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Abstract  

Denna studie bestod i att undersöka situationen på marknaden angående 

framdriftsanläggningar för LNG-tankfartyg. Syftet med arbetet var att skapa en relevant bild 

av hur situationen ser ut idag och genom intervjuer ta reda på hur den kan komma att 

förändras.  

Genom en litteraturstudie undersöktes läget på marknaden och utifrån det kunde relevanta 

frågor utformas. Efter att frågorna hade utformats tog författarna kontakt med olika företag 

som var anknutna till marknaden för LNG-tankfartyg. Intervjuer med företagen genomfördes 

och dessa har gjort det möjligt att analysera hur läget kan komma att förändras.  

Studien har visat att det finns ett system, DFDE, som dominerar fartygsbeställningar i 

dagsläget. Det finns även nyare system som består av gasdrivna tvåtaktsmotorer som 

förväntas ta över en del av marknaden. Andra system såsom ånganläggningar och 

anläggningar med gasturbin finns tillgängliga men de ligger inte i fokus i dagsläget.   
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Abstract  

This study consisted of analysing the current situation on the market for propulsion systems 

for LNG-carriers. The purpose of the study was to create a relevant picture of what the 

situation looks like today and through interviews try to predict how the situation might come 

to change.  

By using already existing literature the authors reviewed the situation on the market as it is 

today and formed relevant questions. After the questions had been formed the authors 

contacted several companies associated with the LNG-carrier market. Interviews with these 

companies were carried out and it is through these interviews possible to analyse how the 

situation might come to change.  

The study has shown that there is one system that dominates the market for LNG-carrier 

propulsion, DFDE. There is however a new system, with dual-fuel two stroke engines that is 

expected to take over a part of the market in the near future. Other propulsion systems such as 

steam propulsion plant and a system with a gas turbine exist on the market but the interest in 

these systems is limited.  
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1. Inledning 

1.1 Definitioner & Förkortningar 

 

BOG  Boil Off Gas är den del av den transporterade gasen som naturligt förångas och 

måste tas om hand. [m3] 

BOR Boil Off Rate är mängden gas som förångas i lasttanken, vanligen uttryckt i 

procent lastvolym per dygn. [enhetslöst] 

COGES  Combined gas turbine electric and steam turbine plant. Även kallat 

gasturbin med combined cycle. Kallas för COGAS om gasturbinen driver 

propelleraxeln direkt. 

DFDE  Dual Fuel Diesel Electric är det vanligaste systemet idag där gasen förbränns i 

fyrtakts trunkmotorer och levereras till propelleraxeln genom generatorer och 

elmotorer. 

ECA Emission Control Area är områden där speciella avgasutsläppskrav råder.  

EGR  Exhaust Gas Recirculation är ett sätt att sänka bildandet av kväveoxider i en 

förbränningsmotor. 

GO  Gas Oil är det renaste bränslet som används på fartygen men även det dyraste. 

HFO  Heavy Fuel Oil är det vanligaste bränslet som används på större fartyg i 

dagsläget. 

LNG  Liquefied Natural Gas är själva lasten i ett LNG-tankfartyg. Gasen hålls 

flytande genom nedkylning till -163 ºC.   

MDO  Marine Diesel Oil är ett marint bränsle som är renare än HFO men också 

dyrare.  

NCR   Normal Continuous Rating är den hastigheten som ett fartyg är byggt för att 

hålla under gång vid normala förhållanden. 
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RPM Revolutions Per Minute är det vanligaste sättet att mäta varvtal, varv per 

minut. 

UST (RST)  Ultra/Reheat Steam Turbine är den effektivaste ånganläggningen som erbjuds 

på marknaden idag.  

 

Large Conventional är en benämning på fartygsstorlek som används i industrin (150,000-  

180,000 m3 lastvolym).   

Twin Skeg är en framdriftslösning med två propellrar, systemet beskrivs ytterligare i bilaga 1. 

Reliquefaction Plant är en anläggning som återkondenserar den förångade lasten, BOG, för 

att kunna återföra den till lasttanken.  

ME-GI är namnet på MANs tvåtaktsmotor med högtrycks gasinsprutning.   
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1.2 Bakgrund 

 

Ett LNG-tankfartyg transporteras lasten vid -163 ºC i flytande form. LNG är en klar vätska 

med en densitet av 450 kg/m3. Flytande naturgas tar endast 1/600-del av volymen för naturgas 

i gasform vid atmosfärstryck (MAN, 2009). För att bibehålla detta förhållande tillåts en del av 

lasten att förångas. Förångingen är nödvändig för att ta hand om den värmen som läcker in i 

lasttankarna. 

Den förångade lasten, BOG, bör inte släppas ut på grund av att den är skadlig för atmosfären. 

Ett alternativ är att förbränna gasen i en så kallad Gas Combustion Unit. LNG består 

mestadels av metan, ett ämne som påverkar växthuseffekten. När metangasen förbränns görs 

den om till koldioxid. Koldioxid är i jämförelse med metangasen mindre skadlig för 

atmosfären. Det alternativet gör utsläppen renare, däremot går energin förlorad.  

Ett annat alternativ är att kondensera gasen i en Reliquefaction Plant och återföra den till 

lasttankarna. Detta alternativ är ekonomiskt fördelaktigt då ingen last behöver gå förlorad, 

däremot är den i sin tur energikrävande. Det vanligaste alternativet är dock att använda BOG 

till fartygets framdrift.  

LNG-fartygen har funnits sedan början på 1960–talet men i liten utsträckning. Dagens krav på 

renare energi har gjort att LNG-branschen har växt de senaste åren. I takt med att behovet av 

LNG stiger och den transporterade mängden gas ökar ställs allt större krav på fartygen (LNG, 

2012). 

Val av framdriftsanläggning för LNG-tankfartyg har förändrats över tiden. Från början 

dominerade ånganläggningar där gasen förbrändes i stora pannor. DFDE system, där 

utnyttjandet av BOG har blivit möjligt i medelstora kolvmotorer med dual-fuel teknologi, är 

vanligast idag. Med utveckling av nya marina ånganläggningar samt nya typer av 2-takts 

dieselmotorer med dual-fuel teknologi är det inte alls säkert att trenden med att bygga fartyg 

med diesel-elektriska anläggningar fortsätter. 

Med stigande fokus på miljöaspekter ökar intresset för renare energi, både för sjöfarten och 

för landbaserade energianläggningar, något som gör att produktionen och handeln av LNG 

ökar (LNG, 2012). Nya LNG-terminaler öppnas och med hårdare miljökrav på fartyg har 

många rederier redan börjat titta på möjligheten att driva sina fartyg med LNG.  
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Kommande MARPOL Annex VI regler innebär till exempel att maxgränsen för innehåll av 

svavel i fartygsbränsle globalt sänks från 3.5 % till 0.5 % år 2020. Gränsen för svavelinnehåll 

i fartygsbränsle för Östersjöområdet sänks från 0.5 % till 0.1 % år 2015 (IMO, 2011). Se 

figur 1. Dessutom tillkommer nya strikta krav för innehåll av kväveoxider i avgaserna för 

fartyg som färdas i ECA-områden. 

De kommande utsläppskraven tar hänsyn till motorns effektivitet samt varvtal (IMO, 2011). 

 

Figur 1: IMO NOx utsläppskrav.(Marintek, 2008)  

Tidigare har transporten av LNG dominerats av fartyg som varit chartrade för att gå på en 

fixerad rutt under en längre tid. Med ökande handel och det stigande antalet LNG-terminaler 

ökar dock den så kallade spotmarknaden (LNG, 2012). 

Spotmarknaden innebär kortsiktig handel med LNG, en viss lastvolym säljs alltså till den 

högstbjudande. Enligt International Group of Liquefied Natural Gas Importers stod 

spotmarknaden för 25 % av den totala volymen på LNG-marknaden år 2012. Spotmarknadens 

natur ställer speciella krav på fartyg som ska vara sysselsatta inom den sektorn. Tillgänglighet 

och flexibilitet kan till exempel vara viktigare än bränsleekonomi. 

