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Abstract 

The electricity supply on a vessel is usually structured in such a way that it has a shaft 

generator directly connected to the ship's propeller shaft (where as the name) and thus operated 

by the ship's main engine. Furthermore there are usually two or more diesel generators that 

supply the vessel with the electricity the vessel needs. This is the case mostly when the vessels 

main engine is not in operation, when the vessel is in port or at anchor. When the vessel is at 

sea the shaft generator usually provide the vessel with the electric current needed. When the 

vessel then enters a port, narrow passages or other maneuver critical situations, where one 

wants to the highest possible extent avoid that the vessel loses its maneuverability, the supply 

of electricity will usually come from two of the vessel diesel generators. This is because you 

want to create redundancy by having the power supply from two independent generators. 

When operating vessels like this, one generator can have an unexpected stop and still have one 

generator in operation. This is to avoid a "blackout" which means that all power is lost in the 

vessel leading to the vessel losing its maneuverability. 

The purpose of this essay is to investigate the possibility of installing a battery pack (UPS) to 

the vessels power grid and how much power such UPS will require. This because having two 

diesel generators in operation consumes more fuel than having the power supply from the shaft 

generator. This is so that the vessel still has a power source in the event that the shaft generator 

for any reason should stop supplying the vessel with the power required. With such a UPS 

installed, it means that the vessel can continue to run the shaft generator under maneuver 

critical situations and still have adequate redundancy, resulting in reduced costs and emissions 

due to reduced fuel consumption. 

Because all vessels are built in different ways, this essay will focus only on the sister vessels 

M/T Fure Nord and the M/T Fure West. The work discusses alternatives of which equipment 

that can be supplied by the UPS and how these options affect the vessel. An estimate of how 

much fuel that can be saved by only running the shaft generator is made where the result was 

that one can reduce fuel consumption by 115 L/h. This means that as an example in a passage 

through the Kiel Canal which takes about 10 hours, it is possible to make a saving of more than 

1000 liters of diesel. This both have the potential to reduce operating costs for the vessel, but 

above all has a positive effect on the vessel's environmental impact. This is also a little more 

desirable because when the vessel are in maneuver critical situations they are often in 

relatively close proximity to densely populated areas. 

Most of the data required for this essay has been collected on board by measurements of the 

power consumption and fuel consumption. Some information has also been collected from the 

staff at Furetank Rederi AB. 
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Sammanfattning 

Elförsörjningen ombord på ett fartyg brukar vanligtvis vara uppbyggt på så sätt att man har en 

axelgenerator som är direkt kopplad till fartygets propelleraxel och på så sätt drivs den av 

fartygets huvudmaskin. Till detta så har man vanligtvis två eller fler dieselgeneratorer som 

förser fartyget med den elström som fartyget behöver, framförallt då fartygets huvudmaskineri 

inte är i drift. Detta kan bland annat vara när fartyget ligger i hamn eller ankrad utanför en 

hamn. När fartyget är ute till havs så förser vanligtvis axelgeneraton fartyget med den elström 

som krävs. När fartyget sedan anlöper en hamn, trånga passager eller i andra manöverkritiska 

situationer, vill man i högsta möjliga mån undvika att fartyget tappar sin manöverförmåga. 

Detta försäkrar man sig mot genom att ta strömförsörjningen från två av fartygets 

dieselgeneratorer. På så sätt skapas en redundans genom att ha strömförsörjningen från två 

fristående generatorer. Det innebär att vid händelse av att en generator stoppar så är fortfarande 

en generator i drift. Detta för att undvika en så kallad ”blackout” vilket innebär att all 

strömförsörjning i fartyget försvinner vilket leder till att fartyget tappar sin manöverförmåga.  

Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheten att installera ett batteripaket (UPS) på 

fartygets elnät så att strömförsörjningen kan tas från fartygets axelgenerator och vilken effekt 

en sådan UPS behöver. Anledningen är att ha två dieselgeneratorer i drift konsumerar mer 

bränsle än att endast ha strömförsörjningen från axelgeneratorn. Detta så att fartyget 

fortfarande har en strömkälla vid händelse att axelgeneratorn av någon anledning skulle sluta 

förse fartyget med den ström som krävs. Med en sådan UPS installerad innebär det att fartyget 

kan fortsätta att köra på axelgeneratorn under manöverkritiska situationer och fortfarande ha en 

fullgod redundans. Det leder till reducerade kostnader och utsläpp till följd av minskad 

bränsleförbrukning.  

På grund av att alla fartyg är byggda på olika vis så inriktar sig detta arbete endast på 

systerfartygen M/T Fure Nord och M/T Fure West. Arbetet tar upp olika alternativ på vilken 

utrustning som kan vara matad av denna UPS och hur dessa olika alternativ påverkar fartyget. 

