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ABSTRAKT  

Arbetet syftar till att klarlägga vad nautikerna ombord i dagens handelsfartyg kan göra för att 

reducera bunkerförbrukningen under pågående sjöresa? Frågan ställde vi oss eftersom det 

under höstterminen 2008 talades mycket om de ”skyhöga” bunkerpriserna och hur de i 

framtiden skulle påverka vår vardag som nautiker. Vi kände att det på skolan fanns 

förhållandevis lite kunskap i ämnet och tyckte därför att det vore intressant att kartlägga hur 

det verkligen ser ut ombord i fartygen idag. Främst gällande direktiv till befälen rörande 

bunkerreducerande metoder. 

För att få underlag för arbetet kontaktade vi 7 stycken svenska rederier som är verksamma 

med olika typer av fartyg, detta för att få en bred bild av hela sjöfartsbranschen. Till 

rederierna ställde vi frågor om de aktivt arbetade med frågan och i så fall vad de använde sig 

av för metoder. Vi kunde konstatera att redarna arbetade med frågan men att det än så länge 

låg lite i startgroparna. Alla utom ett rederi i undersökning gav fartygen instruktioner om att 

köra bunkereffektivt. 
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ABSTRACT  

The work aims to clarify what nautical officers onboard in today's merchant can do to help 

reduce bunker consumption during the voyage? The question we have asked ourselves during 

the autumn term in 2008 much was said about the premium bunker prices, and how the future 

could affect our daily lives as nautical officer. We felt here that the school had relatively little 

knowledge of the subject and therefore felt that it would be interesting to identify how it 

really looks like onboard the ships today. To collect information we contacted 7 Swedish 

companies that operate with different types of vessels, in order to get a broad picture of the 

whole industry. For shipping companies we asked questions about how actively they were 

working on the issue and what methods they used. We found that the owners worked with the 

issue but that it so far was a little on the go. All but one company in the survey provided the 

vessels are instructed to run bunker efficiently. 
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Ordlista: 

 

ETA  Estimated Time of Arrival – beräknad ankomsttid  

 

Bunker  Ett fartygs bränsle nämns ospecificerat som bunker 

 

Rutt  Den tilltänkta/planerade färdvägen (läggs ut i sjökort) 

 

Weather routing Tjänst som beräknar optimal rutt efter rådande 

väderförhållanden 

 

Trim  Skillnad mellan djupgående för resp akter 

 

Even keel Jämn köl, inget trim 

 

Befraktare Den person som anlitat fartyget för att transportera last 

 

Notice of Readiness Document som fartyg lämnar till befraktaren då hon är 

klar att inta överenskommen last 

 

Worldscale  Köp och säljmarknad för oljelaster, prissättningsmetod 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

 

Tanken på att det ombord är mycket viktigt med en effektiv framdrivning tog på 

allvar fart redan i början av 1970-talet efter oljekrisen 1973 (*1 NE). Då precis 

som idag steg bunkerpriserna lavinartat, vilket innebar en kris för tankfartyg och 

alla andra fartyg med ett alldeles för högt bunkerförbrukande. Det blev helt enkelt 

olönsamt att köra med dessa bränsleslukande fartyg. Efter denna kris började det 

på allvar forskas på bunkerområdet där det kunde effektivisera framdriften och 

minska förbrukningen. Tekniken har sedan dess gått framåt och idag har man 

kommit mycket långt vad gäller den tekniska effektiviseringen av fartygens 

bunkerförbrukning. Effektivitetsfaktorn är inte lika för alla fartyg utan varierar 

beroende på framdrivningsfaktorer bland annat vilken typ av propeller och vilket 

maskiner man har på fartyget.  

 

Men fartygen behöver inte bara ha ett effektivt maskineri för att vara 

bränsleekonomiska. Eftersom fartyg drivs fram genom vatten är fartygets 

skrovutformning av stor betydelse. Inom detta område har det också forskats 

mycket för att kunna minska fartygets totala skrovmotstånd när det glider fram 

genom vattnet. Fartygets skrov är konstruerat för att reducera det motstånd som 

bildas då fartyget går med fart genom vattnet. Man vill alltså att en så stor del som 

möjligt av effekten på fartygets propelleraxel ska leda till framfart istället för 

bieffekter som exempelvis svallvågor. (*13 Mikael Sten) 

 

Även nautikernas arbete är en stor bidragande faktor för bunkerförbrukningen hos 

fartygen. Det är stor skillnad på bunkerförbrukningen hos fartyget beroende på 

den enskilde nautikern framför det.   
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1.2 Problemområde 

 

All den forskning som gjorts för att få fram ett drifteffektivt fartygsskrov har gjort 

att fartygen är relativt effektiva ur ett bunkerekonomiskt perspektiv. Nu har 

blickarna framförallt vänts emot besättningen som framför fartygen, det för att se 

hur mycket besättningen kan effektivisera bunkerförbrukningen i fartyget per 

distans. (*12 Lars-Erik) 

Att man velat effektivisera i den effektiva framdriften är i sig inget nytt. Det 

gjordes redan på 1970-talet då Salénrederiet lade stor vikt vid området. Det är 

snarare det att med dagens teknik så har det öppnat sig nya möjligheter i 

framförandet av fartyget. Idag är det tillexempel möjligt att ha en större kontroll 

över framdrivningen då man kan mäta sig till en mer precis förbrukning och även 

se vilka faktorer och handlingar som leder till en särskild ökning eller minskning 

av bunkerförbrukningen. (*12 Lars-Erik) 

 

Att information kring väderleksförhållanden över hela världen har blivit mer 

lättillgänglig har medfört att man i god tid har möjlighet att göra en ruttplanering 

som tar hänsyn till rådande väder och strömmar i det havsområde man tänkt resa 

genom. Man kan då undvika vissa områden med dåligt väder och på så sätt spara 

tid och bunkers.  