En annan stor fråga inom transport av LNG är lasthantering, de första fartygen byggdes till 

större del med sfäriska Moss-tankar. Numera domineras fartygsbeställningarna av fartyg med 

membrantank-konstruktion. Mängden av den förångade gasen minskar med mer avancerad 

lasthanteringsutrustning samtidigt som priset för gasen ökar, något som har fått branschen att 

ta större hänsyn till bränsleeffektivitet hos framdriftsanläggningar.  
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Det finns alltså ett antal faktorer som till största del styr förändringarna i valet av 

framdriftsanläggning för LNG-tankfartyg;  

 Olika operationssätt beroende på förändringarna på marknaden där spot-handeln ökar 

och tar allt större del av den fraktade LNG-volymen. 

 Strängare krav på avgasutsläpp från fartygen. 

 Nya teknologier som gör det möjligt att göra fartygen bränsleeffektivare.   

 

1.3 Tekniska egenskaper 

 

Det finns flera olika system för lasthantering och ett antal olika framdriftsanläggningar;  

Lasthantering 

 Sfäriska Moss-tankar som länge har varit populära på grund av deras relativt lägre 

BOR och mindre påverkan på fartygsstabiliteten (Gastech, 2005). 

 Membrantankar som har blivit populärare på senare år på grund av deras högre 

fyllnadsgrad av fartyget. Med membrantankar utnyttjas alltså fartygets dimensioner 

effektivare .   

Framdriftsanläggningar  

 Ånganläggning där BOG förbränns i pannor som i sin tur skapar ånga som driver en 

ångturbin.  

 DFDE system, där BOG förbränns i medelstora fyrtakts kolvmotorer som driver 

generatorer och effekten överförs till propelleraxeln genom elmotorer. 

 Långsamtgående tvåtakts kolvmotor som drivs av BOG.  

 Gasturbinanläggning, där BOG driver en gasturbin och avgaserna från denna driver en 

ångpanna. Pannan driver i sin tur en ångturbin, något som höjer anläggningens 

verkningsgrad. Detta system kallas även för Combined Cycle.  

Mer om LNG-tankfartygens tekniska egenskaper kan läsas i bilaga 1.  
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1.4 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka trenderna på marknaden vid val av 

framdriftsanläggning för konventionella LNG-tankfartyg.  

– På vilka tekniska grunder görs valet av framdriftsanläggning för LNG-tankfartyg 

idag? 

– Vilka tekniska egenskaper kommer att styra trenden vid val av framdriftsanläggning 

för ”Large Conventional” LNG-tankfartyg?  
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1.5 Avgränsning och kommentarer 

 

Arbetet avgränsas till att behandla framdriftsanläggningar som är relevanta för ”Large 

Conventional” LNG-tankfartyg eftersom det är den vanligaste typen av fartyg som finns samt 

ligger på beställning. Se figur 2.  

 

Figur 2: Antalet LNG-tankfartyg på beställning år 2007. (MAN, 2009) 

 

Som statistiken från juli 2007 visar så är ”Large Conventional” den till antalet vanligaste 

fartygstypen på beställning. Senare statistik från 2013 visar att det är nästan utselutande 

”Large Conventional” som är beställda (gCaptain, 2013).  
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I arbetet kartläggs olika framdriftsalternativ med avseende på;  

– Bränsleeffektivitet 

– Byggkostnad 

– Underhållskostnad 

– Miljöpåverkan från avgasutsläpp 

Den preliminära undersökningen som har gjorts innan arbetets början har visat att det är dessa 

kriterier som till stor del styr valet av framdriftsanläggning (LNG, 2012).  

För att få en konkret bild av trenderna i branschen har ett antal företag blivit kontaktade, både  

företag som säljer framdriftsanläggningar och företag som är intresserade av att köpa dessa. 

Detta har lett till genomförandet av fyra intervjuer med dessa. Intervjuerna som har 

genomförts handlar om intryck och åsikter som dessa berörda personer har skaffat sig i sitt 

arbete som på ett eller annat sätt handlar om framdrift för LNG-tankfartyg. Att prata om 

intryck och åsikter medför att objektiviteten hos den intervjuade kan ifrågasättas, något som 

bör tas i beaktande. Arbetet har varit begränsat i sin omfattning och därför har författarna valt 

att främst intervjua motortillverkare. Detta eftersom de i sitt arbete har ständig kontakt med 

marknaden och kan ge en bred bild av situationen.  
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2. Metod 

 

Precis som det finns olika typer av problemställningar, finns det olika typer av design som är 

lämpliga för dem. Valet av undersökningsuppläggning får stora konsekvenser för 

undersökningens validitet (Jacobsen, 2007). 

 

När val av ämne var avgjort och syfte, problematisering och frågeställning var utarbetat föll 

det sig vilka metoder som kunde användas. Eftersom arbetet grundar sig på tekniker som 

finns behöver en litteratursökning göras och eftersom svaren på frågeställningen kräver 

professionella utlåtanden krävs även en kvalitativ undersökning. 

 

2.1 Kvalitativ metod 

 

På grund av frågeställningen är den kvalitativa undersökningsmetoden lämplig, då arbetet inte 

enbart bygger på ren fakta. Eftersom det är till en del fortfarande hypotetiskt kan inte 

undersökningen enbart förlitas på den information som redan finns tillgänglig, utan det har 

utförts kvalitativa intervjuer för att få fram den mest relevanta informationen i ämnet. 

 

”Vid kvalitativa intervjuer är syftet att använda sig av det direkta mötet mellan 

forskare och intervjuperson och det unika samtal som uppstår i just denna 

kontext, eftersom intervjupersonerna skiftar och därmed också relationen och 

samtalet.” (Widerberg, 2006) 

 

2.2 Litteratursökning 

 

För att få fram så objektiv data som möjligt lämpade det sig att samla in den relevanta 

informationen som redan finns för att utifrån det kunna avgöra subjektiviteten hos 

intervjuerna. Litteratursökningen efter information angående det valda ämnet är den viktiga 

grunden för hela arbetet. Grovt sett skiljs sådant material som insamlas för en specifik studie, 

primärdata, och sådant material som redan tidigare insamlats av andra, sekundärdata 

(Metodboken, 2003). 
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2.3 Tillvägagångssätt 

 

Den insamlade informationen är primärdatan i arbetet.  Med hjälp av primärdatan utformades 

intervjuer för att få reda på så relevant data, angående trender i branschen för val av 

framdriftsanläggning, som möjligt. 

 

Kontakt mellan författare och handledare har skett regelbundet per e-mail med återkoppling 

om veckan som gått varje måndag. De båda författarna har använt sig av telefon och e-mail 

för att hålla sig uppdaterade om framskridandet i arbetet. 

 

Litteratursökningen skedde till största delen på internet, främst på maskintillverkares 

hemsidor och på databaser för vetenskapliga rapporter. Informationen som samlades ihop har 

lästs igenom och utvärderats för sin relevans. Det visade sig att liknande arbeten har gjorts 

men utan de senaste teknologierna som är aktuella just vid rapportens författande. Utifrån 

existerande arbeten har litteratursökningen kunnat utvidgas och preciserat vilka tekniker som 

skall undersökas ytterligare och i större detalj. Eftersom en del av teknologierna fortfarande är 

under utveckling så blev det nödvändigt att kontakta tillverkare för att får tag i informationen 

kring dessa system. Utifrån grundinformationen i kontakterna med tillverkare utformades 

intervjufrågor. 

 

De kvalitativa intervjuerna har utförts per telefon, e-mail och via möten hos två ledande 

motortillverkare. Utöver motortillverkare har klassificeringssällskap och rederier kontaktats. 

