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SAMMANFATTNING 

Denna studie handlade om att undersöka vilka energireducerande metoder som åtta svenska 

rederier inom linjetrafiken har valt att tillämpa ombord på sina fartyg. Detta för att kunna ge 

en bild om vilka eventuellt nya system och metoder framtida sjömän står inför. Metoden som 

användes var genom ett utskickat frågeformulär där berörda rederier kunde svara på frågor 

angående deras energibesparingar. Även rederiernas hemsidor undersöktes för att kunna få en 

djupare insikt om vilka energibesparande metoder rederierna använde sig av. Sedan söktes 

vidare information om dessa energibesparande metoder för att kunna ge en beskriva dem. 

Slutsatsen som drogs av studien visade att nästan alla undersökta rederier tillämpar någon 

form av energibesparande åtgärder, men endast fyra av de tillfrågade åtta nämnde att de hade 

visioner som de strävade efter att uppnå. Studien hade en låg svarsfrekvens vilket kan indikera 

på att rederierna antingen inte vill dela med sig av sin energipolicy, eller så är denna policy helt 

avsaknad.   
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ABSTRACT  

This study was focused on finding out what eight Swedish maritime companies within shuttle 

traffic do to reduce their energy consumption onboard there ships. This was done so that 

future marine engineers would have a clearer picture of what systems that could be expected 

to find onboard the new ships. A method was used by sending out a questionnaire and 

studying the companies webpage’s this was to gain a deeper understanding on what energy 

reducing methods that was actually used. The conclusion drawn from the study showed that 

almost all the surveyed companies apply some form of energy-saving measures, but only four 

of the eight mentioned that they had visions that they aspired to achieve. The study had a low 

response rate, which may indicate that the shipping companies either do not want to share its 

energy policy, or is this policy totally lacking. 
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Ordlista 

Bunker  

”(eng., eg. 'kolbox', av omdiskuterat ursprung, kanske av skotska bunker, bonkar 

'bänk'), ursprungligen benämning på utrymmet för drivmedelsförråd i ett fartyg, 

numera på själva drivmedlen, dvs. den olja eller det kol som används i ett 

fartygs maskineri.” 

(Nationalencyklopedin u.d.) 

 

Squateffekt 

”Djupet måste vara tillräckligt för att returströmmen från det vatten som trängs 

undan av ett fartyg under gång skall kunna passera fritt under fartygsskrovet 

utan alltför stor erosion. Då bl.a. returströmmen bidrar till en sänkning av 

vattenytan längs fartyget och därigenom av fartyget…” 

(Nationalencyklopedin u.d.) 

 
NOx 

”NO och NO2 bildas när luft utsätts för högt tryck och hög temperatur under 

viss tid, vilket är precis vad som händer i en motorcylinder. Det är inte 

nödvändigt att det sker någon förbränning för att kväveoxider skall bildas. NO är 

mindre giftigt än NO2, men all NO omvandlas så småningom i atmosfären till 

NO2. En gemensam beteckning på de båda kväveoxiderna är NOx. 

   

NOx fungerar som gödningsmedel upp till en viss gräns. Höga halter av NOx 

leder till att växternas blad inte kan hålla kvar vatten utan dör av uttorkning. 

NOx bidrar också till försurningen och  till bildning av marknära ozon, vilket är 

ett gift.” 

(Andersson, Maskinlära för Sjöpersonal 2004) 
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SOx 

”I atmosfären oxideras SO2 till SO3 som löser sig i vatten till svavelsyra.  

Med regnet faller den ner till marken och bidrar till försurning. Försurningen 

ökas ytterligare genom att såväl mark som vatten och växter kan ta upp 

svaveldioxiden direkt ur luften. Resultatet blir att pH- värdet i mark och vatten 

blir så lågt att vissa växt- och djurarter slås ut. Bl.a. har barrträden visat sig 

känsliga för försurad miljö. Även metaller och byggnadsmaterial påverkas i hög 

grad av den försurade luften och korrosionsskadorna av denna orsak uppgår 

varje år till avsevärda belopp.” 

(Andersson, Maskinlära för Sjöpersonal 2004) 

IMO 

(International Maritime Organization) 

“… organisation initierad 1948 av FN med syfte att ge en form för internationellt 

samarbete kring regler och praxis som styr säkerheten till sjöss.” 

(Nationalencyklopedin u.d.) 

 

”IMO behandlar frågor som rör konstruktion och utrustning, fribord, 

tonnagemätning och stabilitet, radiokommunikation, livräddningsutrustning, 

brandskydd, transport av farligt gods och skydd av havsmiljön. Samverkan med 

klassningssällskap och nationella sjöfartsmyndigheter är stark.” 

(Nationalencyklopedin u.d.)  
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Annex VI 

Sätter gränser för svaveloxid och kväveoxids utsläpp från fartygens avgaser och 

förbjuder avsiktliga utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. 

(MARPOL 2011) 

 
Trim 

“(eng., av trim, här ungefär 'sätta på rätt köl'; 'trimma'), skillnad i ett fartygs 

djupgående akterut och förut. Är djupgåendet störst akterut sägs fartyget 

trimma på aktern. Om djupgåendet är lika på var sida flyter fartyget på rät köl. 

Är djupgåendet störst förut har fartyget förligt trim. Akterligt trim benämns ofta 

styrlast, speciellt om fartyget är konstruerat för att normalt ligga djupast 

akterut, vilket gäller t.ex. bogserbåtar och fiskefartyg. Jfr trimtank.” 

(Nationalencyklopedin u.d.) 

 
SSP-Poddar 

Siemens Solution for Podded Propulsion 

(siemens u.d.) 

 

  

http://www.ne.se/lang/trimtank
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Förord 

Som blivande sjöingenjörer tyckte vi att det skulle vara intressant att ta reda på vilka 

energibesparande metoder svenska rederier använder för att kunna möta de stigande 

bunkerpriserna, då detta troligtvis kommer att bli en stor del av vår framtida yrkesutövning. 

 

Under arbetets gång har vi fått stöd från många olika håll och vi skulle vilja tacka alla de 

rederier som ställtupp i vår undersökning. Vi skulle även vilja tacka vår handledare  

Egon Nilsson som har hjälpt och stöttat oss igenom arbetet. Ett stort tack måste även skänkas 

till Carl Hult, Christer Andersson och Björn Tufvesson som har korrekturläst arbetet och lämnat 

bra förslag på stycken som bör flyttas, ändras och förklaras. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Då bunker ser ut att bli dyrare och enligt affärsvärlden spås öka i pris med över 60 % inom de 

kommande 25 åren (Affärsvärlden 2011). Detta kommer att bidra till att energibesparande 

åtgärder måste tillämpas inom sjöfarten för att bibehålla lönsamheten. 

 

I denna studie kommer energibesparingar att räknas som minskad bränsleförbrukning ombord 

på fartygen, eftersom största delen av fartygens energiförbrukning kommer därifrån. 

 

Studien kommer handla om att kartlägga vilka metoder svenska rederier inom linjetrafiken har 

valt att tillämpa för att reducera sin energiförbrukning. Delar av dessa energibesparande 

metoder går givetvis också att tillämpa inom andra delar av sjöfarten. 

