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Sammanfattning 

 
Vinden har använts för att driva fartyg framåt i årtusenden. Dock har de praktiska fördelarna med 
moderna framdrivningssystem inneburit att segel helt försvunnit från dagens handelsfartyg. Om det 
ska vara möjligt att åter igen utnyttja vinden på ett effektivt sätt bör tekniken vara möjlig att 
integreras med dagens avancerade teknik gällande framdrift. Sjöfarten är en bransch som ofta präglas 
av små ekonomiska marginaler. Dessa marginaler påverkas bland annat av oljepriset som historiskt 
har varierat kraftigt. Detta har lett till att många rederier undersöker vilka möjligheter som finns att 
reducera bränsleförbrukningen. Flettner-rotorer som avlastningsmaskineri är en gammal metod som 
utvecklats och förbättrats vilket har lett till att tekniken åter igen är intressant. Följande studie har 
som syfte att besvara frågan hur lång tid det tar att tjäna in kostnaden för installationen av en 
rotorsegelkonfiguration genom minskad bränsleförbrukning. Inledningsvis genomfördes en 
litteraturstudie som låg till grund för utformandet av denna studie. Därefter genomfördes en 
simulerad sjöresa där Flettner-rotorernas påverkan på bränsleförbrukningen undersöktes. Resultatet 
visar att installationen av en rotorsegelkonfiguration kan vara ett konkurrenskraftigt alternativ på 
vägen mot ett mer bränsleeffektivt sätt att bedriva sjöfart. 
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Abstract  

The wind has been used to propel ships forward for millennia. However, the practical benefits of 
modern propulsion systems meant that sails have almost completely disappeared from today's 
merchant ships. If it could be possible to once again harness the wind effectively, the technology 
should be possible to be integrated with today's advanced technology regarding propulsion. Shipping 
is an industry often characterized by small financial margins. These margins are, among others, 
affected by oil prices which historically have fluctuated widely. As a result of this many shipping 
companies are investigating the options available to reduce fuel consumption. Flettner-rotors, as a 
complement to the propulsive machinery, is an old method that has been revised and improved. This 
has led to the technology once again has become interesting. The following study aims to answer the 
question as to how long it takes to recover the cost of the installation of a rotorsail configuration by 
means of decreased fuel consumption. Initially, a literature study was implemented which then 
formed the basis for the design of this study. Then, a simulated sea voyage was performed in which 
the Flettner-rotor´s impact on the fuel consumption was examined. The result shows that the 
installation of a rotorsail configuration can be competitively as an alternative towards a more fuel-
efficient way of shipping.  
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Förord 

Först vill vi rikta ett stort tack till Tuomas Riski på Norsepower som genom sitt positiva bemötande, 
stora kunskap och engagemang bidragit till att denna studie kunnat genomföras. Författarna vill även 
tacka Stian Tornby och Leif Pantti Halvorsen på Kongsberg Maritime AS som har tillhandahållit 
information om simulatormodell MC90-V. Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Joakim Heimdahl 
som hjälpt oss att forma denna studie. 
 
Studien har följt IMRAD-principen, det innebär att analyskapitlet är sammanslaget med 
resultatkapitlet. Vi har under arbetets gång utvecklats både på det akademiska och det personliga 
planet. Vi hoppas att resultatet av vår avhandling kan upplysa berörd näring samt leda till vidare 
forskning inom ämnet. 

 
 
 
Sjöfartshögskolan i Kalmar, 2015-04-08. 

 
 
 
 
 
 
____________________   ____________________ 
   
  Alexander Jernberg       Henrik Hellström



iv 
 

Definitioner och förkortningar 

ABS    American Bureau of Shipping, klassningssällskap. 

Beauforts skala   Mått på vindstyrka. 

Cb  Blockkoefficient. Hur mycket fartyget fyller ut av en tänkt 
låda som fartyget sänks ner i. 

Common rail  Ett gemensamt bränslerör med en mekanisk 
högtryckspump med elektriska, datastyrda 
insprutningsmunstycken. 

Deplacement    Anger massan av det av ett fartyg undanträngda vattnet. 

Djupgående  Avståndet från vattenlinjen till den lägsta punkten på 
fartygets undersida. 

Dödvikt  Ett mått på fartygets maximala lastförmåga och den totala 
vikten av last, bränsle, förråd, besättning och passagerare 
som ett fartyg förmår bära när det lastats ner till minsta 
tillåtna fribord. 

HFO    Heavy fuel oil. 

IEA    International Energy Agency, Internationella energirådet. 

Lightship    Fartygets vikt utan last, bränsle proviant etc. 

Ro-Ro fartyg  Fartyg som är konstruerade så att lasten lätt ska kunna 
köras ombord och iland. 

SECA    Sulphur Emission Control Areas, svavelkontrollområde. 

Suezmax    Fartyg med dödvikt mellan 120 000 och 200 000 ton. 