Flera av de kontaktade har delat med sig av information som använts i arbetet fastän inga 

intervjuer med dessa har genomförts. Flera olika fartygsvarv som bygger LNG-tankfartyg har 

kontaktats via e-mail men utan någon respons. 

 

Intervjuerna spelades in för att lättare och på ett korrekt sätt kunna återges. Den information 

som intervjuobjekten har delat med sig av har sedan beskrivits. Inspelningarna har i efterhand 

lyssnats igenom och de relevanta delarna har antecknats och återgivits i rapporten. Analys av 

vad som framkommit gjordes gemensamt av författarna och kopplades ihop med de olika 

intervjuerna för att få en helhetsbild av vad de olika intervjuobjekten har svarat. 
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2.4 Etik 

 

Identiteterna på intervjuobjekten har hållits hemliga i studien. Det är relevant vad 

intervjuobjektet har för professionell position och inte vad personen i fråga heter. Alla 

inspelningar från intervjuerna har behandlats med tanke på att intervjuerna är anonyma och 

har endast lyssnats på av författarna. 

3. Resultat 

3.1 Populärast idag 

 

– På vilka tekniska grunder görs valet av framdriftsanläggning för LNG-tankfartyg idag? 

Som litteraturstudien stödjer och alla som har blivit kontaktade har påvisat är 

DFDE anläggningen marknadsdominerande idag. DFDE tog över som marknadsdominerande 

från ånganläggningen på grund av dess högre totala verkningsgrad. När BOR sänktes med 

bättre teknologier inom lasthantering blev det viktigt att inte behöva använda mer gas än den 

naturliga förångningen gav när fartyget skulle gå med full hastighet.  

”Fler och fler efterfrågar låg Boil-Off-Rate och vill välja det mest effektiva 

maskineriet för att slippa forcera Boil Off Gas för att hålla en viss fart.”  

– Intervjuobjekt 2 

 

Flera rederier bygger fortfarande fartyg med ånganläggningar. Uppfattningen hos de 

intervjuade är att det beror på att de rederierna har erfarenhet av dessa anläggningar. 

Intervjuobjekt 4 säger att ingen kund har kommit med önskemålet att jämföra 

ME-GI anläggningen med en ånganläggning. 

 “We have never put vs. between them, so when the owner comes and asks us 

about our opinion then we always make a comparison and they come with some 

numbers … and it’s always a combustion engine. “  

   – Intervjuobjekt 4 
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Något genomgående som har framkommit i intervjuerna är att sjöfartsbranschen är väldigt 

konservativ. När nya teknologier kommer in på marknaden är det sällan någon som vill vara 

först med att tillämpa dessa, av den anledningen väljs äldre, beprövade system.  

”Och så är det lite med ny teknologi, att folk är skeptiska till det. Så hittills 

väljer kunderna DFDE för det är ganska känt att det är en god verkningsgrad 

på det och att det är driftsäkert” 

– Intervjuobjekt 2  

 

Eftersom ånganläggningar nästan enbart används på LNG-tankfartyg är utbudet på erfaren 

personal relativt litet sett till handelssjöfarten. DFDE anläggningar finns däremot på flera 

andra fartygstyper. Det gör att det finns mer personal med erfarenhet av DFDE anläggningar 

än av ånganläggningar.   

 

3.1.1 Miljöpåverkan från avgasutsläpp 

 

De nya Tier III gränser som träder i kraft 1 januari 2016 ställer hårdare krav på 

framdriftsanläggningar att släppa ut renare avgaser i ECA-områden med fokus på 

kväveoxider. Kväveoxider bildas främst genom förbränning vid höga temperaturer, cirka 

1630 ºC och högre (KTH, 2007).   

I nuläget är Tier III kraven det som det pratas mest om i avgasutsläpps-sammanhang. Alla 

framdriftsanläggningar berörda i det här arbetet uppfyller de kraven. Det är svårt att hitta 

tillförlitliga siffror angående avgasutsläpp för att kunna göra en jämförelse. Detta då den 

informationen oftast kommer från själva tillverkaren för framdriftsanläggningen. Intervjuerna 

har visat att det är främst i efterföljandet av Tier III kraven som intresset från kundernas sida 

ligger gällande avgasutsläpp. Detta gäller främst fartyg som är tänkta att operera i 

ECA-områden. 

Kväveoxider bildas främst genom förbränning vid hög temperatur. Denna problematik gäller 

således inte gasmotorer som fungerar enligt lean-burn principen då luftöverskottet kyler 

förbränningen tillräckligt för att sänka NOx-halterna under gränsnivån. Den problematiken 

finns heller inte i ångpannor då förbränningstemperaturen i dessa är avsevärt lägre än i en 

förbränningsmotor.  Alla förbränningsmotorer berörda i det här arbetet är elektroniskt styrda 

och därigenom kan de finjusteras från kontrollrummet.  
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Med ökat luftöverskott sänks NOx-halterna men även motorns verkningsgrad. Det är möjligt 

att i styrsystemen finjustera motorerna för att ge maximal verkningsgrad eller justera 

luftöverskottet för att sänka NOx-halterna. Det finns alltså möjlighet att välja olika 

operationssätt till exempel beroende på om man befinner sig i eller utanför ett ECA-område.  

På motorer som opererar enligt lean-burn principen räcker det med ändringar i motorns 

styrsystem för att sänka NOx halterna.  

MANs motor med högtrycksinsprutning använder sig av EGR för att lösa den problematiken. 

En EGR-anläggning innebär i praktiken att en del av avgaserna kyls och renas för att sedan 

återföras till motorn.  Även med den typen av anläggning finns möjligheten att välja 

operationssätt för motorn beroende på vad som är önskvärt, maximal verkningsgrad eller 

NOx-optimering.  
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3.1.2 Effektivitet 

 

I takt med att BOG-raten minskar med nya förbättrade lasttankar och bränslekostnaderna 

stiger så ökar intresset för en så effektiv framdriftsanläggning som möjligt. DFDE lösningen 

är idag marknadsdominerande på grund av dess högre verkningsgrad jämfört med 

ånganläggningar. I en jämförelse gjort av Hyundai 2013 uppskattas 

framdrivningsverkningsgraderna för anläggningarna på marknaden som följande (se figur 3):  

 

 

Figur 3: Jämförelse av framdriftsanläggningar (Hyundai, 2013). 

I jämförelsen finns endast MANs ME-GI motor eftersom den gjordes innan Wärtsiläs motor 

hade introducerats på marknaden.  

 

3.1.3 Byggkostnad 

 

Att bygga ett LNG-tankfartyg med lastkapaciteten 160 000 m3 kostar omkring 200 miljoner 

USD (FT, 2013). Framdriftsanläggningen är en stor del av den kostnaden. Valet av 

framdriftsanläggning kommer även att vara viktigt för operationskostnaderna av fartyget. 

Olika källor har uppgett olika kostnadsförslag på framdriftsanläggningar.  
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En jämförelse gjord av Hyundai beskriver skillnaden i inköpskostnad vid nybyggnad av ett 

LNG-tankfartyg med en lastkapacitet på 164 000 - 165 000 m3. Enligt deras beräkningar blir 

inköpskostnaden för hela fartyget lägst om UST anläggningen väljs. UST anläggningens 

inköpskostnad sätts till 100 % som referens. För DFDE anläggningen är den totala 

inköpskostnaden 102 %  (Hyundai, 2013). De största kostnaderna som skiljer anläggningarna 

åt är för elmotorer, frekvensomriktare och transformatorer. De står för ca 35 % av 

DFDE anläggningens totala inköpspris. Dual-fuel motorerna står för ca 55 % av 

inköpskostnaderna (Dieselduck, 2008). ME-GI lösningens totala inköpskostnad är med 

motsvarande referens på 105 % (Hyundai, 2013). Hos ME-GI anläggningen är det 

installationen av och extra utrustningen till högtrycksinsprutning av gasen som står för den 

ökade kostnaden. Denna utrustning står för ca 35–40 % av de totala inköpskostnaderna 

beroende på vilken typ av installation som väljs (Dieselduck, 2008). 