En beräkning på hur mycket bränsle som kan besparas genom att endast köra på 

axelgeneratorn är utförd där resultatet blev att man kan reducera bränsleförbrukningen med 

115 L/h. Det innebär att som exempel vid en passage genom Kiel-kanalen som tar ca 10 

timmar så kan man göra en besparing på över 1 000 liter diesel. Effekten av det är att 

driftskostnaderna för fartyget reduceras men framförallt skapas en positiv effekt på fartygets 

miljöpåverkan. Att reducera fartygets miljöpåverkan är även lite extra önskvärt eftersom då 

fartyg är i manöverkritiska situationer, ofta befinner sig i relativ närhet till tätbebyggda 

områden. 

Merparten av de data som krävts för arbetet har samlats in ombord genom mätningar av 

strömförbrukning och bränsleförbrukning. Viss information har även samlats in från personal 

på Furetank Rederi AB.   

 

Nyckelord: 
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Förkortningar 

UPS  Uninterrupted Power Supply 

SOLAS  Safety Of Life At Sea 

TSFS  Transportstyrelsens författningssamling  

M/T  Motor Tanker 

CPP  Controllable Pitch Propeller 

kW  Kilowatt 

ECU  Electronic Control Unit 

A  Ampere 

Y/D start En variant på att starta en elmotor så att elmotorns startström 

reduceras. 

L/h Liter per timma 
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ϕ  Fasförskjutning  

LSMGO  (Low Sulfur Marine Gasoil) Marin Diesel som används som bränsle 

ombord på Fure Nord och Fure West 

$/mt US dollar per metrisk ton (1000 kg) 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett fartygs elektriska system är ofta uppbyggt på så sätt att det finns tre eller fler generatorer, 

en av dessa generatorer även kallad axelgenerator, är direkt driven av fartygets huvudsakliga 

framdrivningsmaskineri, även kallat huvudmaskin (Gustafsson, 2015). Som komplement till 

denna generator finns två eller flera generatorer vilka är drivna av var sin dieselmotor i detta 

fall. Dessa ska leverera elström då antingen axelgeneratorn inte är i drift, eller då 

axelgeneratorns effekt inte är tillräcklig eller om man vill skapa en redundans under till 

exempel trånga passager.  

Fartygets elsystem är uppdelat i två huvudsakliga delar, vilka kallas huvudeltavla och 

nödeltavla. På nödeltavlan är utrustning som är central för fartygets framdrift. Nödeltavlan 

kan matas antingen genom en automatisk strömbrytare från huvud-eltavlan, eller från en 

nödgenerator som är dimensionerad för att endast driva utrustningen på nödeltavlan. 

(Gustafsson, 2015) 

Vid eventuellt bortfall av elektricitet ombord (även kallat blackout) skall nödgeneratorn starta 

och börja förse nöd-eltavlan med elektricitet inom 45 sekunder (enl. SOLAS part D regulation 

43 3.1.1). Om däremot en eller flera av fartygets ordinarie generatorer kommer i drift innan 

nödgeneratorn startar, skall inte nödgeneratorn startas då den inte längre behövs. 

När fartyget befinner sig i vissa krävande situationer, till exempel trånga farleder, hamnanlöp 

och andra liknande tillfällen gäller följande enligt TSFS 2012:67 kap.5 §32: 

Gång i hårt trafikerade farvatten 

32 § Vaktgående fartygsingenjör ska se till att allt maskineri som ingår i fartygets manövrering 

omedelbart kan kopplas över till manuell drift, när han eller hon underrättas om att fartyget 

befinner sig i hårt trafikerade farvatten. Han eller hon ska också se till att nödvändig reservkraft 

finns tillgänglig för styrning och andra manövreringsbehov. Reservstyrning och annan 

hjälputrustning ska kunna användas omedelbart. 

 

Enligt TSFS 2012:67 kap.5 §23 gäller även: 

 

Vakt under gång  
23 § När maskinrummet försätts i stand-by ska vaktgående fartygsingenjör se till att allt 

maskineri och all utrustning som krävs för fartygets manövrering kan tas i bruk omedelbart och 

att det finns nödvändig reservkraft för styrning och andra manöverbehov tillgänglig. 

Detta kan uppnås genom att använda två generatorer som levererar elström ut på fartygets 

elnät. Det innebär att om en generator skulle haverera eller av annan anledning stoppa, så har 

man fortfarande en generator som förser fartyget med den elektricitet som krävs för att driva 

fartyget. Att skapa denna redundans på detta sätt förbrukar eventuellt mer bränsle, jämfört 

med om man använt fartygets axelgenerator för att förse fartyget med elektricitet. Till följd av 

detta ökar utsläppen från fartyget samt även underhållskostnaden på fartygets 

dieselgeneratorer till följd av ökade gångtimmar på dessa generatorer.  