 

Just linjetrafiken valdes eftersom de måste hålla ungefär samma fart och rutt under sina 

körningar eftersom de går efter tidtabell och frakttariff. Detta resulterar i att variabeln 

fartförändringar mer eller mindre kan förbises, då enligt Tommy Andersson högre fart till sjöss 

ger en högre åtgång av energi enligt formeln 
𝑃2

𝑃1
= (

𝑣2

𝑣1
)3 (Andersson, Maskinlära för Sjöpersonal 

2004).  

P1 Känd effekt vid given fart V1 

P2 resulterande effekt vid nya farten V2 

 

Förr har inte energiåtgången varit något direkt problem inom sjöfarten då utgifterna för 

bunker var så låga som 10-15 % av fartygens totala driftkostnader (Andersson, Maskinlära för 

Sjöpersonal 2004). Men nu när priserna på bunker stiger och miljökraven blir striktare krävs en 

förändrad attityd angående energianvändningen ombord på fartygen. Då bunkerkostnaderna 

idag motsvarar 40-50 % av fartygets framdrivningskostnader (Sjöfartsverket 2009). 

 

Då fart mer eller mindre förbises kommer fokus att ligga på de tekniska åtgärder som finns att 

tillämpa på marknaden t.ex. solfilm på hyttfönstren, lågenergilampor, ruttplanering och 

renhållning av skrovet etcetera.   



S i d a  |  3  

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka de energibesparande metoder svenska rederier gör inom 

linjetrafikering. Detta för att kunna ge en bild av vilka nya system och metoder framtida 

sjömän står inför.  

 Vilka visioner/mål har rederiet inom energibesparing? 

 Vilka strategier/metoder har rederiet för att uppnå dessa visioner/mål? 

 Vilka anledningar låg till grund för att rederiet valt just dessa metoder? 

 Blev det några skillnader i energiförbrukningen efter genomförandet av åtgärderna? 

 Blev det några ekonomiskt betydande effekter efter genomförandet av åtgärderna? 

 Anser rederiet att de eventuella åtgärder som gjordes var värt investeringen? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien har valt att avgränsas till enbart svenska redare som sysslar med linjetrafikering. 

Anledningen till att just linjetrafikering valts är att de går mellan fasta hamnar och har en 

tidtabell att följa och därför inte kan variera hastigheten för mycket mellan turerna. Detta gör 

att fartygens transportrutter samt fart är snarlika mellan resorna, därför blir mätningen av 

energibesparingar ombord lättare eftersom den då kan mätas i bunkerförbrukning. 

 

Aspekten miljö valdes bort då detta är ett område där det redan finns mycket skrivet.  
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1.4Urval 

Urvalet av rederier gjordes efter en undersökning på internet av vilka rederier inom svensk 

sjöfart som sysslar med linjetrafikering. De rederier som sedan valdes till studien anses 

representera den största delen av svensk linjetrafikering och avgränsades till åtta stycken, då 

detta ansågs passa inom studiens tidsram.  

Det totala antalet rederier som skulle kunna passa in är svårdefinierbart då det finns många 

som tillsynes skulle kunna passa in under definitionen linjetrafik. 

 

Rederierna som valts kommer att hållas anonyma av på grund av att de inte ska utelämna 

eventuellt känslig information, till exempel att vederbörande inte har någon miljöpolicy över 

huvudtaget, vilket skulle kunna påverka rederiet negativt.  
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2. Metod 

 

Då studien kommer att handla om att ge en insikt om vilka energibesparingar som rederierna 

tillämpar på sina fartyg togs beslutet att göra en undersökning genom ett utskickat 

frågeformulär med öppna frågor som rederiet blev tillfrågade att svara på.  

 

Först sammanställdes ett antal huvudfrågor berörande deras energibesparingar och 

energipolicys de tillämpar ombord. Dessa följs sedan upp med följdfrågor för att ytterligare 

information ska framkomma i undersökningen. Utvalda rederier kommer sedan att ringas upp 

och tillfrågas om de skulle kunna tänka sig att delta i undersökningen. Rederierna som valdes 

till undersökningen representerar till stor del svensk sjöfart inom linjetrafikering.  

 

Studiens fokus kommer ligga på vilka energibesparande metoder rederierna tillämpar på sina 

fartyg, samt om det blev några betydande effekter efter tillämpningarna.  En undersökning 

genom ett frågeformulärsutskick med öppna frågor har valts då denna metod inte låser det 

tillfrågade rederiet till något enstaka svarsalternativ. Detta ger rederiet möjlighet att efter 

varje huvudfråga svara fritt med ett brett svarsspektrum.  

 

Valet av metod passar även undersökningen genom att det redan från början finns en del 

förkunskaper om vilka energireducerande åtgärder som tillämpas ombord på fartygen. De 

energireducerande alternativ som angavs i frågeformuläret valdes eftersom respondenten 

skulle bli medveten om vad som menades med strategier och metoder som tillämpades. Att 

vissa valdes framför alternativt andra berodde på vetskap om att just de nämnda alternativen 

används till stor del. 

 

Vid ett eventuellt oacceptabelt stort bortfall, och för att studien ska kunna presentera ett 

resultat kommer undersökningen kompletteras med en dokumentstudie. Där kommer relevant 

information angående energisatsningar samlas in från rederiernas hemsidor för att 

undersökas, analyseras och avslutningsvis sammanställas.  
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2.1 Bortfall 

Då undersökningen endast gav tre av åtta svar tillbaka från de tillfrågade rederierna, fattades 

beslutet att söka vidare information på de tillfrågade rederiernas hemsidor. Även om mycket 

av informationen var utanför studiens ramar så fanns där tillräckligt för att undersökningen 

skulle kunna fortskrida, och all information hittades till slut för att ytterligare ett rederi skulle 

kunna passa in i undersökningens syftesformulering.  

 

2.2 Planering 

Studien kommer att delas in i olika steg, där första delen blir att från hemsidor och 

sjöfartslitteratur, samla in information om olika energibesparande metoder som rederierna 

tillämpar. Dessa sammanställs sedan för att få en överblick av metoder som finns tillgängliga 

ute på marknaden.  

 

Den andra delen blir att sammanställa ett antal huvudfrågor med eventuella följdfrågor i ett 

formulär angående energibesparingar. Sedan kontaktas utvalda rederier och tillfrågas om de 

skulle vara intresserade av att delta anonymt i undersökningen. Intresserade rederier får sedan 

en sammanställd enkät utskickad med frågor angående energibesparingar inom rederiet.  

 

Den tredje delen blir att utifrån enkäterna sammanställa de energibesparande metoder som 

rederierna valt att ange, samt göra en teknisk beskrivning av vad de innebär.  
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3. Möjliga åtgärder för energieffektivisering 

3.1 Energibesparande metoder  

Här följer några korta beskrivningar av de energibesparande alternativ som finns ute på 

marknaden och som rederierna i undersökningen blev tillfrågade om de funderat på vid valet 

av utrustning ombord.  