Trim   Skillnaden mellan djupgåendet i för och akter. 
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1 Inledning 

Vinden är en gratis och oändlig energikälla. Stigande priser på olja tillsammans med minskad tillgång 
innebär att vindkraft är ett konkurrenskraftigt alternativ (Vindkraft norr, 2014). 

Tekniken att använda rotorsegel blev till en början relativt outnyttjad då dieselmotorn var effektivare 
samt att oljepriset var relativt lågt. Med dagens fluktuerande bunkerpriser, hårdare miljökrav och 
allmänna kostnadseffektiviseringar har intresset återigen väckts för metoden. Flera aktörer på dagens 
marknad testar och utvecklar Flettner-rotorer som avlastning för det primära framdriftsmaskineriet.  

1.1 Teori och bakgrund Magnuseffekten 

 

För att förstå varför Flettner-rotorer kan användas ombord på fartyg bör läsaren först förstå hur de 
fungerar. Principen för en Flettner-rotor bygger på Magnuseffekten som först uppmärksammades av 
den tyske forskaren Heinrich Gustav Magnus år 1853 då han utförde en studie på varför projektiler 
hamnar ur sin utsatta bana. Magnuseffekten arbetar i grunden utifrån samma princip som en 
flygplansvinge. Detta kan på ett förenklat sätt förklaras genom att luften på övre sidan vingen färdas 
snabbare än luften som färdas under vingen. Detta beror på att vingens utformning gör att vägen över 
vingen är längre än vägen under vingen. På samma sätt beskrivs Magnuseffekten. Då en cylinder, eller 
en boll, sätts i rotation kommer luftmolekylerna närmast cylindern eller bollen att dras med 
föremålet. Detta ”molekyltäcke” drar sedan med sig omkringliggande luft som gör att luften på ena 
sidan föremålet kommer dras med och därmed färdas i en snabbare hastighet. På andra sidan där 
luften möter ”molekyltäcket” kommer luften bromsas upp och färdas långsammare. Detta gör att det 
roterande föremålet kommer få en lyftkraft vinkelrätt mot vindriktningen (Benson, 2014). Nedan visas 
en beskrivande figur över Flettner-rotorns arbetssätt. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 1 Magnuseffektens princip. Källa: Norsepower  
 
Det ovan nämnda kan förklaras enligt Bernoullis ekvation, högre strömningshastighet är lika med lägre 
tryck och lägre strömningshastighet lika med högre tryck. Nedan visas formeln för Bernoullis ekvation. 
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Om ingen annan källa anges så är samtliga formler hämtade ur Teknisk formelsamling av Stefan 
Fagergren.  

 

 

 

Figur 2 Bernoullis ekvation. Källa: (Fagergren, 2011) 

 ρ=Densitet hos medium 

 g=Gravitation 

 h=Höjden 

 p=Trycket 

 

1.1.1 Flettner-rotorn 

 

Flettner-rotorer är höga, spinnande cylindrar som kan användas som hjälp till framdrivning av fartyg. 
Rotorerna drivs inte av vinden utan drivningen av dem sker via elmotorer. Däremot generar de en 
dragkraft enligt figur 1. Teknologin uppfanns på tidigt 1920 tal av Anton Flettner som var en tysk 
mariningenjör. Då som ett konkurrenskraftigt alternativ till de traditionella seglingsfartygen men även 
som avlastning till fartyg med annat framdriftsmaskineri. 

Flettner-rotorerna visade sig vara ett pålitligt framdriftsalternativ då de i november 1924 testades i 
full skala ombord det före detta seglingsfartyget Buckau. Fartyget hade efter ombyggnation utrustats 
med två stycken tolv meter höga rotorer placerade på däck. Testerna pågick fram till januari 1925 då 
hon genomgått hela 67 provturer med anmärkningsvärda resultat. Rotorerna producerade 10 gånger 
så mycket kraft per ytenhet än traditionella segel. De producerade även konsekvent mer än 15 
procent av fartygets hastighet i alla färdriktningar, både i mot och medvind. Rotorerna höjde 
maxhastigheten från 14,5 km/h till 18,5 km/h. 

Rotorerna hade även andra fördelar då fartyget blev mer lättmanövrerat. De hade möjlighet att avge 
effekt och kraft till framdrivningen i betydligt fler vindriktningar än traditionella segel. De kunde även 
göra snabbare manövrar genom att driva rotorerna i olika riktning (Seufart, 1983).  