 

På grund av att ånganläggningen kräver ett större maskinrum så blir lastutrymmet 1000 m3 

mindre än vid DFDE eller ME-GI som framdriftsanläggning. I jämförelsen har "Twin skeg" 

valts för både DFDE och ME-GI lösningarna, men endast en propeller för UST anläggningen. 

Att ha "Twin skeg" installationen bidrar också till en ökad inköpskostnad.  

 

Inget LNG-tankfartyg har installerat en gasturbinanläggning med combined cycle och därav 

finns inte några kostnadsförslag för vad en sådan installation skulle ha för inköpskostnad (GT, 

2002). Den föreslagna gasturbinanläggningen som beskrivits i tidigare kapitel sägs av 

tillverkaren kunna sänka livstidskostnaderna med 10 % (GE, 2013). 

 

3.1.4 Driftskostnad 

 

Kostnaderna för underhåll och drift av ett LNG-tankfartyg varierar kraftigt beroende på vilken 

typ av framdriftsanläggning som finns ombord på fartyget. UST anläggningen kräver minst 

underhåll med ett beräknat underhållsintervall på cirka 30 månader och full 

inspektion/överhalning på varv endast vart femte år. Ångpannorna är i stort sett alltid i drift så 

30 månader motsvarar cirka 22000 driftstimmar (LNG, 2012). DFDE anläggningen har ett 

beräknat underhåll för varje 2000 driftstimmar och full överhalning/inspektion av topplock, 

cylinder foder, kolvar med kolvringar och bränslepumpar efter ca 18 000 driftstimmar. En 

typisk DFDE anläggning har 42 cylindrar uppdelat på 4 motorer, 3x12V och 1x6L (W50DF, 



 

16 
 

2010). På ett fartyg med tvåtaktsmotorer och hjälpgeneratorer är det färre antal cylindrar som 

behöver underhållas och eftersom tvåtaktsmotorer har färre rörliga delar och går med lägre 

varvtal blir slitaget mindre. Därav är underhållskostnaderna mindre för 

tvåtaktsmotoranläggningen än för DFDE anläggningen (Hyundai, 2013). Gasturbinen har ett 

underhållsintervall på upp till 25 000 driftstimmar, det längsta intervallet av de berörda 

systemen (GE, 2013). 

Hänsyn bör tas till den högre smörjoljeförbrukningen hos tvåtaktsmotorn. Denna kostnad är 

mer än 5 gånger så hög som hos DFDE anläggningen för en tvåtaktsmotor som drivs med 

HFO. Smörjoljekostnaden för en tvåtaktsmotor som drivs med gas förväntas dock vara lägre 

då en billigare olja kan användas. Kostnaden för smörjolja hos en UST anläggning är så liten 

att den kan försummas (LNG, 2012).  

”…but of course you can use a lot cheaper cylinder oil, which is, cylinder oil is 

actually cleaning the combustion chamber. So you can use cheaper oil because 

you don’t have any sulphur in the fuel. … but we only know when we have run 

40 000 hours with an engine and we don’t have that yet. “  

– Intervjuobjekt 3 

 

När det gäller driftskostnaderna så är det bränsleeffektiviten som har störst betydelse och där 

är tvåtaktsmotoranläggningen det alternativ som har den högsta verkningsgraden. 

Tvåtaktsmotorn har en verkningsgrad för framdrift på cirka 48 %. 

DFDE anläggningen har på grund av förluster i likriktare, transformatorer, elmotorer och 

annan elektrisk utrustning samt den lägre verkningsgraden hos fyrtaktsmotorerna en total 

verkningsgrad för framdrift på cirka 43 % (Hyundai, 2013).  
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Gasturbinen kan leverera en verkningsgrad till propellern på upp till ungefär 39 %, men 

verkningsgraden försämras när gasturbinen går under 80 % last (Dieselduck, 2008). 

UST anläggningen har en verkningsgrad på cirka 34 % vilket ger den lägst verkningsgrad av 

alternativen som beskrivs i den här rapporten (Hyundai, 2013). Se tabell 1. 

Tabell 1: Jämförelse av verkningsgraderna för de olika systemen 

  

 

 

UST DFDE ME-GI COGES 

Framdrivningsverkningsrad Ca 34 % Ca 43 % Ca 48 % Ca 39 % 
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3.2 Populärast i framtiden 

 

– Vilka tekniska egenskaper kommer att styra trenden vid val av framdriftsanläggning 

för ”Large Conventional” LNG-tankfartyg? 

 

Ånganläggningen har länge varit det vanligaste alternativet som framdriftsanläggning för 

LNG-tankfartyg. Den har lägst verkningsgrad av de framdriftsanläggningar som är aktuella i 

rapporten. Intervjuerna visar enhälligt att ånganläggningen troligtvis kommer finnas kvar som 

alternativ och att beställningar fortfarande görs på denna anläggning, men att det endast blir 

en marginell del av de framtida beställningarna av LNG-tankfartyg. 

 

Att rederier fortfarande beställer ånganläggningen för framdrift beror på att anläggningen har 

störst pålitlighet och längst "MTTF" (mean time to failure) och att fartygsägarna och 

kunderna har erfarenhet av ånganläggningen. 

 

"The efficiency is much lower on the steam turbine plant. Maybe the safety is better, 

depends on how you compare it, I don't know. The efficiency and the fuel consumption 

is the biggest drivers right now. Compared it is 35% for steam turbine and the 

DF-engines is 46, 48 % efficiency. Of course it could be some solution, but I think it is 

marginal in the future ... I believe the trend will be four-stroke now for a few years and 

then the two-stroke will take over."  

– Intervjuobjekt 3 

 

"Vi ser på UST systemet nu. Vi ser på det eftersom det elektriska tappet på 

DFDE systemet är betydligt ... Ser man underhållsmässigt så är steam-systemen 

överlägsna där, eftersom de blir väldigt gamla. Det är mycket mer underhåll på 

DFDE, själva motorerna, men det elektriska systemet är ganska robust. När man ska 

göra underhåll på en DF-motor utan att det är planlagt så har man fortfarande 3 kvar 

så du kan segla ganska fort. Så man går inte offhire på samma sätt, som om man får 

ett stort fel på ett steamship eller ett fartyg med ME-GI"  

– Intervjuobjekt 2 

 

 

"A couple of weeks ago there was some contracts for this steam turbine system for 
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LNG-Carriers. But I think that they are not so popular now or in the future."   

     – Intervjuobjekt 1 

 

Även om det finns förslag på framdriftsanläggning med COGES så visar intervjuerna att 

intresset för denna anläggning är begränsat. De trodde inte att det alternativet skulle kunna 

konkurrera med övriga teknologier som förväntas ta delar av marknaden i framtiden. Endast 

en av de tillfrågade hade varit med om att gasturbinanläggningen använts i en jämförelse vid 

val av framdriftsanläggning. 

 

"I heard about that one year ago we had a visit from some shipyard and they were 

talking about the gasturbines as well. As far as I remember from gasturbine, they are 

more expensive than the Diesel engine. They have some benefits I don't say no. They 

are, let’s say nice in operations, maybe not so nice as steam turbines. But still they are 

much, much simpler. But efficiency is lower still and CapEx is higher. Maybe it will be 

installed in some marginal places. On LNG-carriers I don't believe so, it could be, but 

it would be a nice surprise." 

      – Intervjuobjekt 3 

 

"… det verkar lovande men nu tror jag mer på ME-GI och speciellt konkurrenten 

Wärtsilä kommer bli lite viktigare. De har högre verkningsgrad, nu minns jag inte 

verkningsgraden men de skryter med att komma upp i samma verkningsgrad som 

dieselmotorer. En landansluten COGES anläggning är väldigt bra men då har man en 

enorm boiler och ska man ha det till sjöss kostar det för mycket plats, det kostar mer 

än det smakar."  