Ett sätt att lösa detta problem kan vara att en UPS installeras som ser till att utrustning som 

behöver vara i drift, fortfarande är operationell i händelse av en blackout. Genom att ha denna 

UPS installerad kan fartyget ha sin elproduktion från axelgeneratorn vid gång i hårt 
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trafikerade farvatten. På så sätt kan de totala utsläppen från fartyget reduceras samtidigt som 

bränsleförbrukningen minskas.  

En UPS är enkelt förklarat ett batteripaket som skall förse en elektrisk krets eller komponent 

med elektricitet, om denna krets av någon anledning förlorar sin primära elförsörjning (ups-

teknik, 2016). På så sätt är komponenten fortfarande funktionell fram till dess att den primära 

elförsörjningen återigen kan förse komponenten med elektricitet.  

Detta arbete kommer att försöka bestämma hur en sådan UPS-lösning kan se ut, vilken 

utrustning som behöver vara UPS-matad och hur stor kapacitet denna UPS behöver ha. 

Avsikten är också att undersöka mängden bränsle och gångtimmar som eventuellt kan 

reduceras med hjälp av en sådan UPS. 

Detta arbete kommer endast att inrikta sig på systerfartygen M/T Fure Nord och M/T Fure 

West vid undersökningen av möjligheterna av att installera en UPS. Det bör nämnas att detta 

inte är ett uppdrag från Furetank Rederi AB men ledningen på Furetank Rederi AB har tillåtit 

utförandet av arbetet och de vill självklart ta del av eventuellt resultat som rapporten kommer 

fram till.  

Figur 1. Principskiss över eltavla och i detta arbete nämnd utrustning på M/T Fure Nord och M/T Fure West. 

1.2 Begreppsförklaring 

UPS (Uninterruptible Power Supply) är en elektrisk utrustning som förser en last med 
nödkraft utifall den ordinarie strömförsörjningen fallerar. Inkoppling av UPS sker nästan 
omedelbart vilket medför att vid strömbortfall kan en UPS mata till exempel en dator eller en 
pump utan att dessa komponenter stängs av.  

CPP (Controllable Pitch Propeller) är en variant av fartygspropeller där propellerbladen kan 
vridas hydrauliskt för att på så sätt reglera framdrivningskraften från propellern utan att ändra 
varvtalet på propellern.  

Styrmaskin är den utrustning som vinklar rodret på fartyget vilket gör att fartyget börjar gira. 
Ombord på M/T Fure Nord och M/T Fure West så består denna av ett hydraulsystem som 
drivs av två separata elmotorer. 

Nödgenerator är en extra generator som skall förse viss väsentlig utrustning på fartyget med 
elström i nödfall då fartygets ordinarie strömförsörjning inte är operationell. Denna utrustning 
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kan vara men är inte begränsad till; en av de två styrmaskins pumparna, nödbrandpump, en 
radar, nödbelysning etc.   

Dieselgenerator (även kallat hjälpmaskin) är de generatorer som finns i fartyget för att 
förse hela fartyget med den elström som krävs då fartygets axelgenerator inte är i drift, till 
exempel vid hamnbesök eller vid ankarliggande.  

Axelgenerator är en generator som är direkt kopplad till fartygets huvudmaskin och förser 
fartyget med all den elström som krävs under passager ute på öppet vatten. 

Huvudmaskin är fartygets framdrivningsmaskineri, i detta fall på M/T Fure Nord och M/T 
Fure West en sju-cylindrig dieselmotor på 6190 KW som har till uppgift att ge kraft till 
fartygets propeller för att på så sätt driva fartyget framåt. 

Redundans innebär att det byggts till ytterligare komponenter i ett system för att skapa ett 
mer robust system i händelse av att en komponent fallerar.  

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att bestämma de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att 
öka ett fartygs redundans via UPS (Uninterruptible Power Supply) i hårt trafikerade och/eller 
trånga farvatten. Detta så att fartyget kan få sin strömförsörjning från axelgeneratorn under 
trånga farleder, istället för att ha strömförsörjningen från fartygets dieselgeneratorer. 

Syftet är även att ta reda på hur mycket man eventuellt kan reducera bränsleförbrukningen 
och då indirekt utsläppen från fartyget, samtidigt som underhållskostnaderna på generatorerna 
reduceras med hjälp av detta system. 

1.4 Frågeställning 

Frågeställningarna för detta arbete är följande: 

1. Hur hög redundans behövs och vilken utrustning behöver vara UPS-matad för att 
uppnå tillräcklig redundans? 

2. Hur påverkas fartyget av att en UPS installeras på fartygets elnät? 

3. Hur stor effekt/kapacitet behöver denna UPS och under hur lång tid behöver denna 
UPS kunna förse valda komponenter med elektricitet?  