Trots att man tar hänsyn till ovanstående parametrar är det oerhört viktigt att 

kunna ange fartygets ankomsttid ett så kallat ETA (Estimated Time of Arrival). 

Idag finns det system som med alla ovanstående parametrar inräknade kan både 

beräkna och anpassa fartygets ETA dessa system heter ETA-Pilot. Då gör 

systemet beräkningar och kalkyler som möjliggör att man kan göra 

fartreduceringar på lämpliga platser och ändå komma fram i tid. Reducerad fart 

ger i sin tur lägre bunkerförbrukning. Metoden går i stort ut på att de bryter ner 

hela rutten i bitar för att kunna kontrollera förbrukningen under varje del av resan. 

Detta gör man för att se vart det finns bunkers att spara. (*2 Wärtsila)  
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Hur ser det ut inom olika fartygsområden, finns det problem att applicera 

någon metod inom vissa fartområden? Detta är också frågor som vi finner 

det intressant att få klarhet i. Vi hoppas kunna utreda skillnaden mellan 

olika typer av fartyg. Vi kan exempelvis tänka oss en ETA-Pilot som 

anpassar farten efter djupgåendet inte är ett lika användbart hjälpmedel på 

oceanresor som den är på mer landnära resor såsom Närfart och Europafart. 

Och om vi har ett fartyg som inte går efter någon tidtabell utan har till 

uppgift att komma fram så snabbt som möjligt till en angiven position finns 

det då några bunkerreduceringsmetoder som passar den fartygstypen bättre 

än någon som följer en tidtabell?  

 

1.3 Problemformulering 

Dagens fartygstyper skiljer sig åt i flera avseenden: olika grad av 

självbestämmande ombord, reslängd, tidspassningskrav, skrovtyper, 

ekonomiska möjligheter inom rederiet. Vi vill se vilken sorts rederier som 

väljer vilken typ av bunkerreduceringsmetod till sina fartyg och varför.   

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med det här arbetet är att klargöra vilka metoder och hjälpmedel man 

som nautiskt befäl har för att själv reducera bunkerförbrukningen hos sitt 

fartyg, samt att kartlägga vilka metoder som föredras ombord och varför. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Det här arbetet är enbart inriktat på hur man som nautiker kan reducera 

bunkerförbrukningen genom sitt handlande vid lastning/lossning, planering 

av resa samt under själva resan. Vi vill efter avslutat arbete kunna säga vad 

det finns för reduceringsmetoder som fungerar och som är praktiskt 

genomförbara ombord.  
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Vi kommer i arbetet göra en markant skillnad mellan teknisk effektivisering 

samt underhållsarbeten som styrs utav nautiker. Även om de i sin tur leder 

till reducerad bunkerförbrukning så anser vi att det redan finns en uppsjö av 

fakta i kring dessa i nuläget samt att de är välkända för de flesta i 

branschen. Exempel på detta är att det på skolan (KMA läsåret 08-09) tas 

upp i ett flertal kurser och även finns i skolans litteratur. De används redan i 

stor omfattning ombord och därför har vi valt att ej ta med information 

kring dem i denna studie.  

 

Eftersom ämnet är högaktuellt i skrivande stund och mycket studier görs 

kring bunkerreducering, finns det i dagsläget mycket knapphändigt med 

aktuellt författade och teorier att ta del av. Det beror på att den forskning 

som görs inte ännu är utvärderad och publicerad. På grund av att försöken 

inte är avslutade kan vi heller inte redogöra för dem i detta skede (VT 

2009). Vi kommer att försöka samla information från tidigare skrifter som 

vi kan använda samt genomföra och publicera data från intervjuer med 

rederier som vi gör. Det kommer att bli mycket intressant att se hur många 

rederier som har hunnit anamma den senaste tekniken och metoderna inom 

bunkerreducering. 
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2. METOD 

 

Detta arbete har som ambition att klarlägga fakta kring hur en nautiker kan 

påverka bunkerförbrukningen ombord samt vilka direktiv de får från sina rederier. 

För att kunna få reda på fakta kring detta ansåg vi att det var viktigt att tala med 

de som är aktiva inom branschen. Vi bestämde oss därför för att göra intervjuer 

med rederier i hopp om att de skulle ge oss svar på hur de gör ombord på sina 

fartyg och vad de använder för metoder för att minska sin bunkerförbrukning.  