– Intervjuobjekt 2 

 

 

3.2.1 Ny teknologi 

 

Något som alla intervjuobjekt är eniga om är att dual-fuel tvåtaktsmotorer kommer i 

framtiden att ta över en del av marknaden för framdriftsanläggning för LNG-tankfartyg. 

Intervjuobjekten är då också överens om att det i första hand gäller de större fartygen. 

 

 

"These two-stroke engines, I think that they will take parts of this LNG-Carrier 
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business. Later on. That will take some time; let’s say from five to ten years, possibly."   

– Intervjuobjekt 1 

 

Det har framkommit i studien att det finns två konkurrerande tekniker som är under 

utveckling. Dessa tekniker är båda tillgängliga för beställning men har ännu inte installerats 

på något LNG-tankfartyg, dock finns det beställningar på det ena alternativet, för användning 

som framdriftsanläggning på LNG-tankfartyg. 

 

Den ena motortillverkaren har valt att utveckla en tvåtaktsmotor med högtrycksinsprutning av 

gas och den andra har valt att utveckla en tvåtaktsmotor med lågtrycksinsprutning av gasen. 

Sett till endast motorerna har alternativet med högtrycksinsprutning högre verkningsgrad. Det 

är på grund av att Diesel-principen tillämpas. Diesel-principen har vid samma storlek på 

motor, dvs. samma cylindervolym och slaglängd, en högre verkningsgrad än en motor som 

tillämpar Otto-principen. 

 

Totala framdrivningsverkningsgraden för respektive framdriftsanläggning är däremot nästan 

samma på grund av den energikrävande extrautrustningen som krävs för att förse motorn med 

högtrycksgas. Extrautrustningen för högtrycksinsprutningen leder till att inköpskostnaden för 

den anläggningen förväntas vara något högre än vid användandet av lågtrycksinsprutning. 

 

"For operating cost, what you call OpEx in fact, it is important to remember about the 

extra energy, electric energy, which you have to pay for to the high pressure 

compressors and pumps which ever you select. And if you want to be Tier III 

compliant, with the high pressure engine you can be, of course. But you have to invest 

in an EGR. EGR also requires quiet a lot of electric energy ... This is an extra system 

and we have Tier III without anything. It will be an extra investment."  

– Intervjuobjekt 3 

 

 

För att öka pålitligheten och säkerheten hos fartygen med twin skeg finns möjligheten att sätta 

en koppling på de direktkopplade propelleraxlarna.  Möjligheten att koppla ur en motor gör 

det möjligt att utföra service på den ena motorn samtidigt som den andra ligger i hot standby, 

något som oftast krävs av LNG-terminaler. Hot standby innebär att fartyget snabbt ska kunna 

lämna kaj ifall det behövs. Service eller reparationer på framdriftsmaskineri under hot standby 
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är därför inte tillåtet. 

 

”LNG-carriers with heavy fuel engines, they have a clutch so they can actually 

disassemble one of the engines and the other one is on hot standby” 

– Intervjuobjekt 4 

 

Om det blir populärare med högtrycksinsprutning eller lågtrycksinsprutning är en fråga som 

framtiden får visa. Troligtvis kommer båda alternativen att testas och det kommer visa sig 

vilket som blir populärast. Båda alternativen har egenskaper som talar för att just det ska 

väljas. I slutändan är det fartygsägarna och de som ska hyra fartyget som bestämmer vilken 

framdriftsanläggning som ska installeras. 

 

”Först och främst är det vad kunden önskar” 

   – Intervjuobjekt 2 

 

"The owners, they are deciding the propulsion system. The owners are those who finally 

decide what system they want to have. Where the key critera is the money. The cost of 

the ship and the cost of operations. The CapEx and OpEx."  

– Intervjuobjekt 1 

 

 

 

3.2.2 Miljöpåverkan 

 

På grund av att LNG som bränsle är billigare än HFO, jämfört energimängd per ton bränsle, 

så tror intervjuobjekt 3 att gas kommer användas i allt större uträckning som bränsle för 

framdrivning. När bränslepriserna stiger blir fartygets bränsleeffektivitet allt viktigare för den 

totala operationskostnaden. Detta tillsammans med kommande krav på avgasutsläpp gör de 

nya teknikerna med dual-fuel tvåtaktsmotorer intressanta, även för andra fraktfartyg. 

 

"Low cost of operation, which means that LNG is still, as we know, cheaper than HFO, 

if we compare the amount of energy per tonnes of fuel"  

– Intervjuobjekt 3 
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Om fartyget är tänkt att segla i ett område som är ett så kallat ECA-område, kräver 

alternativet med högtrycksinsprutning extrautrustning för att rena avgaserna även om motorn 

drivs enkom på gas. För motorn med lågtrycksinsprutning krävs ingen extrautrustning, kraven 

på lägre NOx halter i avgaserna kommer uppfyllas ändå, om motorn drivs med gas. 

 

"We have IMO Tier III regulation with this engine without anything else. This was 

pretty important for developing the engine ... The high pressure is not so big 

difference. We could just install the injectors on top and install the high pressure gas 

supply system. We started developing the high pressure system but didn't follow on 

that. Because we believed that the environmental aspect will be more and more 

important. In fact it is, it has just moved right now because of the crisis ... We do 

believe in the low pressure system right now. This is the market. But if the market will 

demand high pressure I think probably our manager of tech. says we will start 

producing that system."  

– Intervjuobjekt 3 

 

3.2.3 Inköpskostnad 

 

Det är fartygsvarven, som köper licensen av motortillverkarna, som bestämmer vilket pris de 

tar för de olika framdriftsanläggningarna. På så sätt har de också en sorts influens på hur valet 

av framdriftsanläggning sker. Fartygsvarven kan välja att sänka priset på anläggningar som de 

har i större produktion. Anläggningar som är avvikande från normen kommer således att bli 

dyrare. 

 

"The capital cost is always the matter of who is selling. The capital cost for the same 

engine which is built in Korea will be different than for China. And different will be 

Russia, for example, or in Croatia. It's completely depending on the licenses, so what 

you sell and what you pay for it depends on where you are doing business. So if you 

compare the price, you have to compare with the same licensee, and so on so on. So 

it's not easy to compare. But, from the logical point of view. If you have the same 

engine, and we have a low pressure gas system and the high pressure gas system. 

Come on, it must be a little bit more expensive. Because high pressure flanges, high 

pressure piping, high pressure compressors, valves and so on. It will be more 

expensive, because there is no other option."   
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– Intervjuobjekt 3 

 

När intervjuobjekten frågades vad som är huvudkriterierna vid val av framdriftsanläggning så 

svarade samtliga att inköpskostnad och driftskostnad är viktigt. Enligt intervjuobjekt 3 är det 

säkerhet som är det viktigaste kriteriet vid val av framdriftsanläggning. 

 

"Safety, first of all I think it is safety. Always. Then the fuel consumption and then the 

CapEx."  

– Intervjuobjekt 3 

 

3.2.4 Olika operationssätt  

 

Beroende på hur fartyget är tänkt att operera kan olika typer av framdriftsanläggningar vara 

att föredra. Om fartyget ska arbeta på den så kallade spot-marknaden, där det kan falla sig så 

att fartyget ligger ankrat och väntar på bästa pris för lasten, vill fartygsägaren/kunden ha en 

Reliquefaction Plant ombord så att lasten ej förbrukas. För fartyg som seglar mellan två 

hamnar, så kallad fixed route, väljs framdriftsanläggning för den specifika farten och 

anläggningen optimeras efter det. Beroende på hur långa sträckor fartyget seglar och hur ofta 

det anlöper hamn, så skiljer sig valet av framdriftsanläggning. Vill fartygsägaren ha många 

valmöjligheter med sin anläggning, som till exempel kunna underhålla en maskin samtidigt 

som fartyget håller NCR, så blir anläggningen dyrare. Valmöjligheter i 

framdriftsanläggningen kommer alltid att kosta extra pengar. 