4. Hur mycket kan bränsle- och underhållskostnader reduceras genom att inte köra 
fartygets generatorer under manöver och i trånga farleder?  
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2 Metod 

I detta arbete användes fartygen M/T Fure West och systerfartyget M/T Fure Nord som grund 
angående systemuppbyggnad och annan information för möjligheten att installera en UPS på 
fartygets elnät. Det bör upprepas ännu en gång att detta arbete inte är beställt av Furetank 
Rederi AB men de har tillåtit att arbetet utförs och de vill givetvis ta del av eventuellt resultat. 

Informationen som krävts har samlats in ombord på ovan nämnda fartyg. Även personal 
ombord på fartygen och personal på Furetank Rederi ABs huvudkontor har varit till stor hjälp. 
Även skriftliga källor, information från diverse relevanta leverantörer och internet har använts 
i den mån det behövts. 

Arbetet inriktades först på att bestämma vilken utrustning som behöver vara matad av en UPS 
för att säkra fartygets redundans. Det skedde genom analys av fartygens systemuppbyggnad, 
för att se vad som är kritiskt för fartygets redundans och på så sätt få fram vilken utrustning 
som behöver vara uppkopplad på en sådan UPS. Detta kommer troligen mynna ut i ett flertal 
olika alternativ med olika mängd av utrustning uppkopplad genom UPS.  

När ett antal alternativ är framtagna så kommer en analys genomföras där information om 
strömkonsumtion från valda komponenter kommer att tas fram. Avsikten är att på så vis ta 
reda på vilken kapacitet en eventuell UPS skulle behöva ha.  

Nedan följer mer ingående svar på hur respektive frågeställning kommer att besvaras.   

2.1 Hur hög redundans behövs och vilken utrustning behöver vara UPS-

matad för att uppnå tillräcklig redundans? 

Som tidigare nämnts är syftet att en sådan UPS skall hålla fartyget manöverdugligt tills en av 

fartygets generatorer kommer i drift efter en eventuell blackout. Då det finns viss utrustning 

ombord som inte påverkar manöverförmågan av fartyget, finns en möjlighet att dessa inte 

behöver vara UPS-matade. För att ta reda på vilken utrustning som skall vara UPS-matade, 

kommer ett antal alternativ att tas fram med olika mängd utrustning inkopplad. Dessa olika 

alternativ kommer sedan att användas till grund för vidare beräkningar. Tanken är att 

bestämma vilken lösning som lämpar sig bäst för installation ombord på ovan nämnda fartyg. 

2.2 Hur påverkas fartyget av att ha en UPS installerad på fartygets elnät? 

När olika förslag på vilken utrustning som skulle kunna vara matad av UPS har tagits fram, 

kommer en analys av hur fartyget påverkas ur redundans-synpunkt och säkerhet utföras för 

dessa alternativ. Resultaten från denna analys kommer sättas i relation till hur stor denna UPS 

behöver vara för varje alternativ. Detta då storleken på UPS har stor betydelse vid en 

eventuell installation.   
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2.3 Hur stor effekt/kapacitet behöver denna UPS och under hur lång tid 

ska den kunna förse valda komponenter med elektricitet? 

Då ett antal exempel har tagits fram enligt ovan, kommer en mätning på respektive 

komponenter att genomföras. Detta för att ta reda på hur stor strömförbrukning dessa 

komponenter förbrukar. Då SOLAS (enl. SOLAS part D regulation 43 3.1.1) säger att 

nödgeneratorn skall vara inne på nätet inom 45 sekunder, krävs att denna UPS skall kunna 

mata komponenterna i minst 45 sekunder eller mer. Under den tiden skall någon av fartygets 

generatorer ha tid att komma in på fartygets elnät, innan batterierna på denna UPS är 

urladdade.  

När data angående komponenternas förbrukning är insamlad så kan kapaciteten på denna UPS 

räknas ut. Eftersom kapaciteten är beroende av elkonsumtionen och hur länge denna kommer 

pågå. 

2.4 Hur mycket kan bränsle- och underhållskostnader reduceras genom att 

inte köra fartygets generatorer under manöver och i trånga farleder? 

För att få svar på denna fråga kommer en mätning ombord att utföras under drift, där det skall 
jämföras hur hög fartygets bränsleförbrukning är när fartyget får sin ström från axelgeneratorn 
jämfört med när fartyget får sin elström från generatorerna. För att få så rättvisande uppgifter 
som möjligt behöver dessa mätningar göras under så liknande scenarion som möjligt. 
Dessutom krävs att mätningarna görs upprepade gånger, så att det går att få fram ett relevant, 
genomsnittligt resultat.  