 

2.1 Val av undersökningstyp 

 

För att vi skulle få svar som vi kunde anse som allmängiltiga och möjliga att 

generalisera valde vi att göra en kvalitativ undersökningstyp. Genom att ställa ett 

fåtal frågor med följdfrågor kunde vi få mer ingående svar från de tillfrågade. Vi 

gjorde ett sampel bland ett fåtal svenska rederier inom olika sjönäringar, detta för 

att kunna generalisera från vårt urval till branschen (populationen). Realiteten i 

arbetet anser vi som god då de tillfrågade i samtliga fall varit ansvariga för den 

tekniska och bränsleekonomiska driften. Då arbetet syftar till att svara på frågan, 

vad nautiker kan göra för att reducera bunkerförbrukningen bedömer vi att 

undersökningen riktat sig till de människor som bör ha störst möjlighet att ge 

giltiga svar, därför anser vi att validiteten i arbetet som god. Arbetet presenterar 

endast teorier som är väl kända och etablerade arbetet är därför destruktivt (*15 

Forskningsmetodik). I tankbranchen valde vi att intervjua Tärntank, Furutank och 

Tarbit Shipping. Inom färjebranchen valde vi att intervjua TT-Line och Stena Line 

och inom RoRobranchen valde vi Transatlantic och Wallenius. Alla dessa rederier 

är etablerade och bör ha stor erfarenhet på området samt ge oss en bra bild av hur 

det ser ut med bunkerreducerande metoder inom dagens shipping.    

Motivet med undersökningen är att öka kunskapen hos nautiker så att de på sin 

framtida arbetsplats får förståelse på hur dess handlingar påverkar 

bunkerförbrukningen ombord. 
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2.2 Datainsamlingsmetod 

 

I de intervjuer vi gjorde ville vi försöka få en så rättvisande bild som möjligt av 

vad som verkligen görs ombord. Därför ställe vi få frågor som inte gav möjlighet 

till korta utan snarare mer berättande svar. Eftersom vi fick berättande svar hade 

vi inte i förväg gjort upp några följdfrågor utan ställde istället dessa efter de svar 

som rederierna berättade för oss. Våra intervjuer syftar alltså inte till att få 

kvantitativa svar med specifika fartygsdata och exakta siffror baserade på tester 

utförda ombord.  

 

Det vi ville uppnå var att rent generellt se om det finns direktiv från 

rederikontoren till de nautiska befälen ombord på fartygen om att de skall spara 

bunkers. Vi hoppades också kunna via intervjuerna utläsa om någon metod varit 

effektivare än någon annan genom att jämföra siffror i procent och användbarhet 

mellan dem. Vi förväntade oss också att kunna utläsa om något rederi är mer 

framstående än de andra, genom forskning på området eller användande av 

bunkerreducerande metoder. 

 

2.3 Val av ämne 

 

När vi skulle välja ämne till vårt examensarbete steg bunkerpriserna kraftigt och 

det blev ett stort samtalsämne inom branschen. Ämnet förekom både i fackskrift 

samt togs upp på föreläsningar av ett flertal lärare. Ingen visste riktigt hur högt 

bunkerpriset skulle stiga men man insåg att det skulle hamna på mycket höga 

belopp. Vi kände tidigt att vi ville fördjupa oss i ämnet och vara med i 

utvecklingen och att vi som enskilda nautiker skulle kunna spara mycket bunkers 

bara vi visste hur vi skulle gå tillväga. Därför vill vi ta reda på vad som görs 

ombord idag, vilka metoder som fungerar och hur de fungerar samt vad rederierna 

överlag ställer för krav på sin besättning idag. Vi förstår att man inom sjöfarten 

inte kan anpassa hela sin verksamhet efter bunkerförbrukningen på fartygen.  
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2.4  Datainsamling 

  

För att öka förståelsen för vad som görs inom branschen har vi valt att fördjupa 

oss i de olika metoderna rent teoretisk. Detta gör vi genom att studera litteratur 

skriven angående de metoder som idag främst används inom svensk sjöfart. Vi 

kommer att studera olika tester och modeller som har prövats både praktiskt till 

sjöss och i teorin. Resultatet från dessa tester kommer vi att sammanställa och 

redovisa tillsammans med svar från rederierna, detta sker under arbetets resultat 

del. Vi hoppas även finna svar på om det finns andra komplikationer som gör att 

rederier inte tillämpar de metoder som idag finns kring ämnet på sina fartyg.  

 
 

2.5 Datans kvalitet och problematik 
 
Vi har under arbetets gång stött på tre olika sorters problem som har gjord det 

svårt att säga exakt hur man skall gå tillväga ombord vilket har lett till att vi fått 

göra ett mycket övergripande arbete. Eftersom vi i största utsträckning talar med 

insatta personer på rederierna som är ansvariga för frågor rörande 

bunkerförbrukningen bedömer vi deras validitet som god. De har själva uppgett 

för oss vilken information de vill delge och inte. Detta gör att den information vi 

fått kan anses som trovärdig. 

 

Problemen vi har stött på är följande: 

 

• Ont om detaljerad data då rederierna vill hålla informationen för sig själva 

i interna rapporter detta på grund av konkurrens. De utomstående arbeten 

som finns behandlar ofta problematiken mycket generellt. 

• Rederierna själva är i startgroparna i ämnet och har därför själva ingen 

färdig och komplett bild över området. 
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3. TEORI  

 

3.1 Bunkerpriser 

 

Det som påverkar ett fartygs bunkerförbrukning kan man mycket förenklat säga är 

fartygets deplacement och fart. För att visa på hur stor kostnad bunker är för ett 

rederi har vi gjort en exempelräkning. Vi har i den räknat på vad bunker för ett 

rederi kostar idag (19 feb -09 Rotterdam) och vad den kostade i höstas (HT 2008) 

då bunkerpriset var som högst. I detta exempel vill vi också visa på vad en liten 

procentuell skillnad i bunkerkonsumtion kan innebära för rederier sätt ur ett 

längre perspektiv. I exemplet använder vi oss av samma standardfartyg som 

oljebranschen använder sig av för att fastställa worldscale. Fartyget är på 75 000 

ton dödvikt och har en bunkerförbrukning på 55 ton per dygn till sjöss. Vi har 

förenklat uträkningen mycket och räknar med att fartyget befinner sig till sjöss 4/5 

av året. Vi räknar på dagens (19 feb -09 Rotterdam) (*4 Bunkerspot) bunkerpris 

som är 234 USD per ton och höstens toppnotering som var 780 USD per ton. 

