänka inköpspriset för ackumulatorerna genom att räkna om det totala 

effektbehovet utefter SOLAS krav på drifttid för individuella förbrukare. Skillnaden i kostnad 

för de båda anläggningarna är dock så stor att det i vårt fall inte skulle ha påverkat resultatet 

nämnvärt. Det är också värt att ta hänsyn till att ackumulatorernas effekt påverkas av bland 

annat höga och låga omgivningstemperaturer (Buchmann, 2016). Eftersom ett fartyg rör sig 

runt jorden är det sannolikt att ackumulatorerna kommer utsättas för båda delarna. Det är 

därför rimligt att kompensera för den eventuella kapacitetsförlusten istället för att anpassa 

effektbehovet efter de exakta SOLAS-kraven.   

 

Överraskande i resultatet var att underhållet för UPS-applikationen resulterade i fler 

arbetstimmar än för generatorn. Ackumulatorer är förhållandevis lätta att underhålla då de har 

få reservdelar. UPS-enheten har visserligen har fler komponenter men färre rörliga delar än 

generatorn. En anläggning av den storlek som krävs tar tid att inspektera vilket resulterar i den 

förhållandevis höga arbetstiden. Färre rörliga delar skulle också kunna resultera i färre 

oplanerade driftstopp. Något som denna undersökning inte går djupare in på.  

Kort sagt har ackumulatorerna en högre arbetstidskostnad, och generatorn en högre 

reservdelskostnad.  

 

Till skillnad från sjukhuset som använder en online-UPS, bedömdes en offline-UPS ha 

lämpligare egenskaper för användning på fartyg. Fördelen med en online-UPS är att den 

filtrerar bort störningar och övertoner ifrån källan. Ska lasten konstant förses med spänning 

genom UPS:en ökar energiförbrukningen enligt beskrivning i teorikapitlet. Fördelarna med 

den filtrerande effekten väger då inte upp nackdelarna med den öka effektförbrukningen vilket 

ger en offline-UPS som lämpligast alternativ.  
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5.1 Kritisk granskning av metoden  

Eftersom studien endast jämför en leverantör av nödgenerator och en leverantör av UPS-

anläggning blir resultatet en snäv analys. Resultatet kunde ha blivit jämnare om offerter från 

andra svenska och utländska tillverkare undersöktes. Trots upprepade försök att kontakta 

andra ackumulatortillverkare och andra tillverkare av generatorer har det varit svårt att utöka 

medverkande företag.  

 

Det hade varit intressant att inom studien få möjlighet till studiebesök hos de rederier som 

redan idag konverterar sina fartyg till drift med ackumulatorer och på så sett få lov att ta del 

av deras erfarenheter. Dessa erfarenheter och lösningar hade då också kunnat jämföras med 

den applikationen som finns på sjukhusets anläggning samt de egenskaper som är önskvärda 

ombord.  

 

5.1.1 Litteraturstudie  

Litteraturstudien har genomförts i liten omfattning och enbart med syfte att skapa en bredare 

förståelse för de komponenter som behövs i de olika anläggningarna. Det går alltid att hitta 

mer litteratur, men vår uppfattning är att litteraturstudien genomfördes i tillräcklig omfattning.   

  

 5.1.2 Intervjumetod  

Innan intervjun genomfördes testades aldrig frågorna för att säkerställa att de var tydliga och 

meningsfulla, något som kunde ha gjorts för att säkra kvaliteten i frågeställningarna och 

svaren. Vid intervjuerna genomförda på distans ökar kravet på kvalitet och möjligheten att 

testa frågorna på en testperson blir viktigare. Att personligen utföra intervjuerna gav den 

intervjuade möjligheter att förtydliga sin förklaring vid oklarheter.   

  

5.1.3 Redovisningsmetod LCC  

Att göra en noggrann analys enligt LCC är tidskrävande och för större noggrannhet krävs en 

stor organisation då flera olika faktorer från olika kunskapskällor används. En större förståelse 

för detta kunde resulterat i fler och bättre jämförbara alternativ. 
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 6. Slutsats 

Studien visar att det inte finns några ekonomiska fördelar med att installera en UPS istället för 

en nödgenerator, då detta inte innebär någon ekonomisk besparing varken i inköpspris eller 

underhållskostnad och arbetstid under 25 år.  