Utförandet av dessa mätningar kommer att ske genom att mäta huvudmaskinens 
bränsleförbrukning vid åtta knops framfart och fartygets strömförsörjning förses från 
axelgeneratorn. Huvudmaskinens bränsleförbrukning läses av från flödesmätare som är 
installerad i fartygets bränslesystem. Denna flödesmätare är av märket ”Aquametro” modell 
VZOA (se bilaga 2). Gällande validitet och reliabilitet så bör denna typ av mätare vara 
tillräcklig då mätaren har en noggrannhet på mindre än 0,5 % och en repeterbarhet på ±0,1 % 
enligt produktblad. Att nämna är att denna mätare endast är kalibrerad vid tillverkning, 
således är den inte kalibrerad efter installation i fartyget, detta kan möjligtvis ha viss negativ 
påverkan på denna mätares validitet och reliabilitet. 

När denna mätning är klar så startas två dieselgeneratorer som förser fartyget med elektricitet 
och kopplar ur axelgeneratorn. Fartyget fortsätter att hålla åtta knops fart och samma mätning 
utförs en gång till för att få fram huvudmaskinens bränsleförbrukning utan axelgeneratorn i 
drift. Samtidigt skall bränsleförbrukningen från de två dieselgeneratorerna att noteras. 
Dieselgeneratorernas bränsleförbrukning fås från deras övervaknings system (ECU) där 
mätning av bränsleförbrukning finns presenterad. Generatorerna har ingen specifik 
brännslemätare utan den mäter sin bränsleförbrukning från hur generatorn är belastad med 
hjälp av databoxen som styr bränsleinsprutningen. Generatorerna i fråga är av typen ”common 
rail”, vilket innebär att det är en elektronisk processor som väldigt precist bestämmer när och 
hur mycket bränsle skall injiceras i varje cylinder. Det innebär att bränslesystemets ECU har 
mycket bra koll på hur mycket bränsle som konsumeras av generatorns dieselmotor då detta 
är fundamentalt för funktionen av ”Common Rail” (Bosh, 2016).  Gällande validitet och 
reliabilitet bör denna mätning vara fullt godtycklig. Detta då dieselmotorns funktion skulle 
vara utsatt utifall dessa mätningar inte var korrekta. Efter sökningar i instruktionsböcker för 
generatorerna så har tyvärr inte någon info angående hur noggranna dessa mätningar är blivit 
funna.  

Anledningen till att mätningarna görs vid 8 knop är att detta är en vanlig hastighet att hålla 
under trånga passager så som i Kiel-kanalen, hamnanlöp och liknande. Bränsleförbruknings-
reduceringen av att endast köra med axelgeneratorn kan fås enligt formel nedan. Att notera är 
dock att hastigheten inte är begränsad till 8 knop, vid vissa tillfällen både i Kiel-Kanalen och 
på andra platser under manöver så kan hastigheten både vara högre eller lägre än 8 knop.  
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HM1 = bränsleförbrukning från huvudmaskin med axelgeneratorn inkopplad 

HM2 = bränsleförbrukning från huvudmaskin utan axelgeneratorn inkopplad 

DG = sammanlagda bränsleförbrukningen från båda dieselgeneratorerna 

DBF = Differens bränsleförbrukning   

 

𝐷𝐵𝐹 = 𝐷𝐺 − (𝐻𝑀1 − 𝐻𝑀2) 

 

Skillnaden i Bränsleförbrukning för huvudmaskin, med kontra utan axelgeneratorn inkopplad 
subtraheras från bränsleförbrukningen för generatorerna. 

HM1/HM2 fås genom att skriva ner värdet på bränslemätaren för huvudmaskin vid start av 
mätning och vid slut av mätning. Sedan tas värdet från mätningens början och subtraheras 
från mätningen slutvärde. Då fås förbrukningen mellan de två tillfällena. Mätningen görs 
under en timma, vilket ger en konsumtion i enheten liter per timma (L/h). Denna mätning bör 
göras ett antal gånger för att få ett bra genomsnittligt resultat.  

DG fås på motsvarande sätt som HM2. På varje generator finns en display som visar 
information angående generatorn inklusive den totala bränsleförbrukningen. Detta värde 
skrivs upp i början och i slutet av mätningen där värdet vid mätningens början subtraheras 
från värdet vid mätningen slut. Detta görs under en timma för att på så sätt få 
genomsnittsförbrukningen under en timma. Detta görs ett antal gånger för att få en 
genomsnittlig uppskattning på generatorernas förbrukning.  