 

"For the spot-market, I suppose, it is very keen to have the reliq. plant on board. They 

can keep cargo, they can save cargo, and save money. For the fixed route, if you have 

a certain speed, it is very good that you select the speed and keep it and optimize 

everything for this speed. Then you can forget the reliq. plant because you are 

consuming everything with the engines. This is the idea. So it depends rather on how 

you operate the vessel, then you select your solution. It is not very easy to select a 

general solution. Flexibility always costs alot of money"  

– Intervjuobjekt 3 
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4. Slutdiskussion 

 

Arbetet kan inledningsvis betraktas som en litteraturstudie där författarna har försökt sätta sig 

in i det valda ämnet med syfte att kunna utforma relevanta frågor till olika aktörer i 

LNG-branschen.  Efter att frågorna blivit utformade och ett flertal företag kontaktats har 

intervjuer med dessa genomförts. Intervjuernas huvudsyfte var att få en inblick i situationen 

på marknaden idag och försöka förutse hur läget kan förändras, som det tidigare beskrivits i 

frågeställningen. Då tiden för studiens genomförande har varit begränsad så har författarna 

valt att koncentrera intervjuerna till motortillverkarna. Eftersom motortillverkarna är i kontakt 

med sina kunder så är de ständigt uppdaterade om trenderna på marknaden.  

Eftersom rapportens huvudfråga bygger på antaganden om framtiden är det svårt att ge ett 

konkret svar. Författarna har presenterat vad det generella intrycket är och vilka förväntningar 

som finns på de systemen som ännu inte är tillämpade på LNG-tankfartygen. Utifrån 

intervjuerna kan trenden för val av framdriftsanläggning uppskattas. Den ständiga 

utvecklingen av teknologier gör dock att det som är aktuellt idag kan vara inaktuellt imorgon.   

En stor del av arbetet har lagts ner på att sätta sig in i teknologierna bakom frågorna. 

Författarna har skrivit en beskrivande bilaga med de viktigaste teknologierna för att kunna ge 

läsaren som inte är insatt i LNG-branschen en möjlighet att förstå rapporten. Beslutet att lägga 

beskrivningen i en bilaga togs för att göra rapporten mer användbar för läsarna som redan har 

god kännedom av de olika systemen.  

Mycket av litteraturen som är grunden för denna studie kommer från företag som har ett 

intresse av att presentera sina system på bästa möjliga sätt. Därför har författarna kontaktat 

flera olika företag för att få en så korrekt bild av situationen som möjligt. Både 

motortillverkare och deras möjliga kunder har kontaktats. Sådan information som har 

misstänkts för subjektivitet har inte använts i arbetet om inte andra externa källor har kunnat 

användas för att intyga dess validitet.  Ett exempel på sådan information kan vara en 

tillverkares egna produktbeskrivning.  

Författarnas syfte har varit att göra arbetet så aktuellt som möjligt med fokus på situationen 

idag och hur den kan förväntas ändra sig inom en överskådlig framtid. Den genomförda 

analysen är endast aktuell vid tiden för rapportens skrivande. Läget kan alltså snabbt 

förändras om ny teknologi kommer ut på marknaden.  
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Som studien har visat är DFDE-anläggningen marknadsledande idag på grund av dess höga 

effektivitet och redundans, faktorer som är väldigt viktiga för LNG-redare. I framtiden 

förväntas dock tvåtakts-anläggningen ta över den delen av marknaden där bränsleeffektivitet 

är viktigare än anläggningens redundans. Ett exempel på en sådan marknad kan vara fartyg 

som är långtids-chartrade för att gå på en fixerad rutt. För användning på spot-marknaden kan 

dock DFDE-anläggningen vara mer fördelaktig.  

Gasturbinanläggningar kan fortfarande komma in på marknaden men för tillfället är intresset 

lågt. Ångturbinsanläggningar finns fortfarande på marknaden på grund av sin höga 

tillgänglighet och driftsäkerhet men det generella intrycket är att dessa sakta kommer att 

försvinna till fördel av anläggningar med högre bränsleeffektivitet. Att det fortfarande byggs 

sådana anläggningar antas till stor del bero på att rederier har bra erfarenheter från 

ångturbinsanläggningar. 

Rapporten innehåller ny, obeprövad teknik och många diskussioner kring dessa är baserade på 

teori och antaganden. En liknande studie kan vara intressant att genomföra i framtiden då 

dessa system har installerats på fartyg och det finns tillgänglig erfarenhet av anläggningarna.  

En studie om tillämpning av de nya teknologierna på andra fartyg än LNG-tankfartyg kan 

vara intressant. Det finns ME-GI motorer som har installerats ombord på containerfartyg och 

en intressant studie vore att se hur det ser ut med hanteringen av bunker och 

bunkringsmöjligheterna för LNG i hamnarna.  

En jämförelse mellan de två tvåtakts-systemen vore ett intressant ämne att undersöka när det 

finns mer teknisk och operationell kunskap av de båda anläggningarna.  
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Bilaga 1  

 

Fartyget 

 

Lasthantering 

 

LNG transporteras nästan uteslutande i kyld form vid atmosfärstryck. Det finns två 

dominerande tankkonstruktioner för detta ändamål. Membran-tanken som introducerades 

1969 och den sfäriska Moss-tanken som introducerades 1971. Båda typerna kan ses i figur 1 

nedan.   

 

Figur 4: Principskiss över LNG-Tankfartyg med membran- resp. Moss-tankar 

 

År 2007 bestod LNG-flottan av 42 % tankfartyg med Moss-tankar och 55 % med membran-

tank konstruktion. Av fartyg som låg på beställning var 17 % med Moss-tankar resp. 80 % 
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med membran-tankar och det verkar som att trenden med att bygga membran-tankar fortsätter 

än idag (MAN,2009).  Generellt har Moss-tankar lägre BOR, alltså den mängd last som 

förångas, vanligen representerad i procent last per dygn.   

Vanligtvis räknar man på en BOR mellan 0.10 % - 0.15 % /dygn beroende på total lastvolym 

och tank-typ. Moss-tankar med senaste teknologin har världens lägsta BOR, 0.08 % per dygn 

(KHI, 2013). 

BOR varierar såklart utifrån faktorer som väderkondition, luft- och vattentemperatur med 

mera. Det är möjligt att sänka BOR lägre än 0.10 % med ökad isolering men då ökar istället 

byggkostnaden och fartygsstorleken. Det är alltså en avvägning vid design-stadiet (Gastech, 

2005).  

Membrantankar är populärare idag eftersom de bättre utnyttjar fartyget. Om man jämför två 

fartyg med samma lastvolym men olika tank-konstruktion har alltså membran-tankern högre 

fyllnadsgrad sett till skrovstorleken (MAN, 2009).  

Som tidigare nämnt finns två sätt att ta hand om den förångade gasen utan att bara bränna upp 

den. Den kan användas till framdrivning eller återkondenseras för att återföras till lasttanken. I 

det senare fallet använder sig fartyget av konventionellt bränsle för att driva fartyget framåt. 

Båda principerna har sina nack- resp. fördelar. Om gasen återförs till tanken så ökar mängden 

levererad gas, den gasen som lastägaren får betalt för. Däremot ökar bränslekostnaderna. Om 

gasen används i framdriftssyfte så minskar mängden såld gas samtidigt som 

bränslekostnaderna minskar.  