 

Dessa energibesparande metoder valdes att ta upp i frågeformuläret så rederierna skulle få 

några exempel på metoder som både skulle kunna ses som troligtvis vanliga åtgärder samt 

mindre vanliga. Bedömningen om den energibesparande metoden ansågs vanlig eller ovanlig 

gjordes beroende på hur lätt respektive svårt det var att hitta information om dem på internet 

samt tidnings artiklar. Energibesparande metoder som det fanns mycket skrivet om ansågs 

vanliga eftersom det då troligtvis gjorts mer forskning på dem och därmed har mer resultat att 

redovisa. De metoderna med lite information ansågs ovanliga och mindre utforskade.  
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3.1.1 Solfilm  

Ombord på passagerarfärjor finns stora luftkonditioneringssystem vars uppgift är att kyla 

utrymmen ombord till behagliga temperaturer under sommarhalvåret. Genom att sätta 

solskyddsfilm på fartygets hyttventiler, och därigenom hindra att solens strålar värmer upp 

hytterna, kan dessa aggregat köras mindre och därigenom generera en stor energibesparing. 

 

”Enligt ECIS:s (Energy Consultants in Sweden) tester, har man räknat ut att den 

omgivande lufttemperaturen sänks med upp till 6°C i en hytt med Bekaerts 

solskyddsfilm installerad, jämfört med en hytt utan skyddsfilm på glasen – 

beroende på väderförhållandena. Resultatet av beräkningen är att ungefär 247 

000 kilowattimmar per år sparas in i energikostnader, som i sin tur sparar in på 

drivmedelsförbrukningen med hela 58 kubikmeter per fartyg och år.” 

 (Solar Gard 2009) 

 

3.1.2 Undervattensrenhållning av propeller och skrov 

Beväxning på skrov och propellrar är en av anledningarna till att ett fartyg går tyngre genom 

vattnet efter en tids användning, vilket resulterar i att framdrivningsmaskineriet får jobba 

hårdare (högre effekt) för att hålla samma fart genom vattnet (Kuiken, Diesel Engines II 2008). 

Detta arbete kan reduceras genom att hålla skrov samt propellrar fria från beväxning. 

Därigenom kommer även bunkerförbrukningen att kunna minskas med mellan 5-12 % (Clean 

Hull n.d.). Kontinuerlig mätning samt loggning av effekten på framdrivningsmaskineriet i olika 

väderförhållanden kan därför ge en god bild av skrovets beväxning och därigenom avgöra om 

det är dags för en rengöring av skrovet. 
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3.1.3 Återanvändning av spillvärme. 

Dieselmotorn klarar endast av att ta tillvara på upp till 50,5% av dieselns energiinnehåll, 

resterande energi försvinner som värme (avgaser, kylning) och friktionsförluster (lager) 

(Kuiken, Diesel Engines I 2008). Värmen som transporteras via avgaserna återanvänds i 

dagsläget i en speciell avgaspanna med uppgift att skapa ånga eller värma hetolja. Detta för att 

avlasta pannsystemet genom att ta till vara på den värmeenergi som finns i avgaserna. Denna 

lösning finns oftast enbart till framdrivningsmaskineri som står still under hamnanlöp, men 

skulle lika gärna kunna tillämpas på hjälpmaskiner som mestadels står och producerar el och 

varma avgaser, under tiden i hamn. Denna återvunna värme skulle även kunna användas för 

att driva utrustning ombord som till exempel turbogeneratorer för elkrafts produktion när 

fartyget är till sjöss. (Andersson, 12. Hjälpkraftgenerering u.d.). 

 

3.1.4 Bränsleindikator på bryggan 

Genom att låta styrmännen direkt se hur deras körsätt påverkar bunkerförbrukningen skulle 

kunna ge en tänkbar energibesparing. 

 

Företaget Emerson nämner i en av deras nyhetsbulletiner att deras bränslemätningar ombord 

på två testfartyg under en 12 månaders period gett en bunker besparing på 2 %, genom att 

göra besättningen uppmärksammad på hur optimeringar av körsättet kan påverka 

bränsleförbrukningen (Emerson u.d.). 
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3.1.5 Ruttplanering (väder och strömmar) 

Strömmar och vind är en faktor som påverkar energiåtgången (SMHI Customer Service 2009 ), 

vilket skulle kunna resultera i att en resa från punkt A till B inte behöver se likadan ut som en 

resa från punkt B till A. Detta är en faktor som givetvis måste finnas med i planeringen när man 

lägger ett fartygs transportrutter.  

Inom sjöfarten införs allt mer avancerade routing system, vilket är ett resultat av att 

befälhavaren fattar allt mer avgörande beslut om rutten. Den optimala rutten är den faktor 

som lägger grunden för den optimala bränsleförbrukningen. Enligt WWL (Wallenius 

Wilhelmsen Logistic) kan uppskattningsvis bränsleförbrukningen under optimala förhållanden 

minska med hela 5 %, vid med hjälp av ruttplanerings program för väder och strömmar 

(Wallenius Wilhelmsen Logistic 2009). 

”Detta innebär att med våra tjänster minskar bränsleförbrukningen för WWL 

betydligt. En bränslebesparing på 5 % motsvarar en minskning av 

koldioxidutsläppen med nästan 150 000 ton per år.” 

(Wallenius Wilhelmsen Logistic 2009) 

 

Systemet rederierna installerar ombord på sina fartyg är till för att ge ett beslutstöd på 

bryggan om vilken kurs som är den bästa att lägga fartygets rutt efter. Systemet tar hänsyn till 

vindriktning, strömmar samt vågor, men även fartygets egenskaper som, hastighet, typ av last 

och resurser (SMHI Customer Service 2009 ). 

All datainformation, som innebär grafiska presentationer av möjliga rutter samt 

bränsleförbrukning och hastighet, skickas sedan ut till fartyget på email via satellit. Efter 

mottagen information sätts sedan fartygets kurs efter den optimala ruttplaneringen. 
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3.1.6 Lägga om rutter (tidsschema) 

Genom att låta resan ta en lite längre tid kan man spara mycket bunker detta kan dock vara 

svårt då passagerarna oftast vill komma fram så fort som möjligt.  

Den kortaste rutten till slutdestinationen behöver inte alltid vara den mest energisnåla, till 

sjöss finns det många faktorer som spelar in på fartygets energiåtgång. Många gånger kan det 

vara värt att köra en liten omväg för att slippa passera grundare vatten där såkallad 

squateffekt uppstår och bromsar upp fartygets fart (Kuiken, Diesel Engines I 2008). 

 

 3.1.7 Propellerdysa 

I en artikel från tidningen Sjöbefäl kan läsas att genom att placera en speciell dysa framför 

propellern på ett modellfartyg, och därigenom sätta för rotation på vattnet innan propellern, 

kan en energibesparing på upp till 5.9 % uppnås (Olofsson 2011). 

 

Senare studier på ett fullstort fartyg visar att efter 35 testkörningar med dysan monterad 

påvisades en bränslereducering på 6.5%. Även vibrationer samt kavitation på propellrarna 

minskade avsevärt (Mewis och Guiard 2011). 
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3.1.8 Belysningseffektivisering 

I land har studier visat att man kan spara upp till 60 % av energin för belysningsanvändningen 

genom att byta till modern teknik och optimera placeringen av belysningskällorna. Bytet av 

gamla armaturer mot nya kan även ge en minskad värmeutveckling då de nya armaturerna är 

mer effektiva än de gamla. 