 

1.1.2 Oljepriset 

 

Kostnaden för fartygsbränsle kännetecknas av stora fluktuationer. Sett över en tio års period har 
priset ökat. Bakgrunden till prisökningen är främst ett ökat råoljepris och en stigande efterfrågan. Det 
internationella priset på såväl råolja som marint bränsle styrs av tillgång och efterfrågan men påverkas 
i det korta perspektivet även av förväntningar om framtiden. Förväntningarna påverkas av 
konjunkturprognoser, oroligheter i olika delar av världen, produktionsprognoser från de 
oljeproducerande länderna, lagernivåer, säsongsvariationer och väderprognoser (Sjöfartsverket, 
2009). Oljepriset år 2006 var $62 per fat och antas enligt IEAs prognos stiga till $115 per fat år 2030 
(Trafikverket, 2011). Figuren nedan illustrerar hur råoljepriset har fluktuerat över en 10 års period. 
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Figur 3 Råoljepriset förändring över en 10 års period. 
Källa: (Nasdaq, 2015) 

Striktare SECA direktiv träder nu i kraft och svavelgränsen inom SECA områden blir maximalt 0,1 
viktprocent. År 2020 kommer maxgränsen i internationella vatten sänkas ner till 0,5 viktprocent. Då 
det vanligaste fartygsbränslet (HFO) har en viktprocent på cirka 1,5, kommer detta bränsle inte att 
kunna användas ombord på fartygen. Detta kommer medföra en större omsättning av dyrare och 
svavelfattigare bränslen. Studier har utförts som granskar hur prisbilden för fartygen kommer 
förändras. Bränslekostnaderna beräknas öka med mellan 50 till 55 procent och då bränslekostnaderna 
utgör mellan 40 till 50 procent av den totala kostnaden för att driva ett fartyg kommer detta medföra 
stora kostnader för rederierna. Priser som antagits för år 2015 och som använts i Sjöfartsverkets 
utredning ligger på 111 euro/ton vilket var prisnivån den 9 mars 2009 respektive 480 euro/ton, 
prisnivå i maj 2008 (Sjöfartsverket, 2009). 

 

1.1.3 Norsepower 

  
Norsepower Oy Ltd är ett finskt sjöteknologiföretag som grundades i november 2012 och har sedan 
dess testat och marknadsfört ett vindbaserat framdrivningssystem för lastfartyg. Norsepower 
rotorsegel konfiguration är en modernare och mer utvecklad version av Flettner-rotorn som utnyttjar 
ny teknik och avancerade material.  
 
Kraften som rotorerna genererar gör att fartygets bränsleförbrukning kan minskas genom att köra 
huvudmaskinen på lägre effekt. Vid gynnsamma vindförhållanden levererar rotorseglen tillräcklig 
effekt för att fartygets fart och tidtabell kan bibehållas men med en lägre bränsleförbrukning. 
Rotorsegel konfigurationen kan installeras både på redan existerande fartyg men också vid 
nybyggnation (Norsepower Oy Ltd, 2014). Tester av rotorseglen har ägt rum på deras testanläggning i 
Nådendal Finland, se figur 4. Den 28/11-14 bestyckades Ro-ro fartyget Bore Estraden med 
Norsepowers 18 meter höga rotorsegel som figur 5 visar. Då redan styrsystem och fundament var 
installerat vid tidigare tillfälle kunde rotorn installeras under fartygets normala 7-timmars 
hamnuppehåll i Åbo. 
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Figur 4.       Figur 5. 
 
Figur 4 Norsepowers testanläggning i Nådendal. 
Figur 5 Norsepowers rotor monterad på M/V Estraden. 
 
Norsepowers rotorsegel är en modern lösning för vindkraft på existerande fartyg som nu testas i full 
skala till sjöss.  
 
Tuomas Riski, VD och partner på Norsepower Oy Ltd bekräftar; 
  

Norsepower Rotor Sail Solution kan installeras som retrofit på över 20 000 av de 
existerande fraktfartygen. Norsepowers målsättning är att vara världens första 
leverantör som kan erbjuda industriellt tillverkade och certifierade vindkraftsystem för 
att möta kommande behov inom sjöfartsindustrin. Pilotprojektet med Bore är ett viktigt 
steg mot vårt mål att bli global marknadsledare och leverantör av rotorsegel för 
vindkraft ämnade för lastfartyg. (Norsepower Oy Ltd, 2014) 

 
Norsepowers rotorsegel konfigurationer är framförallt framtagen för tankfartyg, bulkfartyg, och Ro-ro-
fartyg där: 
 

- Tillräckligt med plats finns på däck för installation. 
- Kranar och lasthanterings utrustning inte är i vägen för en installation. 
- Fartygen har mycket drifttid till sjöss. 

Rotorsegelkonfigurationen består av: 

- Rotorsegel, som producerar framdrift. (2 eller fler installerade på däck). 
- Vind och GPS sensorer, som tillhandahåller automationen med vindriktning och hastighet 

samt information om fartygshastighet och kurs. 
- Kontrollpanel som ger operatören full kontroll över rotorseglen. 
- En automationsenhet som optimerar framdriftskraften levererade av rotorseglen. 
- Inkoppling av elmotorerna som driver rotorseglen, dessa kopplas till fartygets redan 

existerande kraftnät. 
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Antalet rotorsegel och vilken storlek varje segel skall ha baseras på fartygsstorlek, hastighet och 
driftprofil för fartyget. Driftprofilen visar bland annat hur fartyget beter sig gällande 
bränsleförbrukning beroende på last, fart etc. Rotorseglen finns idag i tre olika storlekar, 18, 24 och 
30m höga. Norsepowers rotorsegelkonfiguration levereras vanligtvis som en ”full-service” 
konfiguration vilket innebär både leverans och underhåll av hårdvara och mjukvara. Egen 
översättning: (Norsepower Oy Ltd, 2012). Rotorsegelkonfigurationen som visas i figur 6 är en 
exempelkonfiguration. 