MAN har gjort en matematisk modell där de ekonomiska fördelarna av respektive princip 

enkelt kan jämföras med en formel. Modellen tar hänsyn till bränslekostnaden för HFO samt 

priset för LNG i mottagarterminalen, eftersom denna kan variera beroende på var i världen 

gasen säljs. Enligt deras undersökning är återkondensering mer attraktivt för stora LNG-

tankfartyg som gör väldigt långa sjöresor. Detta för att mängden levererad gas ökar och 

fartygen kan utnyttja den förbättrade bränsleeffektiviteten som tvåtaktsanläggningar ger. När 

den undersökningen gjordes fanns dock inte dual-fuel tvåtaktsmotorn med i beräkningarna 

(MAN, 2006).  
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Twin skeg 

 

De flesta LNG-tankfartyg är designade för att ha ett djupgående som inte är större än 12 m. 

Eftersom hamnanläggningarnas, som ska kunna ta emot lasterna, maximala tillåtna 

djupgående är 12m (PROP, 2009). Den restriktionen gör att LNG-fartygen som behöver en 

stor effekt för framdrivning drar nytta av att ha två propellrar med mindre diameter. 

"Twin skeg" betyder att fartyget har två motorer och två propellrar. Inköpskostnaden för ett 

fartyg med 2 propellrar är högre än för fartyg med en propeller.  

 

En studie från DNV visar dock att fartyg som byggs med "Twin skeg" istället för det 

konventionella systemet med en propeller kan inom bara ett fåtal år spara in den ökade 

kostnaden i inköpspris. Studien visar att på grund av vinsten i bränsleeffektivitet fås en 

återbäring redan efter 4 år om fartyget håller en hastighet på 20 knop och ungefär 6 år vid 

långsamtgående fart. När två propellrar används kan även en mindre diameter på propellrarna 

användas. När diametern på propellrarna minskas leder det till att släpmotståndet av fartyget 

minskas för att skrovet kan utformas på ett sätt som minskar djupgåendet (DNV, 2013). 

 

 

Enligt en jämförelse är den ungefärliga bränsleförbrukningen hos ett LNG-tankfartyg av 

storleken 164 000 m3 med DFDE anläggning och enkel propeller 135,3 ton HFO per dag vid 

NCR, i detta fall 19.5 knop. Om samma fartyg använder sig av "Twin skeg" installationen så 

är bränsleförbrukningen 119,6 ton HFO per dag vid NCR och lastutrymmet kan även utökas 

med 1000 m3 (Hyundai, 2013). 
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Olika Framdriftsanläggningar 

 Ånganläggning 

 DFDE 

 2-takts dual fuel kolvmotor 

 Gasturbin 

 

Ånganläggning 

 

Ångturbinanläggning är historiskt sett den vanligaste framdriftsanläggningen på 

LNG-tankfartyg. De allra första LNG-tankfartygen byggdes med detta system och det var 

också den typen av anläggning som var vanligast fram till början på 2000-talet. Stigande 

bränslepriser och svårigheter med att hitta behörig personal fick fler att intressera sig för 

DFDE anläggningar. 

Ånganläggningar var väldigt vanliga på sjön generellt till mitten på 70-talet då bränslepriserna 

fick redarna att blicka mot mer bränsleeffektiva framdriftsalternativ. Ett liknande scenario 

utspelar sig nu i LNG-branschen. 

Ångturbinen blev i början populär på grund av sin enkelhet, gasen skickas in i en ångpanna 

där den förbränns och skapar värme som i sin tur skapar ånga som driver en ångturbin. När 

den kom in på marknaden fanns det heller inte några andra alternativ till att använda BOG i 

framdrivningssyfte.  

En ånganläggning består oftast av två pannor som kan köras på endast gas, endast flytande 

bränsle eller en blandning av båda. Pannorna skapar ånga som driver ett antal turbiner i olika 

steg, vanligen en högtrycks- och en lågtrycksturbin. 

År 2007 publicerade Mitsubishi Heavy Industries en rapport där de presenterade en ny typ av 

turbinanläggning, UST (Ultra Steam Turbine). I rapporten nämns en verkningsgradsökning på 

12-15 % jämfört med konventionella ånganläggningar. Det nämns även att anläggningen har 

verkningsgrad som är jämförbar med DFDE system. 

UST anläggningen brukar ånga av 10 MPa och 560 ºC medan den konventionella 

anläggningen använder sig av 6 MPa och 515 ºC. Anläggningen består av två pannor med 

integrerade mellanöverhettare och en ny typ av ångturbin med fler steg och förbättrad 
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verkningsgrad. I en konventionell ånganläggning färdas ångan från pannan till en 

högtrycksturbin och därefter till en lågtrycksturbin innan den når kondensorn. 

 

I en UST anläggning strömmar ångan från pannan till en högtrycksturbin för att därefter 

återvända till pannan och mellanöverhettas. När ångan har värmts upp på nytt strömmar den 

in i en mellantrycksturbin och därefter in i lågtrycksturbinen.  

 

 

 

 

Figur 5: Typisk UST anläggning för ett LNG-tankfartyg (Hyundai, 2013).  
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Dual Fuel Diesel Electric 

 

Tidigare fanns inte något sätt att förbränna BOG i dieselmotorerna vilket gjorde att 

ånganläggningen hade ett stort övertag på marknaden. När det blev möjligt att förbränna BOG  

i dual-fuel motorerna, förändrades valet av framdriftsanläggning. Dual-fuel diesel-elektriskt 

maskineri är idag det vanligaste alternativet för nybyggnad av Large Conventional LNG-

tankfartyg. Detta alternativ introducerades på marknaden 2006 och har sedan dess blivit den 

framdriftsanläggning som det beställs flest av (LNG, 2012). 

 

Det första fartyget som hade DFDE ombord var Provalys. Provalys byggdes för det franska 

rederiet Gaz de France och levererades 2006. Fartyget är utrustat med Wärtsiläs 50DF 

motorer, tre tolv-cylinders och en sex-cylinders. Anläggningens totala effekt är 39,9 MW 

(Wärtsilä T J, 2007). 

 

Sedan Wärtsilä introducerade DFDE systemet, har mer än 65 % av alla nybyggda LNG-

tankfartyg den framdriftsanläggningen (Chinese LNG, 2013). Systemet bygger på ett antal 

dieselmotorer som är av typen dual-fuel, även kallade tri-fuel. Dual-fuel motorerna kan 

förbränna HFO, MDO eller gas med hjälp av MDO som pilotbränsle. Pilotbränsle är 

nödvändigt för att antända gasen i förbränningskammaren. Mängden pilotbränsle är ca 1 % av 

den totala bränsleförbrukningen. 
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Dual-fuel motorerna driver generatorer. Generatorerna försörjer fartyget med el och levererar 

via frekvensomriktare ström till elmotorer som driver propellern för framdriften (LNG, 2012). 

Figuren nedan visar ett av de vanligaste DFDE arrangemangen, som t.ex. Provalys har.   

 

Figur 6: Typisk utformning av en DFDE anläggning. (Wärtsilä)  

 

Motorn arbetar enligt något som kallas "lean-burn" principen. "Lean-burn" innebär ett 

luftöverskott i förbränningen. Luftöverskottet kan vara upp till 75 % mer än vad som behövs 

för fullständig förbränning i förbränningskammaren. När "lean-burn" principen tillämpas 

förbränner motorn mer av bränslet och de skadliga avgasutsläppen minskar. Verkningsgraden 

blir lägre vid användandet av "lean-burn" principen.  

 

I motorer där "lean-burn" används är noggrannheten på bränsle/luft blandningen betydande. 

Blir blandningen av bränsle och luft för fet, för stor del bränsle, så kan knocking eller för tidig 

antändning uppstå och för höga halter av NOx bildas. Om blandningen blir för mager, för liten 

del av bränsle, så blir förbränningen instabil och det kan leda till ofullständig förbränning 

(W50DF, 2010).  
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Figur 7: Lean-burn principen (W50DF, 2010).  