Bunkertypen i exemplet är IF 380. 

 

Exempel 1 

365 dagar * 4/5 = 292 dagar till sjöss per år 

 

292 dagar * 55 ton = 16 060 ton bunkers per år till sjöss 

 

16 060 ton * 234 USD = 3 758 040 USD bunkerkostnad per år till sjöss 

 

Om man lyckas sänka bunkerförbrukningen  

Med exempelvis 5 % för fartyget sparar man 

187 902 USD per år med dagens (19/4) 

bunkerpriser. 

                      (*3 Bunkerworld) 
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Exempel 2 

 

365 dagar * 4/5 = 292 dagar till sjöss per år 

 

292 dagar * 55 ton = 16 060 ton bunker per år  

 

16 060 ton * 780 USD = 12 526 800 USD bunkerkostnad per år till sjöss            

 

Om man med detta höga bunkerpris lyckas reducera sin bunkerförbrukning med 

5 % sparar man 626 340 USD per år till sjöss. 

   

Man kan i dessa 2 exempel förstå hur mycket olika svängningar i bunkerpriset 

samt förändringar i bunkerkonsumtionen kan påverka bunkerkostnaden för ett 

rederi.  

Vi hoppas att dessa siffror ger en insikt i hur mycket det verkligen går att spara på 

olika metoder då vi längre fram i arbetet redovisar exempel i procentuell 

bunkerreducering.   

 

3.2 Trimändring 

 

I detta avsnitt vill vi hänvisa till en artikel från Ship Gaz (*7 sjöfartstidningen) 

 

Ett fartygs trim kan påverka bunkerförbrukningen med upp till ± 10 % beroende 

på hur man trimmar fartyget. Detta beror på att effektbehovet ändras då fartyget 

trimmas på ett visst sätt och stigande effektbehov vid framdrivandet av fartyget 

ökar förbrukningen av bunkers precis som att minskat effektbehov minskar 

förbrukningen. Det stora problemet med Trim-metoden är att det är många 

faktorer inblandade som påverkar fartygets effektbehov, exempelvis; farten, 

djupgåendet, trimmet och även skrovformen påverkar. Detta medför att det krävs 

en hel del tester för att få fram det enskilda fartygets optimala trim. 
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Trimförändringar används främst på Container- och Ro-Ro fartyg detta för att 

deras avlånga former, höga farter och långa resor möjliggör stora besparingar om 

man trimmar fartyget optimalt.  

 

Vid ett test för att optimera trimmet på en RoRo bilbåt gjordes ett testprogram 

mellan ett varv och forskare från MARINTEK i Trondheim, Norge. Testet 

utfördes i 5 olika steg: 

 
1. Utveckling av den för fartyget optimala skrovformen 
2. Design och test av den optimala bulben 
3. Tester med ett energisparande instrument (wake ducts) 
4. Tester av det optimala trimmet för fartyget 
5. Propeller design, kavitation observationer och tryckmätningar 

 

Här följer utdrag från slutsatserna kring de utförda testerna: 

 

1. Man började med att tillverka och sedan svetsa fast 3 olika förskepp (alla 

utan bulber) och utförde mätningar av vilket friktionsmotstånd, 

framdrivningsmotstånd samt vågmotstånd fartyget utsattes för på ett för 

fartyget designat djupgående. Med det bästa förskeppet uppmättes en 

prestandaökning på 10 % jämfört med det ursprungliga förskeppet. 

 

2. I nästa skede tog man det bästa förskeppet och testade 5 olika 

bulbalternativ på det. Den bulb som uppmätte bäst resultat ökade fartygets 

fart med 0,42 knop samt gav en ytterligare prestandaökning med 7 % till 

en total av 17 % högre prestanda än det ursprungliga förskeppet. 

 
3. Det energisparande instrumentet (wake ducts) som monterades på 

fartygets styrbord- och babordssida ökade framdrivningseffektiviteten med 

1,8 %. Dock så ökade detta skrovmotståndet med 0,1 knop. 

 
4. Optimeringen av trimmet gav ytterligare 1-2 % bunkerreducering på 

fartygets designade djupgående och 4-5 % reducering vid 

ballastdjupgående. 
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5. Slutligen testade man 5 olika 4-bladiga propellrar och fann att den bästa av 

dem gav ytterligare 4-5 % bunkerreducering. 

 

Samtliga uppgraderingar köptes in och tillsattes fartyget som då fick en reducerad 

bunkerförbrukning på ca 10 %. Detta i sin tur reducerade bunkerutgifterna för 

fartyget med lika mycket något som blir stora pengar under fartygets livstid.    

 

3.2.1 Optimering av trim 

 

Det optimala trimmet för ett enskilt fartyg beror på dess djupgående och fart. När 

man forskar fram vilket som är det optimala trimmet för ett fartyg (Ekonomiskt 

trim) så bygger man i regel en skalenlig modell av fartyget och testar sig fram till 

det resultat man finner mest tillfredsställande. Detta görs främst för att det är både 

mer tidskrävande och osäkrare värden vid test med det riktiga fartyget, även 

faktorer såsom vind, vågor och ström kan påverka testerna och ge felaktiga 

värden. 