En anläggning anses föråldrad när:  

 Armaturerna saknar reflektorer 

 Anläggningen är mer än 10 år 

 Armaturerna saknar högfrekvensdrift 

 Den installerade effekten är hög 

Utöver att byta armaturer så kan man också styra belysningen beroende på tid på dygnet, till 

exempel reducerad belysning i maskinrum, korridorer och utrymmen som inte används under 

nätter, bra utrustning att tillämpa i dessa fall är tillexempel dimmers, timers och rörelsevakter 

(EEF 2009). 
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3.1.9 Eco Driving 

Eco-Driving är en utbildning som just nu används inom biltrafiken, där kursdeltagarna lär sig 

köra sparsamt, energisnålt och ekonomiskt, samtidigt som man värnar om miljön. ECO-Driving 

används inom andra sektorer så som lastbilsbranschen(Heavy ECO-Driving) samt på körning av 

arbetsmaskiner(Working ECO-Driving) (STR 2011).  

 

ECO-Driving handlar om samverkan mellan teknik, miljö och ekonomi och vänder sig till företag 

som vill utbilda sin personal i sparsam körning. ECO-Driving används också inom 

utbildningssektorn såsom trafikskolor, gymnasieskolor och andra utbildningsföretag. STR 

påvisar att ett ändrat körbeteende kan göra att man sparar upp till hela 20 % av 

bränsleförbrukningen. Utbildningen startade i Landskrona 2002 (STR 2011). Nu efter tio år på 

marknaden borde det vara intressant att undersöka om rederierna tillämpar någon form av 

ECO-driving för sina styrmän, för att på så sätt få vetskap om hur de kör bränslesmart från 

bryggan. 
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4. Resultat 

Studiens syfte var att undersöka de energibesparande metoder svenska redare gjorde inom 

linjetrafikering. Detta för att få en klar bild av vilka nya system och metoder framtida sjömän 

står inför.  

 Vilka visioner/mål hade rederiet inom energibesparing? 

 Vilka strategier hade rederiet för att uppnå dessa visioner/mål? 

 Vilka anledningar låg till grund för att rederiet valde just dessa metoder? 

 Blev det några skillnader i energiförbrukningen efter genomförandet av åtgärderna? 

 Blev det några ekonomiskt betydande effekter efter genomförandet av åtgärderna? 

 Ansåg rederiet att de eventuella åtgärder som gjordes var värt investeringen? 

 
Innebörden av de bränslereducerande åtgärder som rederierna använder sig av finns bifogade 
som bilagor. 
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Rederi A 

Enligt enkätundersökningen svarade rederi A att de bara hade som mål att reducera 

bränsleförbrukningen, och att det var svårt att sätta mål i procent då många faktorer spelade 

in som inte gick att påverka, så som väder, vind, is, väntan på mötande trafik i trånga farleder 

samt väntan på lotsar. Men att de förr hade mål i procent för olika rutter, och då varierade 

målsättningen från 2 till 5 procent per år i bränsleförbrukning.  

Strategierna rederiet hade för att uppnå dessa visioner och mål var: 

 Optimalt trim 

 Ruttplanering 

 Optimering av fart 

 Regelbunden rengörning av skrov 

 Längre överfartstider  

 Byte av propeller 

 Byte av roder 

 Planering av drifttid på huvudmaskin och dieselgeneratorer  

 Lågenergibelysning 

 Bränslemätare på bryggan 

 

Anledningen som låg till grund för att rederiet just valt dessa metoder var att de var förnuftiga 

och krävde inga extra ansträngningar eller investeringar för rederiet. 

Skillnaden i energiförbrukningen efter genomförandet av åtgärderna var 2 % energibesparing. 

Om det blev några ekonomiskt betydande effekter valde rederiet att inte svara på.  

Likaså om det var värt investeringarna valde rederiet att inte besvara. 
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Rederi B 

Enligt enkätundersökningen svarade rederi B att de hade som mål att klara alla de nationella 

och internationella myndighetskrav som är på ingående. Även att uppfylla de krav och 

önskemål från de hamnar de trafikerar var ett mål de strävade efter. 

Strategierna rederiet hade för att uppnå dessa visioner och mål var: 

 Längre överfartstider 

 Liggedagar då det är dåligt med last 

 Ruttplanering 

 SSP-Poddar 

 Bränsleoptimala skrov 

 Dieselelektrisk drift 

 Återvinning av spillvärme 

 ECO-driving 

 

Anledningen som låg till grund för att rederiet just valt dessa metoder var att de hade en 

ständig dialog med tekniska avdelningen, befälhavare och maskinchefer, om hur de på bästa 

sätt ska minska bränsleförbrukningen. De hade då kommit fram till att tekniskt sett tror de inte 

det finns så mycket mer att göra på existerande fartyg förutom att justera tidtabeller, vilket de 

tittade på för tillfället. 

Rederiet har valt att inte lämna några kommentar om varken skillnader i energiförbrukning, de 

ekonomiskt betydande effekterna eller om det var värt investeringen av utrustning. 
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Rederi C 

Enligt enkätundersökningen svarade rederi C att de hade som mål att spara in 2,5 % per år i 

bränsleförbrukning sedan 2005. 

Strategierna rederiet hade för att uppnå dessa visioner och mål var: 

 Renhållning av propeller och skrov 

 Ny propellerdesign anpassad till nuvarande servicefart 

 Bränsleindikering på bryggan 

 Solfilm 

 ECO-driving 

 Anpassad turlista 

 

Anledningen som låg till grund för att rederiet just valt dessa metoder var att utrustningen var 

lätt att installera samt att det var kort återbetalningstid. 

Det blev skillnad i energiförbrukningen efter genomförandet av åtgärderna. Enligt rederiet är 

små ändringar svåra att mäta. Det uppvisade ett exempel där år 2006 ett av deras fartyg 

förbrukade 10.5 m3/enkel resa men 2011 var bränsleförbrukningen på samma fartyg  

9.2 m3/enkel resa vilket visade att de gjort en bränsle besparing på 12.4 % per enkel resa på  

fem år. 

Rederiet vill inte kommentera om bränslebesparingen gjorde några ekonomiskt betydande 

effekter.  

Men de anser definitivt att åtgärderna var värt investeringen. 
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Rederi D 

 

Genom dokumentstudie av rederi D:s hemsida visade det att de hade som mål att spara in 2,5 

% per år i bränsleförbrukning sedan 2005. 

Strategierna rederiet hade för att uppnå dessa visioner och mål var: 

 ECO-driving för kaptener 

 Solfilm på hyttfönster 

 Byte till effektivare propellrar 

 Fartyg med bränsleeffektiv konstruktion 

 

Anledningen som låg till grund för att rederiet just valt dessa metoder var att de anser att det 

är förbättringar som sparar energi. 