 

  

 

 
 

 
 
  
 

Figur 6 Exempel på en möjlig rotorinstallation. 
 

1.1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om Flettner-rotorn, som alternativ framdrivningsmetod, är 
ekonomiskt försvarbart som ett komplement till det existerande framdriftsmaskineriet. Detta kan 
preciseras i följande frågeställning: 

- Hur lång tid tar det att spara in installationskostnaden av Flettner-rotorer genom minskad 
bränsleförbrukning? 

Studien avgränsar till Kongsberg Maritime AS simulatormodell MC90-V. Studien kommer inte att ta 
hänsyn till kostnader för underhåll och reservdelar. Studien kommer inte heller ta hänsyn till eventuell 
minskad lastkapacitet på grund av Flettner-rotorernas vikt. Studien kommer att ta hänsyn till Flettner-
rotorns påverkan på fartygets bränsleförbrukning och stabilitet. 
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2 Metod 

I detta kapitel kommer den metod som använts vid insamling av data och parametrar att presenteras 
och motiveras. Syftet med arbetet är att undersöka hur lång tid det tar att genom installation av och 
drift med Flettner-rotorer, spara in installationskostnaden genom minskad bunkerförbrukning. De 
metoder som använts har utgått från att på bästa sätt besvara studiens syfte. För att skaffa 
information till underlaget av studien gjordes inledningsvis en litteraturstudie. I samband med att 
uppsatsplanen skapades påbörjades även litteratursökningen.  
 
Majoriteten av den litterära datainsamlingen har skett på Internet. I det initiala skedet av studien 
granskades rapporter, studier och artiklar inom ämnesområdet för att finna den mest relevanta 
informationen för studien. Tät kontakt har även förts med företag, rederier och simulatortillverkare. 

2.1 Etik 

 
I samtliga kontakter har noggrant iakttagande av hänsyn och etisk uppmärksamhet varit närvarande. 
Med detta menas att nämnda personer och företag i denna studie är tillfrågade och har tillåtit att 
deras namn nämns i rapporten.  

2.2 Datainsamling 

 
För att möjliggöra studien kontaktades Tuomas Riski, verkställande direktör för Norsepower Oy Ltd för 
att inhämta information och data om Flettner-rotorer. Han tillfrågades på grund av sin position i 
företaget samt att företaget nyligen har gjort en installation av Flettner-rotorer som avlastande 
framdriftsmaskineri. De frågor som ställdes var, med hänsyn taget till fartyget i fråga, vilken av deras 
rotorer som skulle lämpa sig bäst för en installation samt vilka effekter de skulle generera beroende 
på den rutt som planerats och beroende på hur snittstyrka på vind och genomsnittlig vindriktning 
skulle komma att påverka effekten. Vidare frågades Tuomas Riski även efter pris för installation och 
ett underlag för deras beräkningsmodell för att senare i studien kunna jämföra resultat. 

2.3 Simulerad sjöresa 

 
Inledningsvis var tanken att utföra studien på ett verkligt fartyg. En simulerad installation av Flettner-
rotorer skulle ske och en eventuell besparing beräknas med hänsyn till fartygets driftprofil och kontroll 
av stabilitet. Detta visade sig dock vara svårt då viss data och ritningar var av konfidentiell natur och 
inte kunde lämnas ut av rederiet. Då togs beslutet att istället genomföra studien på Kongsbergs 
simulatormodell MC90-V. Detta gav författarna möjlighet att mer noggrant övervaka 
bränsleförbrukningen som tidigare var svår att få ett exakt värde på.  
 
Först bestämdes en rutt, denna rutt ligger till grund för de beräkningar som redovisas i 
resultatkapitlet. För att få variation på bunkerförbrukningen valdes olika lastkonditioner på olika 
sträckor och även olika fart. Primärt valdes konditionerna fullt lastad eller olastad. De vinddata som 
samlats in matades in i simulatorn vilket påverkade fartygets bunkerförbrukning på grund av ökat eller 
minskat vädermotstånd. Den avgivna effekten hos rotorerna beräknades över hela sträckorna. 
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De vinddata som användes i studien tillhandahölls av Norsepower och hämtades från Nasa Merra 
vilket är Amerikanska Nasas satellitsystem för väder och klimatdata (Nasa, 2013). Vindhastigheten och 
vindriktningen som använts för denna studie mäts på tio meters höjd via bojar som är placerade på en 
mängd positioner över världens alla hav.  
 