 

Modelltester har visat att man kan reducera bunkerförbrukningen med mellan 5-

10 % på fartyg som använder sitt ekonomiska trim kontra de som ligger på sitt 

normala trim eller på even keel. Detta har senare erfarits och blivit bekräftat från 

tester på de riktiga fartygen.    

 

3.3 Weather routing 

 

Weather-routing är ett modernt och mycket funktionellt sätt för fartyg att spara 

bunker. Systemet fick sitt verkliga genombrott i samband med att 

kommunikationsmöjligheterna till sjöss blev allt bättre. Systemen har gjort det 

möjligt för väderstationer att samla in väderdata från områden där endast fartyg 

vistas. Fartyg i oceangående trafik som har samarbete med internationella 

väderstationer sänder in väderdata från ett stort antal av positioner jorden runt. 

Alla dessa observationer ger metrologerna idag goda möjligheter att prognostisera  
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vädret längs de hårt trafikerade farvattnen långt ut i atlanten, tack vare den 

välutvecklade kommunikationstekniken. Eftersom det även är enkelt för 

metrologerna att sända information ut till fartygen igen ges idag möjligheten för 

rederierna att köpa in prognoser som är mycket tätt uppdaterade kring de området 

fartyget befinner sig i.  

 

Systemen kan beräkna hur vädret kommer att bli längs den tänkta rutten och 

avråda från det tänkta vägvalet. Systemet tar hänsyn till strömmar, vind 

sjöhävning och fara för exempelvis isberg. All denna information tillsammans 

med info om fartyget och prognoser gör det möjligt för weather-routen att beräkna 

en mer bränsleeffektiv väg.  

 

Wether routing fungerar så att det med hänsyn taget till avgångshamn, 

destinationshamn och rådande väderförhållanden räknar ut den för fartyget bästa 

vägen. Detta kan vara en väg som fartygets nautiska befäl från början tyckte var 

en stor omväg och långt ifrån den bästa vägen. Den nya vägen kan dock löna sig 

då väderförhållanden och havsströmmar på den tilltänkta resan kan verka mot 

fartyget. Fartygen kan tack vare wether routing undvika att hamna i dåligt väder 

med fartreduceringar och förseningar som följd. Ett fartyg som går i mycket hård 

sjö får också en högre bunkerförbrukning då motståndet ökar var gång fartygets 

bog dyker i sjön. Man behöver dock inte dra det till sina extremer för att weather 

routing skall vara kostnadseffektivt. Även på en normal oceanresa kan ett fartyg 

spara mycket på att undvika motvind och motström. Vi har i våra fakta hittat ett 

räknat exempel på hur mycket bunker ett handelsfartyg sparade på en 

oceanöverfart tack vare att befälhavaren övergav sin tänkta rutt och förlitade sig 

på weather routing. Vi tänkte här redovisa detta exempel och vill förtydliga att 

detta är taget direkt från vår källa. (*6 appliedweather)  
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Fartyg A på resa från Bremenhafen – 

Veracruze genomför en manuell rutt 

planering för den tänkta resan. 

Befälhavaren finner att den kortaste och 

bästa rutten är att gå sydvart i Engelska 

kanalen  

 

och korsa Atlanten från Syd om Brittiska 

öarna. Fart genom vatten som krävdes för 

att hålla givet ETA hamnade på 19,5 kn. När man istället lät metrologerna säga 

sitt kunde man räkna ut att en rutt gående nordvart innan Engelska kanalen och 

korsa Atlanten från en betydligt nordligare latitud skulle innebära stora fördelar 

för fartyget. Det visade sig att fartyget för denna rutt kunde reducera sin fart till 

16,6 knop genom vattnet tack vare bättre vind och strömförhållanden. Detta 

gjorde att fartyget sparade 10 MT bunkers på dygn och på hela resan lyckades 

man spara 123 MT. Med dåvarande bunkerpris innebar detta en besparing på $ 

78 000.  

 

3.4 ETA-Pilot 

 

Är ett mycket modernt nautiskt hjälpmedel som är utvecklat för att bunker 

effektivisera fartygets resa. Systemet arbetar med ett flertal parametrar för att 

kunna framföra fartyget på ett mycket ekonomiskt sätt men ändå hålla utsatt 

ankomsttid.  

Det finns ett antal faktorer utöver fartygets skrovform, maskineriets specifika 

bränsleförbrukning och skrovets ytråhet som påverkar bunkerförbrukningen. 

Faktorer som behandlas av ETA piloten är istället djup under köl eller djup längs 

rutt, vind- och strömförhållanden samt beräknad ankomsttid.  Systemet har även 

möjlighet att mäta bunkerförbrukningen per distansminut och spara informationen 

distansminut för distansminut för att det skall vara möjligt att utvärdera rutter och 

kunna optimera inställningarna.  
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Systemets huvudfunktion är att styra maskineriets varvtal och propellerns stigning 

så att farten hela tiden är så bunkereffektiv som 

möjligt utifrån rådande förhållanden. ETA piloten 

kan sänka farten på fartyget då det är grundare 

vatten då fartyget går trögare ju fortare man kör för 

att sedan höja farten då fartyget kommit ut på 

djupare vatten då fartyget glider lättare. Detta spar 

självklart pengar och den förlorade tiden på grunt 

vatten körs in då farten höjs på djupt vatten 

Systemet har visat sig vara mer effektivt än att gå 

med en fast reducerad fart utan att ta hänsyn till de 

yttre förhållandena. Man tjänar alltså på att under vissa sträckor där förhållandena 

är gynnsamma köra med högre fart än den tänkta snitt farten. (*5 ETA pilot) 

 

Om man inte har en given ankomsttid eller ett spann i sin ankomsttid kan systemet 

programmeras till en fast förbrukning per nautisk mil. Då tar systemet själv 

hänsyn till alla rådande förhållanden och ser till att förbrukningen blir konstant. 