Rederiet anser att det blev skillnader i bränsleförbrukningen efter genomförandet av 

åtgärderna. Nyinstallationen av propeller på ett av fartygen sänkte bränsleförbrukningen med 

16 % och på fartyget som byggdes med bränsleeffektivare konstruktion minskade 

bränsleförbrukningen med 15 %. ECO-driving från bryggan samt installationen av solfilm 

resulterade också i en sänkt bränsleförbrukning. 
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Övriga rederier 

På resterande fyra rederier fanns ingen information om vilka mål och visioner de hade vad 

gällande energibesparingar. Däremot listade de upp de bränslereducerande åtgärder de 

tillämpar på sina fartyg för att få ner förbrukningen.  

 

Bottenskrapning    3st 

Längre överfartstider     1st 

Ruttplanering      1st 

Varmvattenreglering    1st 

Solfilm     1st 

Fläktreglering     1st 

Lågenergibelysning    1st 

Bränsleeffektiv konstruktion    1st 

Hålla flottan ung     1st 
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4.1 Totalsammanställning av bränslereducerande åtgärder 

Nedan visas en totalsammanställning av metoderna de åtta rederierna från underökningen har 

valt att tillämpa på sina fartyg. 

Svaren som undersökningen gav samt informationen som hittades på rederiernas hemsidor 

visar att det inte direkt är något rederi som satsar på speciellt nya metoder, utan de håller sig 

mestadels till gamla beprövade metoder som funnits ute på marknaden en längre tid. 

 

Sammanställning från svar och hemsidor 

Bottenskrapning    5st 

Längre överfartstider     4st 

Byte av propellrar    3st 

Eco-driving      3st 

Ruttplanering      3st 

Solfilm     3st 

Bränsleeffektiv konstruktion    2st 

Bränslemätare på bryggan    2st 

Hålla flottan ung     2st 

Lågenergibelysning    2st 

Byte roder     1st 

Dieselelektrisk drift    1st 

Fläktreglering     1st 

Optimalt trim     1st 

Planering av drifttid på huvudmaskin och dieselgeneratorer 1st 

SSP-Poddar     1st 

Varmvattenreglering    1st 

Värmeåtervinning från DG    1st 
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5. Avslutande diskussion 

Genom en analys av resultatet i undersökningen framgår det att de energibesparande metoder 

som var mest populära är också de metoder som redarna anser vara relativt billiga, och inte 

kräver några extrema ingrepp i fartygets konstruktion. Tillexempel rengörning av skrov, längre 

överfartstider samt ruttplanering. De som var minst populära var de som anses dyra att 

installera, och kräver extra utrymmen på fartyget vilket kan leda till eventuella 

ombyggnationer. Till exempel byte av roder, värmeåtervinning på hjälpmaskiner och 

installation av poddar. Detta kommer troligtvis inte hålla i längden då bunkerpriserna ser ut att 

fortsätta sin bana uppåt, och redarna måste då till slut bepröva andra bränslereducerande 

alternativ.  

 

Det var inte alla rederier som hade utsatta procentuella mål eller visioner gällande 

energibesparingar, däremot kan man klart och tydligt utläsa att alla rederier som deltog i 

undersökningen har någon form av energibesparande metoder ombord på fartygen.  

 

I samtliga fall blev det en betydlig skillnad i energiförbrukning efter installerade åtgärder. Men 

om det blev ekonomiskt försvarbart är svårt att utröna, då samtliga rederier valt att inte lämna 

någon information om detta. I två fall kan slutsatsen dras att i det gav en positiv inverkan på 

ekonomin, då de två rederierna tyckte att åtgärderna var värda investeringarna. 

 

Då studiens information hämtades både från återkomna enkäter samt rederiernas hemsidor 

har det visat sig att det som var listats på hemsidorna inte alltid var omnämnt i 

enkätundersökningens svar. Detta kan påvisa att studien troligtvis inte har fått in all fakta 

angående de energibesparande metoder rederierna tillämpar ombord på fartygen.  

 

Om man söker efter energibesparing i sjöfartsverkets forskningsdatabas så ser det ut som att 

det forskas mycket inom detta område då flera rapporter ska vara klara inom en snar framtid. 

Även IMO har lyft fram energibesparingar som en del av sitt arbete då de har infört ett nytt 

kapitel om energibesparing i deras Annex VI som skall träda i kraft den 1 januari 2013. Även 

energimyndigheten i Sverige har projekt igång där man ska se över energimätningen på 

svenska fartyg. Detta ämne ligger fortfarande i ett forskningsstadium vilket kan vara en 

bidragande orsak till undersökningens låga svarsfrekvens. 
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Dessvärre hittades vissa brister i frågeformuläret efter utskick. Det hade från studiens början 

uppfattats att bränsleindikator och bränslemätare på brygga betydde olika saker. Men tyvärr 

kom det fram efteråt att de betydde samma sak. Det kunde även gås in lite djupare på de 

bränslereducerande åtgärder rederierna blev tillfrågade om de använde sig av i 

frågeformuläret. Men det hade inneburit risken att rederierna inte haft tid att läsa igenom 

utskicket och istället avböjt att delta då det utskickade formuläret hade blivit betydligt längre. 
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6. Uppföljning 

Uppföljningen av denna studie kan vara att om ett antal år göra en likvärdig undersökning om 

hur utvecklingen fortskridit samt om rederierna uppnått sina visioner om energibesparing. 

 

Några andra examensarbeten som skulle kunna göras inom samma kategori i framtiden är: 

 

 Hur har IMO Annex VI påverkat sjöfarten med deras nya kap 4? 

 Hur stor energibesparing kan göras genom att byta fartygens alla vattenkranar? 

 Hur snabbt kan ett nybygge tjänas in genom lägre energikostnader? 
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8. Bilagor  

Utskickad enkätundersökning 

 

Linjetrafikens Energibesparingar Till Sjöss 

 

Intervjumanual för undersökning 

Denna studie handlar om att sammanställa vad svenska rederier inom linjetrafik har valt att 

göra för att energieffektivisera sina fartyg. Studien presenteras som en sammanställning, där 

rederierna som är involverade kommer hållas helt anonyma. 

 

Bakgrundsfrågor: 

1. Vilket ansvarsområde/titel har intervjupersonen i rederiet? 

Svar: 

 

 

 

 

2. Vilka visioner/mål har rederiet inom energibesparing? 

    (t.ex.(besparing i  %)/år) 

Svar: 

 

 

 

 

3. Vilka strategier har rederiet för att uppnå dessa visioner/mål? (LISTA GÄRNA UPP) 

(t.ex. Återgärder och metoder för att reducera bränsleförbrukningen på fartygen.) 

Svar: 
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3.1 Har ni även funderat på något av följande alternativ? (Markera med FET stil) 

Renhållning av Propeller och Skrov. 

Ruttplanering (väder och strömmar) 

Bränsle indikator på bryggan 

Dysa 

Solfilm 

Eco-driving 

lågenergibelysning 

bränslemätare på bryggan 

Anledning: 

 

 

4. Vad var skälet till att rederiet valt just dessa metoder? 

(Ekonomiskt, Installationsegenskaper, Regelmässigt o.s.v.) 

Svar: 

 

 

5. Blev det några skillnader i energiförbrukningen efter genomförandet av åtgärderna? 

Svar: 

 

 

5.1. Om JA. Hur mycket? 

( i Procent, Mängd bränsle (m3), kWh o.s.v.) 