Rutten delades upp i delsträckor enligt figur 7 där olika fart och lastkonditioner bestämdes i förväg. 
För att få simuleringen så realistisk som möjligt valdes faktiska oljehamnar där ett tankfartyg av 
liknade storlek skulle ha möjlighet att lägga till. De olika delsträckorna mellan oljehamnarna delades 
sedan upp i mindre delsträckor för att kunna använda så många faktiska vindförhållanden från ett så 
stort antal väderstationer som möjligt. Den genomsnittliga vindhastigheten och vindriktningen 
matades sedan in i simulatorn som då simulerar motståndet hos väderförändringen enligt Beaufort 
skalan. Detta motstånd ger i simulatormodellen upphov till ändrad specifik bränsleförbrukning på 
huvudmaskinen. Simulatormodellen tar även hänsyn till skrovfriktion som uppkommer på grund av 
beväxtning på skrovet. Denna friktion sattes till 0 procent då det inte är av väsentlighet för denna 
studie. Vindriktningen från väderstationerna simulerades i förhållande till fartygets kurs så att vinden 
hela tiden hade rätt anträffsvinkel för att kunna beräkna förbrukningen av bränsle och rotorernas 
avgivna effekt så korrekt som möjligt. Eftersom själva installationen av rotorerna inte gick att simulera 
i Kongsbergs simulatormodell simulerades istället den nyttiga effekt som Flettner-rotorerna gav (se 
bilaga 2) genom att minska fartygets fart och därmed minska den levererade axeleffekten vilket i sin 
tur ledde till en minskad bränsleförbrukning. Denna minskning sattes sedan i relation till den 
ursprungliga bränsleförbrukningen för att på så vis få fram hur mycket bränsle som besparades genom 
installationen.  
 
 

 
Figur 7 Planerad rutt med Göteborg som hemmahamn. 
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2.4 Djupgående 

 
En aspekt som skulle ha betydelse för resultatet var Flettner-rotorernas vikt. I samråd med Tuomas 
Riski togs beslutet att tre rotorer skulle installeras. Då studien koncentrerar sig på bränslebesparing 
valdes rotorerna att placeras i långskeppsled. Eventuellt förändrat trim togs inte hänsyn till då detta 
var svårt att simulera på ett korrekt sätt, endast rotorernas påverkan på djupgåendet beaktades. Var 
rotor väger 70 ton och då hydrostater och deplacement inte fanns att tillgå på simulatormodell MC90-
V valdes viktökningen att sättas i direkt samband till dess påverkan på bränsleförbrukningen. Som 
figur 8 visar så ökar bränsleförbrukningen 0.16 % för varje 1 % förändring av skrovets stålvikt på ett 
fartyg i Suezmax klass (ABS, 1996). 
 

 
Figur 8 Förändring i stålvikt och dess påverkan på bränsleförbrukningen. 
 
Då några uppgifter för att kunna beräkna skrovets vikt inte fanns att tillgå, fick ett antal 
uppskattningar göras med stöd av litteratur. En av uppgifterna som saknades var fartygets 
deplacement, denna kan beräknas enligt följande formel. 
 

 
L= Längd i vattenlinjen 
B=Bredden av fartyget i vattenlinjen 
d=Djupgåendet 
Cb=Blockkoefficient  
∆=Deplacement 
ρ=Vattnets densitet 
 
För att utföra ovan nämnda beräkning fanns alla parametrar att tillgå i simulatorn utom längden i 
vattenlinjen som i regel är något längre än LPP och kan uppskattningsvis beräknas enligt följande 
formel (MAN Diesel & Turbo, 2011). 
 

 
 

LPP=Längd mellan perpendiklarna 
LWL=Längd i vattenlinjen 
 
När deplacement räknats ut kunde lightship beräknas genom att subtrahera deplacementet med 
dödvikten, där stålvikten är av en tanker är ungefär 85 procent av lightship (Spyrou, 2011). 
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2.5 Stabilitet 

 
Gällande stabilitetsberäkningarna användes följande formler. Dock togs GZ-kurvan från en annan 
Suezmaxtanker som till storlek och dödvikt är mindre än simulatormodellen. Detta gör att dess 
stabilitet bör påverkas mer än fartyget som studien är genomförd på. GZ-kurvan som valts är vid dess 
värsta lastfall det vill säga där fartyget har sämst stabilitet. Vissa värden i dessa uträkningar är 
approximativa men då dessa beräkningar gjordes enbart för att påvisa att stabilitetsförändringen är i 
det närmaste försumbar bör detta ge en fullgod fingervisning. Nedan följer formler som använts. 
 

 
P=Vikt av rotorer 
S=Sträcka i höjdled mellan fartygets tyngdpunkt till rotorernas tyngdpunkt 
∆=Deplacement 
GG’=Sträckan som fartygets tyngdpunkt förflyttar sig i höjdled 
 
För att det skulle vara möjligt att ta fram en ny GZ kurva fick denna formel utnyttjas. 
 