 

4. RESULTAT 

 

Vi har under våra samtal med de utvalda rederierna upptäckt att det skiljer sig 

mycket mellan vad som görs i de olika branscherna. Anledningarna till detta har 

varierat och vi har därför valt att redovisa de olika branscherna var för sig och 

sedan göra jämförelserna i en sammanfattningsdel. 

 

4.1 Förekomst av bunkerreducerande metoder 

 

Denna del bygger på hur stor frekvens av ovannämnda metoder som har 

förekommit bland de tillfrågade rederierna. 

 

14 



 
 

Av alla rederier vi har talat med uppger samtliga bortsett från Tarbit Shipping att 

man på rederikontoret arbetar aktivt med att försöka reducera 

bunkerförbrukningen inom sin fartygsflotta. Man har dock inte kommit lika långt 

inom Tankbranschen som inom RoRo- och Färjebranschen. Detta beror till stor 

del på att tankrederiernas fraktavtal är konstruerade med andra förutsättningar 

samt att tankrederierna i vår studie går på relativt korta trader. Detta gör det något 

svårare för tankfartygen att hitta en bunkersparande metod. 

 

Alla rederier tänker dock aktivt på detta problem och samtliga utom Tarbit 

Shipping har beordrat sina fartyg att ständigt gå med reducerad fart så fort tiden 

tillåter detta. Vi kan även konstatera att ögonen har vänts mot nautikerna och att 

det finns mycket på gång inom området. Vad de övriga rederierna har uppgett så 

kommer det på nytt ta fart om det skulle visa sig att bunkerpriserna åter skjuter i 

höjden och bunkerpriset landar på en hög nivå.  

 

4.2 Tankrederi 

 

Inom tankbranschen idag jobbar ofta rederierna mot trip charter eller time charter. 

Det innebär att rederierna vanligtvis inte går efter fasta trader utan avtalar om 

laster via en mäklare som jobbar för befraktaren. Man avtalar då om pris och om 

en tid för resan. I avtalen står det vilken dag som fartyget skall anlända till 

lastnings-/lossningshamnen och vilken dag hon skall vara lastad/lossad. Om 

fartyget blir försenat får redaren betala ersättning till befraktaren och är fartyget 

klart tidigare får han skyndsamhetsersättning av befraktaren. Då fartyget ligger i 

hamn är dock tidsrisken hos befraktaren, under sjöresan ligger tidsrisken hos 

redaren. Innan resan påbörjas avtalas även fart för resan och från vilken tidpunkt 

fartygshyran börjar kosta för befraktaren, normalt sätt från det att fartyget är klart 

att ta emot lasten och då lämnat en så kallad notice of readiness. (*11 Fure) 

 

Eftersom rederiet börjar tjäna pengar från det att notice of readiness är lämnat vill 

de ha fartyget på plats så fort som möjligt även om hon skall ligga till ankars i  
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väntan på kajplats. Pengarna som rederiet tjänar på att ha lämnat notice of 

readiness tidigt är större än kostnaden för den bunkers man skulle kunna spara på 

att gå med reducerad fart till lastningshamnen och passa in ankomsten då kajen är 

ledig. (*10 Tärntank) 

 

Eftersom kontrakten generellt är skrivna på detta sätt så finns idag inga direkta 

luckor för bunkersparande i avtalen och därför går fartygen med full fart för att 

visa upp sig klara att lasta. Tankfartyg har idag ingen ekonomisk möjlighet att 

använda sig av metoder som reducerad fart på väg till en lastnings- eller 

lossningsplats. ”Eftersom tankfartyg i regel är långsamgående med en liten del av 

det totala motståndet bestående av vågmotstånd har de inte heller någon större 

vinning i att göra trimändringar för att reducera bunkerförbrukningen.” (*13 

Mikael Sten)  

 

Under lastresan då fartyget är till sjöss är det avtalat om vilken fart fartyget kan 

prestera och tidsrisken för resan står då hos redaren. Detta innebär att det inte 

heller under lastresorna är möjligt för besättningen att gå med fartreducering 

eftersom man då skulle bryta avtalet och redaren skulle få böta till befraktaren. 

Av de rederier vi har talat med är det ingen som använder sig utav weather routing 

då det anser att de inte skulle tjäna på detta eftersom de mestadels trafikerar 

farvatten med resor på mellan 1 – 3 dygn. De ser det då inte särskilt ekonomiskt 

att utnyttja denna tjänst som kostar mer än den ger tillbaks. 

 

Så av samtliga 3 tankrederier som deltagit i denna undersökning är det alltså ingen 

som använder sig utav någon bunkersparande metod. Det fanns inte heller några 

särskilda direktiv till de nautiska befälen om att framföra fartygen på ett 

bunkereffektivare sätt. 