  

Rekommendationer för vidare studie skulle kunna vara att undersöka den internationella 

marknaden samt att ta in offerter från flera aktörer. Att göra en förstudie som inkluderar 

studiebesök på fartyg och anläggningar där ackumulatordrift redan är implementerat och där 

undersöka vilka ytterligare erfarenheter och faktorer som finns att ta ställning till. Alternativt 

att göra en LCA, Livscykelanalys där kostnader för produktion och skrotning för de båda 

alternativen undersöks. 
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Bilagor  

Bilaga 1: Fartygsmodell  

Fartygstyp: Oceangående lastfartyg  

Fartområde: A  

Nödkraftskapacitet: 215 kW i 18 h.  Flagg: Svensk   

Fartygets livslängd beräknas till 25 år då ¨Lloyd’s List Intelligence visar att år 2016 var 

snittåldern på skrotade torrbulkfartyg 24 år (Ship & Bunker News Team, 2017). 

 

  



II 

 

Bilaga 2: Delningsplan  

Tabell 7 Delningsplan   

Förbrukare Antal Output kW Input kW At em'cy condition 

Em'cy Fire Pump 1 47.35 52.00 37.10 

Engine room sup/exhaust fan 2 19.75 23.00 17.80 

Purifier room exh fan 1 9.60 10.00 8.50 

Generator room exh fan 1 12.00 14.50 11.00 

CO2 evacuation fan  1 1.45 1.70 1.45 

ECR exh fan 1 1.05 1.35 1.05 

Steering gear motor 2 91.00 98.30 - 

    25.65 

Elevator 1 5.60 6.75 5.20 

Control & Navigation Equip 1  25.00 16.40 

Em'cy & Navi Lighting 1  44.00 44.00 

Thruster room fan 1 5.35 6.25 4.80 

Em'cy air compressor 1 3.25 3.90 3.25 

AE L.o. Priming pump 2 4.40 5.20 4.40 

  

     



III 

 

Bilaga 3 - Underhållsschema ackumulatorer   

Tabell 8 Antal inspektioner per år  

  
  

Tabell 9.1 Tid per inspektion  

  



IV 

 

Tabell 9.2 Förtydligande av uträkning för tid per inspektion  

4 gånger per år (total arbetstid på ett år):  

 Kontrollera cellernas vätskenivå, anslutningar och visuell översyn (4h). 

 Mäta och registrera spänning (24 min).  

 mäta och registrera laddspänning och laddström (24 min).  

 Mäta och registrera temperatur i rummet och kabinett (24 min).  

 Mäta och registrera likström (24 min).  

 Vetileringsutrusting inspektion (2 h).   

 Arbetstid: 7.6 h/år = 190 h på 25 år   

  

En gång i månaden:  

 Mäta och registrera temperatur på negativ terminal för varje cell.   

Arbetstid: 6 h/år = 150 h på 25 år   

  

Två gånger om året  

 Mäta och registrera flytande volt för alla celler  

Arbetstid: 1 h/år = 25 h på 25 år   

  

Var femte år   

 Urladdningstest  

Arbetstid 16 h = 80 h på 25 år   

  

Var 20:de år  

 Kontrollera momentet på ställningarna och kopplingar på alla batterier.   

Arbetstid: 1 h var 20 år = totalt 1 h  

  



V 

 

Bilaga 4 - TCO Volvo Penta   

  

Tabell 10 servicekostnader  

Inköp  SEK Euro 

Generator 442284.33 46436 

   

48 månaders service SEK ex moms Euro 

Glykol 825.6 86.67 

Drivrem 363 38.11 

Summa service  1188.6 124.78 

Under 25 år  7131.6 873.46 

   

 SEK  Euro  

12 månaders service 581.8 61.2 

Under 25 år 14545 1530 

   

 SEK Euro 

TCO 25 år 463960.93 48839.46 
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