 
GZ=Rätande hävarm 
GZ’=Reducerad rätande hävarm 
GG=Fartygets tyngdpunkt 
Sinϕ=Fartygets lutning i grader 
 

Beräkningarna skedde till största delen i Microsoft Excel och dessa beräkningar redovisas i 
resultatdelen. 
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3 Resultat 

I detta kapitel redovisas beräkningarna som utfördes på simulatormodell MC90-V. Valet gjordes då 
det på ett önskvärt sätt varit möjligt att följa upp och kontrollera resultaten. Övriga data gällande den 
simulerade sjöresan är hämtade från Norsepower Oy Ltd’s simulering som även den har utgått ifrån 
samma fartygsdata som studien baserats på.  

3.1 Praktisk besparing sjöresa 

 
För att på ett så verklighetstroget sätt som möjligt kunna besvara frågeställningen utfördes en 
simulerad sjöresa. Resultatet av simulatorkörningen redovisas i nedanstående kapitel. Nedan följer 
beräkningarna som gjordes på delsträckan Mexiko W till Tacoma. 
 

 
 

Likadana beräkningar gjordes för alla delsträckor vilket resulterade i figur 9.  
         

 
 
Figur 9 Bränsleförbrukningen för vardera delsträcka, med och utan rotorsegelkonfiguration.  
 
Tiden för delsträckan Mexico W till Tacoma var 138,44 timmar och den minskade 
bränsleförbrukningen var 0,22 ton per timme som ovanstående beräkning visar. Därefter beräknades 
besparingen för delsträckan genom följande ekvation. 

 

 
 

Sedan beräknades den totala tiden för hela den planerade rutten genom att ta summan av alla 
delsträckorna vilket gav en total tid av 3 024,56 timmar per rundresa (se bilaga 1). Detta användes 
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sedan för att se hur många rundresor som kunde göras per år genom att dividera den totala sjötiden 
per år med tiden per rundresa. 
 

 
 

Därefter beräknades den totala bränslebesparingen per rundresa genom att ta summan av den 
sammanlagda bränslebesparingen per delsträcka. Detta resulterade i en bränslebesparing på 418,56 
ton (se bilaga 4). Denna besparing multiplicerades sedan med antalet rundresor per år och på så vis 
räknades bränslebesparingen per år ut. 
 

 
 

Bränslebesparingen multiplicerades sedan med två olika priser för 380 HFO olja, dels från augusti 
2014, men också med dagens prisbild (2015-03-16). De två rådande valutakurserna för de ovan 
nämnda datumen togs också med i beräkningen. Detta gjordes för att se hur stor besparingen blev vid 
de två olika tillfällena. Detta med anledning av att resultatet av denna rapport är helt beroende av 
fluktuationerna i bunkerpriset och även förändringar i valutakurserna. 
 

 
Figur 10 Prisbilden för HFO 380 olja förändrats över det senaste året 
Källa: (Bunkerworld, 2015)  
 
I figur 10 kan det utläsas att prisbilden förändrats kraftigt under det senaste året och de priser som 
valdes för att utföra beräkningarna på är följande. 

 
- Pris HFO 380 olja augusti 2014 = 600 dollar. 
- Pris HFO 380 olja mars 2015 = 329,5 dollar. 

Sedan togs valutakursen ut för samma datum för att ge en så sanningsenlig bild som möjligt, se figur 
11.  
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Figur 11 Valutakursen för de två utvalda datumen.           Källa: (Valuta.se, 2013) 
 
I grafen kan även utläsas att valutakurserna förändrats under denna period. 
 

- Valuta kurs augusti 2014 = 1,38 dollar/euro 
- Valuta kurs mars 2015 = 1,057 dollar/euro 

Beräkningar på Scenario 1 där priset på oljan var 600 dollar per ton samt valuta kursen låg på 1,38 
dollar per euro följer nedan. 
  
 
 
 
Besparingen i dollar per år beräknades sedan via valutakursen för det tidigare nämnda datumet för att 
få ut priser i euro. 
 

 
 

Efter detta beräknades den tiden det skulle ta för att spara ihop kostnaden för installationen av 
rotorkonfigurationen. 
 

 
 

 
 

Uträkningarna ger inbesparingstiden för denna rotorsegelkonfiguration skulle ta 6 år och 237 dagar.  
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3.2 Korrigering för utökat djupgående 

 
Besparingstiden i föregående kapitel är beräknad utan att korrigera för ökad bränsleförbrukning på 
grund av ökat djupgående. Nedan följer en uträkning som tar hänsyn till detta.  
Till att börja med fick längden i vattenlinjen plockas fram, den behövs för att beräkna fartygets 
deplacement. Då fartygets längd mellan perpendiklarna var känd från simulatorn beräknades: 
 

 

 

När vattenlinjelängden var känd kunde deplacementet beräknas via följande formel. 

För att sedan beräkna lightship räknades dödvikten bort från deplacementet. 

 

Då skrovets vikt eller som den i figuren är benämnd, steel weight, är 85 procent av lightship beräknas 
den. 

  

Procentsatsen av rotorernas vikt beräknas nedan. 
 