Att notera är dock att eftersom syftet är att se hur stor skillnaden är i bränsleförbrukning när 
fartygets strömförsörjning fås från axelgeneratorn kontra dieselgeneratorerna så har inte 
fartygets hastighet någon större betydelse. Detta på grund av att skillnaden mellan de olika 
lägena är den samma då fartygets strömförbrukning inte påverkas av hastigheten. (Gustafsson, 
2015) Syftet med att bestämma en hastighet är för att kunna jämföra bränsleförbrukningen 
från huvudmaskinen vid olika mätningstillfällen.  

Eftersom underhållskostnaderna på generatorerna är direkt knutna till gångtiderna, kan 
gångtiderna användas till att få en uppskattning av underhållskostnaderna. Gångtiderna kan 
hämtas från rapporter som skrivs vid ett flertal tillfällen då fartyget ankommer och avgår 
hamn, såsom hämtning/lämning lots, ankomst/avgång sluss, start/stopp huvudmaskin och vid 
början/slut av sjöresa. När dessa data har sammanställts kan en uppskattning göras för hur 
mycket gångtimmarna kan reduceras genom att inte ha generatorerna i drift under manöver.  

En sak att upplysa om är att då fartygets axelgenerator är fast kopplad till fartygets 
huvudmaskin, vilket innebär att axelgeneratorn alltid roterar när huvudmaskin är igång. Detta 
gör att underhållskostnaderna för axelgeneratorn inte påverkas av om den producerar elström 
eller inte. 
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3 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten på frågeställningarna för de olika alternativen.  

3.1 Hur hög redundans behövs och vilken utrustning behöver vara UPS-

matad för att uppnå tillräcklig redundans? 

 
Efter att ha tittat på hur elsystemet ombord på fartygen är uppbyggda så finns det tre olika 

varianter som en UPS lämpligen kan installeras på utan att göra några större omkonstruktioner 

i elsystemet. Större omkonstruktioner vill gärna undvikas då detta gör en installation mer 

avancerad och kostsam. De tre varianterna är följande; 

 

1. Skapa en total redundans för hela fartygets elförsörjning genom att installera en UPS 

på fartygets huvudeltavla. Detta alternativ kräver den största UPS och kommer vara 

den mest kostsamma, men kommer förse fartyget med största möjliga redundans så 

allt i fartyget kommer matas av UPS. Detta gör att man teoretiskt inte kommer märka 

att en blackout har inträffat bortsett från eventuella maskinlarm. Detta då en UPS är så 

snabb att koppla in och börja förse komponenter med elström så att övergången inte 

kommer att vara märkbar. (ups-teknik, 2016) 

 

2. Skapa redundans genom att installera en UPS parallellt med fartygets nöd-eltavla. 

Denna variant skulle inte skapa samma redundans som alternativ 1 men fortfarande ge 

fullgod backup då all väsentlig utrustning kommer vara operationell. 

 

3. Skapa redundans genom att endast installera en UPS på vital utrustning som krävs för 

att hålla fartyget manöverdugligt. Den utrustning som krävs i detta fall på Fure Nord 

och Fure West är följande; hydraulpump för styrmaskin och hydraulpump för 

Controllable Pitch Propellern (CPP). Då huvudmotorns smörjoljepump är direktdriven 

från huvudmotorn så behövs det inte drivas någon smörjoljepump av UPS. 

Kontrollkretsar och dylikt är redan matade av UPS genom maskinrummets 24V 

system sedan nybyggnation. Denna variant kommer endast se till så att navigatören 

uppe på bryggan fortfarande kan manövrera fartyget. Vid händelse av en blackout så 

kommer all utrustning som inte har UPS att stoppa så som belysning med mera. Att 

tillägga till detta är att test har utförts ombord där man skapade en blackout när 

huvudmaskin låg på full belastning för att se vad som hände med kylvatten-

temperaturer då kylvattenpumpar stoppade. Resultatet av detta test var att temperatur 

på kylvattnet inte ökade till oacceptabla nivåer tills den tid då en dieselgenerator 

började förse fartyget med elström igen. Dessutom så kommer bränslepumpar att 

stoppa, detta utgör inte heller några hinder då fartygets huvudmotor klarar att förse sig 

själv med bränsle under denna begränsade period. Även detta kontrollerades under 

denna blackout-test. Som en extra säkerhet till detta alternativ så bör även broms till 

ankarspelen vara inkopplade via denna UPS. Detta så att möjligheten att nödankra 

finns vid händelse av en blackout. 