 

Kombinationen av "lean-burn" principen och att motorn förbränner gas gör att 

DFDE anläggningar klarar de kommande IMO-kraven gällande avgasutsläpp utan någon 

extrautrustning.  
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2-takts kolvmotor 

 

Ett relativt nytt framdriftsalternativ på LNG-marknaden är den gasdrivna långsamtgående 

tvåtakts kolvmotorn. Generellt har tvåtaktsmotorn funnits på sjön i närmare 100 år, med det 

första tvåtaktsdrivna fartyget sjösatt 1912. Det som kännetecknar tvåtakts kolvmotorn är dess 

låga varvtal, mindre än 250 RPM och dess höga verkningsgrad, något som gjort den typen av 

motor vanligast för de allra flesta stora fraktfartyg. I de allra största LNG-tankfartygen har 

tvåtakts dieselmotorn valts för framdrift, ett system där motorerna drivs med HFO och den 

förångade lasten kondenseras tillbaka till tanken med hjälp av en reliquefaction anläggning.  

När dessa fartyg beställdes fanns inte möjligheten att förbränna gasen i tvåtakts motorer. Med 

nya teknologier har det nu blivit möjligt att förbränna BOG även i tvåtaktsmotorer, något som 

gjort den till ett intressant alternativ även för mindre LNG-tankfartyg. Det finns i nuläget två 

typer av gasdrivna tvåtaktsmotorer, med högtrycks- resp. lågtrycks gasinsprutning. När de 

olika alternativen granskas och bedöms är det viktigt att se hela anläggningen och inte bara 

motorn. En jämförelse av endast motorn ger inte en rättvis bild av framdriftsanläggningen. De 

olika kringliggande systemen som behövs för motordriften bör tas med i beaktning eftersom 

de liksom motorn förbrukar energi och behöver service.  

Högtrycks gasinsprutning 

 

Detta system erbjuds av MAN och bygger på Diesel-principen där gasen sprutas in när kolven 

är i sitt toppläge, vilket innebär att motorn behöver högt tryck på bränslegasen för att kunna 

spruta in den i förbränningskammaren, upp till 250 bar. Det höga trycket kräver extra 

utrustning. Det finns olika alternativ för att ta hand om den förångade lasten och 

tillhandahålla det höga trycket som motorn behöver. Anläggningens utformning beror på 

beställaren och innehåller olika egenskaper beroende på valet. Högtrycksgasen kan antingen 

förses med kompressorer eller med pumpar. Anläggningen med endast pumpar tar LNG 

direkt från tanken och behöver en reliquefaction plant i kombination för att kunna ta hand om 

BOG. En anläggning med endast pumpar tar alltså inte hand om den förångade lasten utan tar 

LNG direkt från tanken i form av kondensatet. Ett annat alternativ är att kombinera alla tre 

utrustningar, en sådan anläggning erbjuder maximal flexibilitet men är kostsam att bygga och 

underhålla. En beräkning är därför nödvändig för att avväga vilken utrustning som mest 

passar beställarens krav.  
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Motorn behöver alltid en viss mängd så kallat pilotbränsle för att fungera. Med pilotbränsle 

menas det bränslet som används för att antända gasen. HFO, MDO och GO är de vanligaste 

bränsletyperna som används på fartygen idag och alla dessa passar utmärkt för att användas 

som pilotbränsle.  

Eftersom motorn i grunden är en dieselmotor kan den köras på såväl det konventionella 

dieselbränslet som på en gas/bränsle blandning. Motorn startas på vanligt bränsle men redan 

vid 10 % last kan den gå över till Min. Fuel mode vilket innebär att motorn går på 3 % pilot 

fuel och resten gas. Nedan presenteras diagram som visar de olika operationssätten. 

 

Figur 8: ME-GI motorns olika operationssätt (MAN ME-GI, 2013).  
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Lågtrycks gasinsprutning 

 

Detta system erbjuds av Wärtsilä och är en nyhet på marknaden. Motorn presenterades så sent 

som november 2013. Eftersom systemet är så pass nytt så finns väldigt lite teknisk 

information tillgänglig men intresset från marknaden är stort. Terntank har lagt en beställning 

på två 15,000 DWT LNG-drivna tankfartyg och blev därmed det första rederiet med att 

beställa den nya motorn (Terntank, 2013).  

Anläggningen består av en tvåtaktsmotor som jobbar enligt Otto-principen. Gasen sprutas in 

medan kolven är på väg upp och trycket i förbränningskammaren är relativt lågt, därför 

behöver denna motor ett gastryck på endast 10 bar för att fungera. Det låga gastrycket medför 

att kringliggande system som ansvarar för att leverera bränslegasen är mindre energikrävande 

jämfört med högtrycks-alternativet. Wärtsilä har länge byggt fyrtakts trunkmotorer med denna 

arbetsprincip och har sammanlagt över sju miljoner driftstimmar på dessa (Wärtsilä, 2-S, 

2013).  

Motorn fungerar enligt lean-burn principen vilket innebär ett överskott på luft i 

förbränningskammaren. Gasen antänds då pilotbränslet sprutas in efter att kolven nått sitt 

toppläge. Luftöverskottet är till för att få en kontrollerad förbränning och sänka 

förbränningstemperaturen, något som minskar bildandet av kväveoxider. I likhet med MANs 

motor fungerar HFO, MDO och GO som pilotbränslen, däremot behövs endast 1 % 

pilotbränsle (Wärtsilä, 2-S, 2013).  

Otto-principen har en lägre verkningsgrad per cylinder i jämförelse med Diesel-principen för 

samma slagvolym. Otto-motorn har ungefär 10-15% lägre effekt per kolv och är alltså mindre 

effektiv i jämförelse med högtrycks-alternativet. Däremot behöver den inte lika 

energikrävande kringliggande system för sin drift, något som höjer anläggningens 

verkningsgrad i jämförelse.  
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Gasturbin - Combined cycle 

 

Även om gasturbinen har många tillämpningar som skulle vara användbara på ett 

LNG-tankfartyg så har den inte fått något genomslag bland fartygsägarna. Det beror 

framförallt på gasturbinens låga verkningsgrad. På landanläggningar har gasturbin i 

kombination med ångturbin blivit ett vanligt alternativ då en sådan installation kan få hög 

verkningsgrad som kan överstiga många andra anläggningar. Anläggningen kallas 

"combined cycle". Gasturbinens största värmeförluster finns i avgaserna. I "combined cycle" 

tas värmen upp i en avgaspanna som producerar ånga som i sin tur driver en ångturbin. Både 

Rolls Royce och General Electrics har utvecklat gasturbinanläggningar i "combined cycle" för 

marint bruk men ännu har ingen fartygsägare installerat den applikationen. Figuren nedan 

visar en föreslagen applikation från General Electrics (LNG, 2012). 

 

Figur 9: Föreslagen gasturbinanläggning (DNV). 
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Det kinesiska varvet Dalian Shipbuilding Industry Company har tillsammans med General 

Electrics Marine och Lloyd's Register utarbetat en design för en gasturbinanläggning för 

LNG-tankfartyg. Anläggningen använder "combined cycle" och kan nå en total effekt på mer 

än 50 MW. Med den nya designen där turbinerna är placerade på väderdäck kan den totala 

lastkapaciteten öka med upp till 10 % (GAS, 2013). 

 

Relativt till en dieselmotor har gasturbinen 5 gånger mindre vikt per producerad MW. 

Normalt är cirka 1 ton/MW. En gasturbinanläggning alstrar betydligt mindre vibrationer än en 

dieselmotor gör. (DvG) En anledning till att gasturbinen inte har fått något genomslag på 

marknaden är att den redan under 80 % last får en lägre verkningsgrad. Verkningsgraden för 

en gasturbin i "combined cycle" är omkring 39 %, men vid lastreducering under 80 % sjunker 

verkningsgraden från 39 % till 35 % (GT, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 