Svar: 

 

 

5.2. Om NEJ. Vad är trolig orsak till detta? 

(Missberäkning, missbedömning o.s.v.) 

Svar: 
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6. Blir/Blev det några ekonomiskt betydande effekter efter genomförandet av åtgärderna? 

Svar: 

 

 

6.1. Om JA. Hur mycket? 

(Valuta, Procent) 

Svar: 

 

 

6.2. Om NEJ. Vad blev förlusten? 

(Valuta, Procent o.s.v.) 

Svar: 

 

 

7. Anser ni att de eventuella åtgärder som gjordes var värt investeringen? 

Svar: 

 

 

8. Övriga tillägg eller tillämpbar information. 

Svar: 
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Rederiernas energibesparande metoder  

Bottenskrapning 

Beväxning på skrov och propellrar är en av anledningarna till att ett fartyg går tyngre genom 

vattnet efter en tids användning, vilket resulterar i att framdrivningsmaskineriet får jobba 

hårdare (högre effekt) för att hålla samma fart genom vattnet (Kuiken, Diesel Engines II 2008). 

Detta arbete kan reduceras genom att hålla skrov samt propellrar fria från beväxning. 

Därigenom kommer även bunkerförbrukningen att kunna minskas med mellan 5-12 % (Clean 

Hull n.d.). Kontinuerlig mätning samt loggning av effekten på framdrivningsmaskineriet i olika 

väderförhållanden kan därför ge en god bild av skrovets beväxning och därigenom avgöra om 

det är dags för en rengöring av skrovet. 

Längre överfartstider 

Genom att låta resan ta en lite längre tid kan man spara mycket bunker detta kan dock vara 

svårt då passagerarna oftast vill komma fram så fort som möjligt.  

Den kortaste rutten till slutdestinationen behöver inte alltid vara den mest energisnåla, till 

sjöss finns det många faktorer som spelar in på fartygets energiåtgång. Många gånger kan det 

vara värt att köra en liten omväg för att slippa passera grundare vatten där såkallad 

squateffekt uppstår och bromsar upp fartygets fart (Kuiken, Diesel Engines I 2008). 

 

 Byte av propellrar 

Om rederiet väljer att sänka farten på sina fartyg kan det även löna sig att byta propeller då 

denna är designad efter fartygets skrov samt normal fart (Kuiken, Diesel Engines II 2008). Men 

om en fartminskning inte skulle vara möjlig skulle ett byte till en kontraroterande propeller 

vara ett alternativ då den kan sänka energi behovet med hela 10 - 15 % enligt (Jong u.d.). Detta 

uppnås genom att man har två propellrar efter varandra som snurrar åt varsitt håll, vilket 

minskar virvlarna efter fartyget. Systemet kan även minska propellerdiametern vilket 

resulterar i att periferihastigheten minskar och även risken för kavitation. 
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Eco-Driving 
Eco-Driving är en utbildning som just nu används inom biltrafiken, där kursdeltagarna lär sig 

köra sparsamt, energisnålt och ekonomiskt, samtidigt som man värnar om miljön. ECO-Driving 

används inom andra sektorer så som lastbilsbranschen(Heavy ECO-Driving) samt på körning av 

arbetsmaskiner(Working ECO-Driving) (STR 2011).  

 

ECO-Driving handlar om samverkan mellan teknik, miljö och ekonomi och vänder sig till företag 

som vill utbilda sin personal i sparsam körning. ECO-Driving används också inom 

utbildningssektorn såsom trafikskolor, gymnasieskolor och andra utbildningsföretag. STR 

påvisar att ett ändrat körbeteende kan göra att man sparar upp till hela 20 % av 

bränsleförbrukningen. Utbildningen startade i Landskrona 2002 (STR 2011). Nu efter tio år på 

marknaden borde det vara intressant att undersöka om rederierna tillämpar någon form av 

ECO-driving för sina styrmän, för att på så sätt få vetskap om hur de kör bränslesmart från 

bryggan. 
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Ruttplanering (väder och strömmar) 

Strömmar och vind är en faktor som påverkar energiåtgången (SMHI Customer Service 2009 ), 

Detta skulle kunna resultera i att en resa från punkt A till B inte behöver se likadan ut som en 

resa från punkt B till A. Detta är en faktor som givetvis måste finnas med i planeringen när man 

lägger ett fartygs transportrutter.  

Inom sjöfarten införs allt mer avancerade routing system, vilket är ett resultat av att 

befälhavaren fattar allt mer avgörande beslut om rutten. Den optimala rutten är den faktor 

som lägger grunden för den optimala bränsleförbrukningen. Enligt WWL (Wallenius 

Wilhelmsen Logistic) kan uppskattningsvis bränsleförbrukningen under optimala förhållanden 

minska med hela 5 %, vid med hjälp av ruttplanerings program för väder och strömmar 

(Wallenius Wilhelmsen Logistic 2009). 

”Detta innebär att med våra tjänster minskar bränsleförbrukningen för WWL 

betydligt. En bränslebesparing på 5 % motsvarar en minskning av 

koldioxidutsläppen med nästan 150 000 ton per år.” 

(Wallenius Wilhelmsen Logistic 2009) 

 

Systemet rederierna installerar ombord på sina fartyg är till för att ge ett beslutstöd på 

bryggan om vilken kurs som är den bästa att lägga fartygets rutt efter. Systemet tar hänsyn till 

vindriktning, strömmar samt vågor, men även fartygets egenskaper som, hastighet, typ av last 

och resurser (SMHI Customer Service 2009 ). 

All datainformation, som innebär grafiska presentationer av möjliga rutter samt 

bränsleförbrukning och hastighet, skickas sedan ut till fartyget på email via satellit. Efter 

mottagen information sätts sedan fartygets kurs efter den optimala ruttplaneringen. 



S i d a  |  3 3  

Solfilm 

Ombord på passagerarfärjor finns stora luftkonditioneringssystem vars uppgift är att kyla 

utrymmen ombord till behagliga temperaturer under sommarhalvåret. Genom att sätta 

solskyddsfilm på fartygets hyttventiler, och därigenom hindra att solens strålar värmer upp 

hytterna, kan dessa aggregat köras mindre och därigenom generera en stor energibesparing. 

 

”Enligt ECIS:s (Energy Consultants in Sweden) tester, har man räknat ut att den 

omgivande lufttemperaturen sänks med upp till 6°C i en hytt med Bekaerts 

solskyddsfilm installerad, jämfört med en hytt utan skyddsfilm på glasen – 

beroende på väderförhållandena. Resultatet av beräkningen är att ungefär 247 

000 kilowattimmar per år sparas in i energikostnader, som i sin tur sparar in på 

drivmedelsförbrukningen med hela 58 kubikmeter per fartyg och år.” 

 (Solar Gard 2009) 

 

Bränsleeffektiv konstruktion 

Ett av rederierna i undersökningen har två färjor som efter ändrad konstruktion av skrovet har 

gjort en stor miljö- och energivinst. Resultatet av en smalare skrovkonstruktion, i kombination 

med modernare motorer med effektivare förbränning, har blivit att fartyget går betydligt 

lättare genom vattnet. Denna kombination av teknik har gjort att fartygens bränsle 

förbrukning har minskat med 15 % i jämförelse med fartyg i motsvarande storlek inom samma 

rederi. 