 

När man kollar på hur hög redundans fartyget behöver, så får man studera hur hög redundans 

fartyget har när två generatorer är i drift jämfört med att ha en UPS installerad med endast 
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axelgeneratorn i drift. Man får även göra en uppskattning på vad som påverkar fartyget vid en 

eventuell blackout. Utifall en blackout skulle inträffa trots att två dieselgeneratorer är i drift 

utan UPS installerad, blir de facto fartyget helt manöverodugligt under den tiden tills fartyget 

återfår sin strömförsörjning. Däremot om en blackout sker vid endast drift med axelgenerator 

men med UPS installerad på viss utrustning, så kommer fortfarande utrustningen som är 

kopplad till UPS att vara i drift. Detta gör risken för att en blackout inträffar högre, då det 

endast är en strömkälla i drift, men konsekvenserna av en eventuell blackout blir mindre eller 

inga alls. Vilka dessa konsekvenser blir från en eventuell blackout varierar med vilken 

utrustning man väljer att mata med hjälp av en UPS.  

 

När man kollar på ovan nämnda alternativ så är det alternativ 3 som bäst lämpar sig för 

efterinstallation på gällande fartyg. Dels blir med största sannolikhet kostnaden för 

installation av alternativ 1 och 2 hög dessutom har den fysiska storleken av denna UPS stor 

betydelse. När fartygen konstruerades så var inte en eventuell UPS-installation inkluderad i 

processen vilket gör att det finns stora begränsningar i utrymmen ombord. Alternativ 3 är 

dessutom tillräckligt för att uppnå önskat resultat det vill säga att fartyget skall vara 

manöverdugligt under en blackout.  

 

3.2 Hur påverkas fartyget av att ha en UPS installerad på fartygets elnät? 

Vid en eventuell installation av alternativ tre som är nämnt ovan så kommer inte fartyget att 
påverkas alls under normal drift, bortsett från den fysiska plats som denna UPS upptar och 
eventuellt underhåll på batterier, UPS och kringutrustning. Vid händelse av en blackout så 
kommer den enda påverkan denna installation har på fartyget vara att fartyget fortfarande går 
att manövrera i till skillnad från med att inte ha en UPS installerad.  

3.3 Hur stor effekt/kapacitet behöver denna UPS och under hur lång tid 

ska den kunna förse valda komponenter med elektricitet? 

Tiden då denna UPS behöver mata inkopplad utrustning begränsas av tiden det tar för en 
generator att komma igång och börja förse fartyget med elström. Då det är definierat i solas 
att det skall ta högst 45 sekunder för nödgeneratorn att komma igång efter en blackout så 
krävs att denna UPS minst kan förse utvalda komponenter med elström under dessa 45 
sekunder (enl. SOLAS part D regulation 43 3.1.1). För att dessutom ha lite marginaler för att 
batterier åldras och förlorar viss effekt så skulle cirka två minuter drifttid vara att 
rekommendera. Hur lång tid denna UPS faktiskt kommer kunna förse systemet med elström 
kommer bero på vad en eventuell leverantör erbjuder. 

Effekter på pumpar är följande: 

CPP pump: direkt start, 17,3kW ca: 14A tomgångsström, >60A startström, 
Cosϕ:0,85 

Styrmaskin: Y/D start, 24kW ca:10A tomgångsström, 70A startström, Cosϕ:0,92 

Ankarbroms: 3,45 kW, Cosϕ:0,83 

Effekten på dessa motorer är hämtade från motorernas märkplåtar, tomgångsström samt 
startström togs fram från amperemätare fast monterade på motorernas startskåp (se bilaga 1). 

Dessa tre komponenter kommer inte starta samtidigt, utan det kommer vara ca fem sekunders 
fördröjning mellan start. Detta gör att då denna UPS har den högsta belastning blir när CPP 
pumpen och ankarbromsen är igång samtidigt som styrmaskinspumpen startar. Detta innebär 
att den maximala belastningen som denna UPS kommer utsättas för är märkeffekten för 
motorn till CPP anläggningen och ankarbromsen ihop med starteffekten från styrmaskin.  
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Starteffekten för styrmaskin kan räknas ut enligt följande: 

 

Ptot: Sammanlagd högsta effekt som UPS kan bli belastad med. 

Pk: Belastad effekt under kontinuerlig drift 

Pss: Starteffekt styrmaskin 

Ps: Märkeffekt styrmaskin 

Pc: Märkeffekt CPP 

Pa: Märkeffekt ankarbroms 

kW: Kilowatt (effekt) 

U: Spänning 

I: Ampere 

Cosϕ: Fasförskjutning  

 

𝑃𝑠𝑠 = 𝑈 × 𝐼 × 𝐶𝑜𝑠𝜑 × √3 

 

Vilket blir: 

 

𝑃𝑠𝑠 = 440 × 70 × 0,92 × √3 = 49079.39 𝑊 = 49,1 𝑘𝑊 

 

Den sammanlaggda högsta effekten blir då enligt följande: 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑠𝑠 + 𝑃𝑐 + 𝑃𝑎 

 

Vilket blir: 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 49,1 + 17,3 + 3,5 = 69,9 𝑘𝑊 ≈ 70 𝑘𝑊 → 75𝑘𝑊 
 

Detta innebär att denna UPS skall minst vara kapabel till att mata systemet med 70 kW. För 

att åstadkomma lite marginal ökas denna siffra till 75kW, dels för att det blir en jämnare och 

enklare siffra att jobba med och för att ta lite höjd i dimensionering av UPS. 