 
 

Ovan visas beräkning för den procentuella viktökningen på grund av rotorsegelinstallationen. Det vill 
säga 0,7618 procents viktökning. Därefter fås den utökade bränsleförbrukningen i procent ut genom 
att multiplicera ovan nämnda med 0,16. 
 

 
 

Sedan beräknas hur mycket den totala bränsleförbrukningen per år förändras på grund av det utökade 
djupgåendet. Bränsleförbrukningen per år med rotorsegelkonfigurationen resulterade i 10 759,41 ton. 
 

 
 

Sedan beräknades hur mycket den besparade bränsleförbrukningen påverkats av detta. Då den totala 
bränsleförbrukningen per år utan rotorkonfigurationen var 11 659,31 ton per år. Resulterade detta i 
följande uträkning. 
 

 
 
Detta ger att den besparade bränsleförbrukningen minskade en del vilket kommer påverka 
inbesparingstiden. Nedan visas beräkningen av inbesparingstiden med ett oljepris på 600 dollar per 
ton. 
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Beräkningar på scenario 2 där dagens pris på bunkerolja samt valutakurs har använts följer nedan.  

 

 
 
Som beräkningarna visar så skiljer sig inbesparingstiden beroende på rådande prisbild. 
Inbesparingstiden vid det högre oljepriset och dåvarande valutakurs blev 6,74 år, och 
inbesparingstiden vid det lägre oljepriset blev 9,41 år. Då det är svårt att förutsäga framtidens prisbild 
så kan det verka rimligt att förvänta sig en inbesparingstid som ligger inom detta spann.  

3.3 Stabilitetsberäkningar 

 
Stabilitetsberäkningarna är gjorda efter de formler som nämnts i metodkapitlet. Nedan följer en 
uträkning för att visa hur fartygets tyngdpunkt förändras på grund av rotorsegelkonfigurationen. Det 
uppskattade värdet i denna beräkning är sträckan mellan fartygets tyngdpunkt och rotorernas 
tyngdpunkt. 
 

 
 
Beräkningen klargör att fartygets tyngdpunkt förflyttar sig 2,49 cm uppåt och för att visa hur detta 
påverkar fartygets stabilitet beräknas nedan hur detta påverkar GZ-kurvan. Beräkningarna är gjorda 
på de värsta lastfallet och på olika krängningsgrader från en mindre Suezmax tanker. På så vis fås en 
GZ-kurva som visar hur lite konverteringen påverkar fartygets stabilitet. 
 
Uträknat fall som visas nedan är bara ett av de som beräknats där φ i detta fall var 30, resten kan ses i 
bilaga 6. 
 

 
 
Diagrammet i figur 12 är resultatet av stabilitetsberäkningarna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 12 Hur GZ förändras på grund av rotorsegelkonfigurationen. 
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4 Diskussion 

Studiens syfte är att undersöka om en rotorsegelkonfiguration kan avlasta det primära 
framdriftsmaskineriet gällande bränsleförbrukning. Vidare avgränsar studien till Kongsberg Maritime AS 
simulatormodell MC90-V. Syftet kan preciseras i följande frågeställning: 

- Hur lång tid det skulle det ta att spara in installationskostnaden av Flettner-rotorer genom 
minskad bränsleförbrukning? 

I detta kapitel följer en diskussion och en utvärdering av studiens metod samt resultat. En formulering av 
studiens resultat sammanställs avslutningsvis tillsammans med förslag till vidare forskning. Resultatet av 
studien överensstämmer med förväntat utfall och frågeställningen anses vara väl besvarad. 

4.1 Metodikdiskussion 

 

Metodiken som använts för att besvara studiens frågeställning redovisas i metodkapitlet. För att lyfta 
fram metodens fördelar och nackdelar följer nedan en diskussion kring konsekvenserna av den använda 
metoden. 

Den metod som valdes för beräkningarna gällande rotorinstallationens förmodade besparingsförmåga 
underlättade möjligheten att metodiskt och noggrant följa de parametrar som genom den simulerade 
sjöresans olika etapper förändrades. Tanken att göra beräkningen på ett faktiskt operationellt fartyg hade 
varit svårt, både tidsmässigt och i uppföljningssyfte. Det hade krävt att författarna under en längre tid 
själva besökt fartyget eller att någon i besättningen avsatt tid för att mäta de parametrar som krävts samt 
att kontinuerligt vidarebefordra dessa. En tydlig svårighet med det hade varit kommunikationen samt 
reliabiliteten av insamlad data.  

Rotorernas avgivna effekt beräknades över hela sträckorna. Detta ger dock inte en helt sanningsenlig bild 
då rotorerna inte kan utnyttjas till sin fulla potential i mindre gynnsamma vindriktningar eller vid 
hamnanlöp. Därför valdes att den angivna rutten för att få en så stor variation på kurser och 
vindriktningar som möjligt.  