 

För att förhindra beväxning av alger och havstulpaner, som också påverkar 

bränsleförbrukningen negativt, har ett av det två fartygens bottenskrov utrustats med en ny 

typ av ytbeläggning. Vilket har resulterat i att rederiet för första gången kan jämföra 

beväxningens påverkan av bränsleförbrukning, med systerfartyget som går på samma rutt och 

vars skrov är målat med den vanligt traditionella kopparinnehållande bottenfärgen. 
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Bränslemätare på bryggan 

Genom att låta styrmännen direkt se hur deras körsätt påverkar bunkerförbrukningen skulle 

kunna ge en tänkbar energibesparing. 

 

Företaget Emerson nämner i en av deras nyhetsbulletiner att deras bränslemätningar ombord 

på två testfartyg under en 12 månaders period gett en bunker besparing på 2 %, genom att 

göra besättningen uppmärksammad på hur optimeringar av körsättet kan påverka 

bränsleförbrukningen (Emerson u.d.). 

 

Hålla flottan ung 

Vid nyprojektering av fartyg är det oftast lättare att få med och integrera de nyaste teknikerna 

samt få dem att samarbeta med varandra. Detta kommer att ge en större energi besparing än 

en enskild installation av något enstaka system. 

 

Energieffektivitet har alltid varit en prioritet för Wärtsilä, och betydande 

förbättringar av verkningsgraden hos våra produkter och lösningar har uppnåtts 

under årens lopp. Till exempel uppnår de bästa motorerna en toppverkningsgrad 

på 52 %, vilket hör till de högsta uppmätta verkningsgraderna bland existerande 

kraftgeneratorer. Förbättrandet av en enskild komponents verkningsgrad 

garanterar emellertid inte nödvändigtvis det bästa övergripande slutresultatet. Till 

exempel kan man uppnå mer genom mångsidig fartygsdesign, systemintegration 

och motoroptimering. På motsvarande sätt kan man vad gäller kraftverk uppnå 

en total effektivitet på 90 % genom att kombinera olika teknologier. 

(Wärtsilä 2011) 

 

Även om ett nytt fartyg kostar mycket vid inköp så kommer det troligtvis att löna sig i längden 

pågrund av dess lägre driftskostnader. Medans ett gammalt fartygs underhållskostnader 

kommer att stiga samt att dess vardagliga driftkostnader troligtvis varit högre redan från 

nyproduktion. 
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Lågenergibelysning 
I land har studier visat att man kan spara upp till 60 % av energin för belysningsanvändningen 

genom att byta till modern teknik och optimera placeringen av belysningskällorna. Bytet av 

gamla armaturer mot nya kan även ge en minskad värmeutveckling då de nya armaturerna är 

mer effektiva än de gamla. 

En anläggning anses föråldrad när:  

 Armaturerna saknar reflektorer 

 Anläggningen är mer än 10 år 

 Armaturerna saknar högfrekvensdrift 

 Den installerade effekten är hög 

Utöver att byta armaturer så kan man också styra belysningen beroende på tid på dygnet, till 

exempel reducerad belysning i maskinrum, korridorer och utrymmen som inte används under 

nätter, bra utrustning att tillämpa i dessa fall är tillexempel dimmers, timers och rörelsevakter 

(EEF 2009). 

 
Byte av roder 
Genom att byta till ett mer energisnålt roderarrangemang kan enligt Rolls Royce en besparing 

på upp till 8 % uppnås. 

 

Genom att skruva rodret så att propellerns roterande vattenflöde träffar en vingliknande profil 

vilket omvandlar vattnets rörelse till en dragande kraft. Vidare kan en bulb monteras i höjd 

med propellerns nav, detta reducerar virvelströmmen som bildas av navet (Rolls Royce 2009). 

 



S i d a  |  3 6  

Diesel elektrisk drift 
Enligt Volvo Penta menas med Dieselelektrisk framdrift att fartyget har ett antal 

generatoraggregat som drivs med en varsin mindre dieselmotorer. Elen som produceras driver 

ett antal drivenheter innehållande propellrar och elmotorer, och med anledning att de är 

vridbara sköter de även styrningen av fartyget. Farten kan här dels regleras genom 

elmotorerna, och dels genom att variera antalet elmotorer som körs. (Volvo Penta) 

 

Vid dieselelektrisk drift uppnås oftast bättre bränslebesparingar samt lägre emissioner vid 

stora last- och hastighetsvariationer av fartyget. Det är två stora områden som blir allt viktigare 

för världens rederier, och ger därför enligt Gerhard Törneman på Volvo Penta, en stark 

efterfrågan på dieselelektriska alternativ till sjöss. 

 

Med dieselelektrisk drift kan man stänga av en eller flera motorer helt och hållet, vilket 

betyder att ett fartyg med sex motorer kan stänga av tre och köra resterande tre på full effekt, 

vilket resulterar i låga emissioner och bästa möjliga bränsleekonomi. 

 

En anledning också att rederierna använder sig av dieselelektriskt drift är i lastsynpunkt, där 

tack vare att motorerna kan placeras i princip var som helst i fartyget, så kan redarna anpassa 

storleken på last- och passagerarutrymmen för så effektiva sjötransporter som möjligt. Detta 

kan bidra till energivinst, då man utnyttjar mer lastutrymme i fartyget och där igenom minskar 

antalet sjöresor. Det är också möjligt att undvika kostsamma stillestånd på fartyget genom att 

göra underhåll på motorerna när fartyget är i drift då fartyget kan köras trots att en eller fler 

motorer är avstängda.  

 

Det är även positivt att vid körning med dieselelektrisk drift så ökar säkerheten, då fartyget 

inte riskerar att bli drivande om en motor havererar vid en sjöresa. 

(Volvo Penta 2008) 
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Fläkt reglering 

Fläktar används inom många områden som bland annat ventilation, kylning av utrustning och 

lokaler samt rökgastransporter. Energimyndigheten anser att det är få som ifrågasätter vilken 

sorts fläkt som används eller vilken storlek den har så länge den fungerar (Energimyndigheten 

2006) . Detta kan vara ett kostsamt tankesätt beroende på reglermetoden, då fläkten ofta står 

och går i onödan.   

 

Med spjällreglering stryps utrymmet efter fläkten, och därigenom varieras flödet ut i systemet. 

Denna metod gör att en fläkt med ett fast varvtal förbrukar energi som inte används till någon 

nytta. 

 

En annan metod som används är remdrift. Där utväxlingen till fläkten från drivmaskinen kan 

varieras. Denna metod utnyttjar energin bättre men har ändå vissa förluster i 

kraftöverföringen som inte går att förbise enligt energimyndigheten (Energimyndigheten 

2006). 

 

Det mest effektiva sättet att styra en fläkt är att varvtalsreglera den via exempelvis en 

frekvensomformare. På detta vis kan fläkten alltid hålla det varvtal som passar åtgången av luft 

i systemet.  

 

Då en 20 % reducering av flödet från fläkten, ger en halvering av effektbehovet, kan en 

investering av en frekvensomformare snabbt tjäna in sig om man har ett system där 

ventilationsbehovet varierar enligt (Energimyndigheten 2006). 