Här lägger man från rederierna mycket stor vikt vid att nautikerna själva arbetar 

aktivt med att i den mån det är möjligt reducera bunkerförbrukningen.  
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4.3 RoRo Rederi 

 

De rederier som vi har talat med inom denna bransch går i de flesta fall efter en 

given turlista. Man har då ett antal lastningshamnar följt av en lång sjöresa som 

avslutas med ett antal lossningshamnar. En notis kan vara att fartygen försöker 

lasta så mycket som möjligt i lossningshamnarna för att slippa ballastresor 

tillbaks. Eftersom det kan bli en viss förskjutning i tidtabellen beroende på hur 

mycket last fartyget skall ta med kan det bli så att fartyget ibland ligger före 

tidtabellen och ibland då när det är extra mycket laster får fartyget göra sitt 

yttersta för att lyckas hålla tidtabellen.  

 

De rederier vi har talat med har uppgivit att de på grund av detta har olika 

möjlighet att påverka bunkerförbrukningen då det är viktigare för dem att hålla 

tidtabellen än att spara bunkers. De tillfrågade rederierna använder sig ständigt av 

weather routing vid de längre sjöresorna och även av ruttplanering med storcirkel 

för att få en optimal överresa. (*8 Trans) 

Rederierna har kontinuerligt möten med nautikerna ombord för att informera dem 

om hur bunkerläget ser ut och man påminner nautikerna om att de skall framföra 

fartyget på ett bunkereffektivt sätt. Dock förs det i de här fallen ingen statistik 

ombord i de tillfrågade rederiernas fartyg. Som beskriver hur väl man har lyckats 

med bunkeroptimeringen. Detta beror på att fartygen ofta går på olika trader under 

varierande väderförhållanden och varierande laster. 

Man har inte heller någon gemensam metod för sina fartygsflottor förutom 

weather routing. Att man inte har anammat någon annan metod förklaras med att 

man branschen ofta har fartyg av skiftande slag och inriktning. Olika fartyg på 

skiftande trader försvårar forskning och tester för att reducera fartygens 

förbrukning. Rederierna ger i dagsläget de nautiska befälen i uppgift att köra 

bunkereffektivt och det är upp till befälen att lösa uppgiften.  
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4.4 Färjerederi 

 

Färjerederier har stora möjligheter att påverka och utvärdera fartygets 

bunkerförbrukning. Det är också de som enligt våra intervjuer har lagt ned mest 

arbete på att optimera fartygets framfart och som har kommit längst i 

utvärderingar av reor och reseplanerningar. Färjor som går i linjetrafik går efter 

tidtabeller. Dessa tidtabeller bestäms av rederiet tillsammans med befraktare 

såsom speditörer och hamnarna samt tar hänsyn till rederiets övriga flotta så att 

man får en bra rytm i ankomster och avgångar.  

 

Eftersom dessa tidtabeller har gjorts efter flera utomstående intressenters 

önskemål så är det slutligen väldigt vissenligt för färjorna att hålla tidtabellen. 

Detta blir därför nautikernas uppgift att se till att färjan går och kommer fram i 

rätt tid, ligger man exempelvis 10 minuter sent så måste man således köra in den 

tiden på överresan vilket förbrukar mer bunker. 

För att reducera bunkerförbrukningen blir det därför viktigt att hålla den tidtabell 

som finns, att gå tidigare med exempelvis 

10 minuter kan minska effektutaget från 

maskineriet med 3 % och detta minskar i 

sin tur bunkerförbrukningen. På TT-Line 

har befälen direktivet att påskynda lastningen i      (*2 Wärtsila) 

Tyskland för att kunna gå med lägre fart om detta är möjligt.   

 

Ombord på Peter Pan är det viktigt med en noggrann ruttplanering där man 

försöker sänka farten på grunt vatten och öka där det är djupare. Detta har man 

även kombinerat med att arbeta med ETA-Pilot som av besättningen upplevs som 

mycket användarvänligt och effektivt. (*14 Magnus Johansson) 

 

 

 

18 



 
 

På färjor med många framdrivningsmaskinerier vill man hela tiden anpassa 

belastningen så att antalet motorer som är i drift och dess belastning hela tiden är 

så nära optimal man kan komma. Detta är data som man lärt sig via erfarenhet 

eller genom specifikationer från motortillverkaren. Optimal belastning innebär att 

man förbrukar så låg mängd bränsle i förhållande till farten som möjligt. 

 

Detta är vad som generellt görs ombord på färjor som har stora möjligheter att lära 

känna sin rutt.  

• Gå i tid 

• ETA-pilot 

• Noggrann ruttplanering i avseende på djup 

• Hålla maskineriet på dess optimala effektutag, belastning 

    

  4.5 Sammanfattning resultat 

 

Resultatet av denna undersökning visar att det finns stora skillnader för 

rederiernas möjlighet att påverka bunkerförbrukningen. Anledningarna kan vara 

allt från begränsningar i avtal till svårigheter till följd av att fartygen ofta går på 

olika hamnar, vilket gör det svårt med utvärderingar. De som har störst möjlighet 

är färjorna som trafikerar samma hamnar med likvärdiga lastkonditioner. För dem 

är det även mycket lätt att föra statistik över bunkerförbrukningen från resa till 

resa och jämföra den med tidigare förbrukning. Svårast att påverka 

bunkerförbrukningen har tankrederierna, som är bundna till att lämna notice of 

readiness så tidigt som möjligt för att fullfölja avtalet och tidigt få betalt. 