4.2 Resultatdiskussion 

 
Nedan följer en diskussion kring resultatet av studien. Detta kapitel avhandlar studiens brister och 
förtjänster i fråga om pålitlighet och repeterbarhet. Vidare diskuteras huruvida resultatet kan tas i 
beaktning gällande andra fartyg av samma typ och storlek. I resultatdelen kan vägen till resultatet 
följas och granskas, där betonas även hur bunkerpriset och valutakursernas variation spelar en 
betydande roll på resultatet.  
 
Valet som gjordes att utföra beräkningarna på två olika scenarion visar hur två olika prisbilder på HFO 
380 olja och hur de två då rådande valutakurserna spelar sin tydliga roll på resultatet. Detta val 
gjordes då det kan ses som en omöjlighet att förutse framtida oljepriser då anskaffningspriset på 
råolja beror på en mängd olika faktorer. Kvaliteten spelar stor roll, liksom tillgång och efterfrågan. 
Även konjunkturprognoser och oroligheter i de oljeproducerande delarna av världen spelar in på 
priset. Eftersom det internationella oljepriset alltid noteras i amerikanska dollar har även valutakursen 
stor betydelse för anskaffningskostnaden (Svenska petroleum institutet (SPI), 2004). De två priserna 
som valdes att granskas var dagspriset (2015-03-16) när råoljepriset kunde ses som ovanligt lågt. Det 
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hade då inte varit på så låga nivåer sedan 2009 och innan dess 2005. Det andra priset som valdes var 
det i augusti 2014 då priset låg relativt stabilt runt 600 dollar per ton. Priset för HFO 380 olja bör 
fluktuera i närheten eller emellan dessa två prisbilder vilket i sin tur ger en god fingervisning för hur 
lång tid inbesparingen av installationen kan tänkas ta. Denna slutsats kan förstås betraktas som något 
osäker, men som nämns ovan så är det omöjligt att förutse framtidens prisbild. 
 
Vidare gjordes vissa val vad det gäller beräkningsmetoden. Uträkningarna som redovisas 
resultatkapitlet visar hur rundresan delades upp i flertalet olika delsträckor och hur beräkningarna för 
besparad bränslemängd för vardera delsträcka blev. Detta val gjordes i förhoppning om att ge en mer 
verklighetstrogen bild än vad till exempel en beräkning med endast snittbesparingen som grund hade 
gett. En annan faktor som också spelar in på resultatet är beräkningsmodellen för ökad 
bränsleförbrukning på grund av det ökade djupgåendet som direkt följd av rotorernas vikt. Denna 
metod valdes då de specifika hydrostatiska data som rör fartyget som simulatormodellen är baserad 
på inte var tillgänglig. 
 
Stabilitetsberäkningarna i denna studie kan ses som något av en enkel karaktär. Metoden bör dock ses 
som fullgod då påverkan av rotorernas vikt på ett fartyg av denna storlek och typ närmast kan ses som 
försumbar som åskådliggörs i grafen över hur GZ-kurvan förändras. 

4.3 Slutsats 

 

Flettner-rotorer anses ha stor potential och vara ett konkurrenskraftigt alternativ som avhjälpande 
framdriftsmaskineri. Detta förutsatt att drift med Flettner-rotorer medför en önskad lönsamhet i fråga 
om inbesparingstid för rederierna. Förutsättningarna är olika för olika rederier men två gemensamma 
faktorer som påverkar är rådande oljepris samt valutakurs. Avslutningsvis anses även att sjöfartsnäringen 
skulle dra fördel att med hjälp av vinden spara både bränsle och framtida påverkan på miljön.  

4.4 Förslag till vidare forskning 

 

En aspekt som författarna genom arbetets gång funderat på är hur utfallet skulle bli om det var 
möjligt att på ett enkelt sätt kunna styra bränsleinsprutningen. I studien har beräkningarna utförts på 
en motor med konventionella bränslepumpar där levererad axeleffekt justerades för att tillgodoräkna 
effekten från rotorerna istället för att justera bränsleinsprutningen. Detta medför att motorn i större 
utsträckning arbetar utanför sitt optimala driftområde. En studie skulle kunna utföras på en motor 
med common rail där möjligheten finns att kollektivt justera bränsleinsprutningen. 
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6 Bilagor 

Bilaga 1 Ruttens delsträckor med distanser, hastigheter, kurs över grund, samt vilka vinddata som 
använts.  
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Bilaga 2 Levererad effekt, konsumerad effekt och nettovinst för vardera rotor per delsträcka.  
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Bilaga 3 Dokumentet där data från simulatorkörningen matats in. 
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Bilaga 4 Dokumentet som använts för uträkning av sparat bränsle per delsträcka. 
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    Bilaga 5 Uträkningar av inbesparingstiden. 
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Bilaga 6 Uträkning för hur GZ förändras på grund av rotorernas vikt. 
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Bilaga 7 Beräkning av totala bunkerförbrukningen samt besparingar. 
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Bilaga 8 Ett urval av de vinddagram som användes i studien. 
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