S i d a  |  3 8  

Optimalt trim 

I en artikel skriven av Sjöström nämns att ett fartygs trim har stor inverkan på 

bunkerförbrukningen (Sjöström 2008). Han skriver även att det kan vara svårt att veta det 

optimala trimmet för ett fartyg då det påverkas av många olika variabler. (Eniram u.d.)’s web 

broschyr har listat några av de variabler som deras dataprogram tar in för analys av optimalt 

trim, 

 Squateffekt 

 Propeller effekten 

 Rodrets styrvinklar 

 Väderförhållanden 

 Tryckvågen under fartyget 

 

Broschyren fortsätter att berätta om att en bunkerbesparing upp till 5 % inte är ouppnåeliga 

för vissa fartyg bara besättningen blir van att hålla ett öga på trimmet under körningarna. 

 

I nuläget finns det massvis av dataprogram likt Eniram som tar in parametrarna digitalt samt 

analogt och gör dessa beräkningar åt besättningen för en liten kostnad om man ser till en 5 % 

besparing i bunker. 
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Planering av drifttid på huvudmaskin och dieselgeneratorer 
Kortast möjliga drifttid i hamn samt planering av körning av hjälpmaskiner och huvudmaskin är 

faktorer som påverkar energiförbrukningen på fartygen. 

 

Exempel på det kan vara att om all last har kommit in tidigare så kan fartygen avgå tidigare än 

vad som anges i tidtabellen. Då kan farten dras ner och på så sätt minska bränsleåtgången. Det 

anses till och med att det mest effektiva sättet för ett rederi i linjetrafik att få ner 

bränsleförbrukningen är att se till att avgångs- och ankomsttider hålls och att vid behov justera 

dem så körningen blir optimal. Om det sedan är lite last i fartygen så finns det de redare som 

undersöker om man kan ta en extra liggedag till hamn, för att sedan dagen därpå kunna gå 

fullastad. I det fallet finns det också bränslebesparingar att göra. 

 

Ett annat sätt är att inte köra huvudmaskinerna och hjälpmaskinerna i onödan. Då man till 

exempel kan använda sig av landanslutning istället för att köra elproduktionen på maskinerna, 

när fartyget ligger till kaj. Man ska starta huvudmaskiner så sent som möjligt vid avgång samt 

stoppa dem så tidigt som möjligt vid förtöjning. Detta är också en effektiv åtgärd för att få ner 

bränsleförbrukningen. 

 

Mycket viktigt är alltså hela tiden hålla koll på turlistan. Går den förändra? Varje minut 

fartygen kan gå tidigare genererar i mindre bränsleåtgång då farten kan sänkas.  

Här följer ett citat från en nuvarande befälhavare taget från en av svarsenkäterna.  

 

”Det är många personer involverade i denna kedja som löper från kaj till kaj, som alla 

behöver vara väl insatta i hur deras insats faktiskt påverkar den totala slutsumman av 

bunkerolja. 

 Avgångstid är en tydlig signal från bokningen till fartyget, när utskrifter till väskan 

påbörjas. Det är ungefär den tid vi behöver för att starta maskin och på så sätt minimera 

onödig väntan på väskan med huvudmaskin igång. Även optimera förfarandet vid 

väntelista så att bilarna kommer ombord direkt när vi beställer och på så sätt eliminera 

försenad avgång. 

Det viktigaste är att kunna se momentan förbrukning i liter/NM, men även en historik 

över de olika ruttalternativen är naturligtvis en bra ”Decision support”. Man skall 

komma ihåg att det inte är utrustning och dataprogram i sig som spar bunker utan det 

är operatörer med rätt förutsättningar och verktyg som gör det.”  
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SSP-Poddar 

Enligt Siemens är det allt mer efterfrågan på POD-drift på fartygen eftersom de generellt har 

god manöverförmåga och bidrar till större flexibilitet i utseende och design av ett fartyg, då 

själva SSP-enheten är placerad utanför fartygets skrov (Siemens u.d.). Det var ett samarbete 

mellan Siemens och Schottel även kallade SSP partners som utvecklade enheten.  SPP-enheten 

har enligt Siemens satt en helt ny standard var gällande effektivitet, användarvänlighet, 

manöverförmåga, flexibilitet samt underhållsmässigt, av fartygets framdrivningsmaskineri. 

 

SSP-enheten är ett framdrivningssystem med poddar, som genererar en effekt mellan fem och 

tolv megawatt stycket, där effekten kommer från ett system som styrs av dieselelektriskt drift.  

 

Varje roterande pod har två propellrar på var sida om pod-kapseln som roterar i samma 

riktning. Poddarna har förmågan att rotera 360°, och är placerade under akten utanför 

fartygets skrov och drivs med hjälp av synkronmotorer.  

 

Konstruktionen av enheten ger en enastående hydrodynamisk utgång på grund av att pod-

kapseln är betydligt mer kompakta än ett jämförbart system. SSP-enheten och synkronmotorn 

påverkar varandra vilket bidrar till hög verkningsgrad och exakt manöverförmåga. Rederiet i 

undersökningen som använt sig av SSP-enheten på sina fartyg har gjort en bränslebesparing på  

hela 15 % på sina fartyg. 

 

Andra Fördelar med SSP-enheten enligt Siemens 

 Ökad verkningsgrad och effektivitet 

 Bra manöverförmåga 

 Tyst 

 Låga vibrationer 

 Standardiserade komponenter i hela världen 

 Design, sparar plats 
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Varmvattenreglering 
Genom att byta ut vattenkranarna i utrymmen där man har möjlighet att tvätta sig till nya 

energisnåla versioner kan man spara stora mängder varmvatten och därigenom energi. 

 

Enligt Energimyndigheten kan man i en villa spara in 40 % av sin energianvändning för 

varmvatten om man byter ut tre av sina vattenkranar till nya energisnåla, besparningen till 

sjöss är svåruppskattad men det kommer definitivt ge en besparing. Detta pågrund av att de 

nya vattenkranarna inte förbrukar lika mycket vatten och ger lägre temperatur på 

varmvattnet. (Energimyndigheten 2006) 

 
Värmeåtrvinning från DG 
Dieselmotorn klarar endast av att ta tillvara på upp till 50,5% av dieselns energiinnehåll, 

resterande energi försvinner som värme (avgaser, kylning) och friktionsförluster (lager) 

(Kuiken, Diesel Engines I 2008). Värmen som transporteras via avgaserna återanvänds i 

dagsläget i en speciell avgaspanna med uppgift att skapa ånga eller värma hetolja. Detta för att 

avlasta pannsystemet genom att ta till vara på den värmeenergi som finns i avgaserna. Denna 

lösning finns oftast enbart till framdrivningsmaskineri som står still under hamnanlöp, men 

skulle lika gärna kunna tillämpas på hjälpmaskiner som mestadels står och producerar el och 

varma avgaser, under tiden i hamn. Denna återvunna värme skulle även kunna användas för 

att driva utrustning ombord som tillexempel turbogeneratorer för elkrafts produktion 

(Andersson, 12. Hjälpkraftgenerering u.d.). 
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