Tankfartyg går även med låg fart vilket gör att trimändringar är onödigt då 

vågmotståndet är en mycket liten del av fartygets totala motstånd. RoRo-fartyg på 

längre fart kan man till viss del påverka bunkerförbrukningen genom att reducera 

farten då man ligger före tidtabellen samt att kontinuerligt utnyttja tjänsten 

weather routing.  
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5. DISKUSSION 

 

Efter att ha pratat med rederierna har det visat sig att deras intresse för ämnet 

generellt verkar gå upp och ned i takt med bunkerpriset. Det finns dock mycket 

man kan göra inom ämnet och det innebär ofta mycket stora besparingar om de 

skulle lyckas med sina bunkersparande försök.  

 

Vad som kan uppfattas som förvånade är att det inte görs mer inom branschen då 

det har konstaterats hur mycket pengar det finns att spara. Det krävs 

förhållandevis små procentuella reduceringar i bunkerförbrukningen och kan 

därför förefalla märkligt att inte alla inom branschen har nappat mer på detta 

ämne. Vi tror själva att detta kan bero på att fartygen beställs och underhålls för 

att vara så bränsleeffektiva som möjligt och då man har fastställt en förbrukning 

så accepteras denna och används i kalkylerna. 

 

Vi är förvånade över att den enskilde nautikerns kunskap och kompetens är det 

som verkar spela störs roll för hur effektivt fartyget framförs istället för fastställda 

krav från rederiet. Det verkar som att man på flera rederier endast kommer med 

krav på att fartyget skall framföras på ett ekonomiskt sätt och hur väl det sen faller 

ut blir lite upp till nautikerna själva.  

 

Slutsatsen som kan utläsas är att det bästa sättet för nautikerna att lyckas med 

detta är att föra noggrann statistik över förbrukning i samtid med att han testar sig 

fram med olika metoder så att erfarenheten får bli avgörande för varje enskilt 

fartyg. Vi tycker därför att det på skolan borde erbjudas sådan utbildning att 

nautikern har en god grund att stå på och är väl förtrogen med olika metoder och 

hur man skall utvärdera dessa. Allt för att han så småningom skall kunna förvalta 

det förtroendet rederiet ger honom då de vill se en bunker effektiv framdrift.  
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Att tankfartyg idag har sådana avtal att de skall hålla avtalad fart och ankomst 

även om de skall ankra gör att det inte finns så mycket att göra inom den 

branschen dock påstår Furutank att det arbetas på att omarbeta avtalen så att det 

skall vara möjligt att reducera farten så att man kan ha sin ankomsttid anpassad till 

den tid man får gå till kaj. Detta är ingenting som är klart i dagsläget men vi drar 

ändå slutsatsen att det börjar uppmärksammas allt fler möjligheter inom branschen 

för att reducera bunkerförbrukning. Vi tror vidare att ju mer avtal som ändras för 

att tillåta reducerad fart i vissa fall kommer leda till allt mer uppmärksamhet kring 

detta på rederier och ombord. 

 

När vi började med arbetet var vår hypotes att det skulle finnas en uppsjö med 

försök och information om ämnet samt att detta ämne skulle stå högt på 

rederiernas agenda. Vi kan dock konstatera efter avslutat arbeta att det inte verkar 

vara ett så högt prioriterat ämne som vi trodde. Rederierna verkar enligt vår 

uppfattning använda sig av det vanligaste metoderna så som weather routing och 

reducerad fart. Utöver detta verkar det som att bunkerförbrukningen accepteras. 

Det finns självklart de rederier som lägger ner mycket energi inom ämnet men på 

det hela taget verkar nautikerns uppgift i frågan vara begränsad. 
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Referenser från intervjuer  

Vi har tagit bort namn på de intervjuade av etiska skäl. 

 

*8 Transatlantic – Miljö- och driftansvarig;  

Kontakt via telefon och mail. 

 

*9 Tarbit shipping – Teknisk inspektör; 

Kontakt via telefon och mail. 

 

*10 Tärntank – Technical Manager;  

Kontakt via telefon och mail. 

 

*11 Furetank – Technical Inspector; 

Kontakt via telefon och mail. 

 

*12 Stena Line – Super Intendent; 

Kontakt via telefon och mail. 

 

*13 Mikael Sten – Föreläsare KMA - Framdrift  

Kontakt via besök 

 

*14 Överstyrman – Peter Pan 

Kontakt via besök 

 

*15 Forskningsmetodikens grunder År 2003 

Av: Runa Patel & Bo Davidson  

Sid: 20-30 & 52-60 om undersökningstyp och metod 
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7.  BILAGA 1 

 

”Grund- öppningsfrågor” till rederierna 

 

• Använder ert rederi några bunkerreduceringsmetoder hos era fartyg? Om ja, 

vilka? 

 

• Har ni givit era nautiska befäl några riktlinjer som de ska följa för att minska 

bukerförbrukningen ombord?  

 

• Har Ert rederi gjort några tester eller undersökningar angående 

bunkerreducering hos er fartygsflotta?  

 

• Har ni i så fall med statistik följt upp de förändringar ni gjort och kommit fram till 

några slutsatser av de använda metoderna? Om ja, finns det möjlighet för oss 

att ta del av detta? 

 

• Har ni sedan vidtagit gemensamma åtgärder för er flotta baserade på dessa 

slutsatser eller är det upp till det enskilda fartyget att hålla nere förbrukningen 

efter eget tycke? 
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