 

Effekten som kommer belasta UPS under kontinuerlig drift räknas ut genom att summera 

märkeffekten på samtliga komponenter enligt följande: 

 

𝑃𝑘 = 𝑃𝑠 + 𝑃𝑐 + 𝑃𝑎 

Vilket blir: 

 

𝑃𝑘 = 24 + 17,3 + 3,45 = 44,75𝑘𝑊 

3.4 Hur mycket kan bränsle- och underhållskostnader reduceras genom att 

inte köra fartygets generatorer under manöver och i trånga farleder? 
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Följande data blev resultatet efter att mätningar utfördes ombord på Fure Nord enligt 

tillvägagångssätt förklarat i Kap 2.4: 

 

Under manöver har elnätet en förbrukning på ca 380kW  

 

Med två generatorer i drift, vilka förser elnätet med 190 kW vardera förbrukar 

dessa ca 65 L/h, totalt 130 L/h  

 

Vid normal manöverhastighet (8 knop) med två generatorer i drift, förbrukar 

huvudmaskinen ca 350-355 L/h. 

 

Vid samma tillstånd men där strömförsörjningen istället förses från fartygets 

axelgenerator så förbrukar huvudmaskinen ca 370 L/h 

  

Med dessa data kan vi räkna ut den besparade bränsleförbrukningen där elförsörjningen förses 

från axelgeneratorn i förhållande till två generatorer enligt följande resonemang (se kap 4.4); 

HM1 = bränsleförbrukning från huvudmaskin med axelgeneratorn inkopplad (L/h) 

HM2 = bränsleförbrukning från huvudmaskin utan axelgeneratorn inkopplad (L/h) 

DG = sammanlagda bränsleförbrukningen från båda dieselgeneratorerna (L/h) 

DBF = Differens bränsleförbrukning (L/h) 

 

𝐷𝐵𝐹 = 𝐷𝐺 − (𝐻𝑀1 − 𝐻𝑀2) 
 

𝐷𝐵𝐹 = 130 − (370 − 355) 

 

𝐷𝐵𝐹 = 115 𝐿/ℎ 
 

Alltså reduceras bränsleförbrukningen med ca 115 L/h när elförsörjningen förses från 

axelgeneratorn. Detta innebär att vid en lång manöver så som t.ex. Kiel-kanalen som varar 

ungefär 10 timmar så kan en möjlig besparing på ca 1100 liter diesel åstadkommas. Detta 

resulterar dels i minskade bunkerkostnader men framförallt så minskar det fartygets 

miljöpåverkan. Att tillägga till detta så är det ofta som fartyget befinner sig i manöver relativt 

nära tätbebyggda områden, detta på grund av hamnarnas placering och behov av infrastruktur. 

Detta gör det även mer önskvärt att reducera luftutsläpp på grund av avgasernas negativa 

hälsoeffekter. 

 

Att notera till detta är att vid mätning av bränsleförbrukningen på Fure Nord så förbrukade 

både huvudmaskin och hjälpkärrorna samma typ av diesel. Huvudmaskinen har dock 

möjlighet att operera på andra typer av bränslen så som HFO (Heavy Fuel Oil) med mera.  

 

Kostnadsbesparingen till följd av denna bränslebesparing kommer att variera med 

förändringar i bunkerpriser. På grund av att detta arbete inte innefattar att uppskatta framtida 

prisförändringar på bunkermarknaden så görs endast en ungefärlig beräkning för gällande data 

hämtade den 23 oktober 2015. 

Bunkerpris i Rotterdam för LSMGO (Low Sulfur Marine Gasoil) (23 okt 2015) är 410,50 

$/mt enligt (Platts, 2015) 

Densitet för MGO är 830 kg/m³ (Stefan Fagergren, Kalmar Maritime Academy, 2008, p. MK 

G sida 7) att notera är att densitet för diesel kan variera men är vanligen mellan 820-845 
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kg/m³ (Statoil, 2015). Uträkningsexemplet som presenteras här räknar med en densitet på 830 

kg/m³ då detta ligger inom den vanliga variationen och det är den data som presenteras i 

sjöfartshögskolan i Kalmars tekniska formelsamling. 

Då densiteten på diesel liksom många andra ämnen varierar med temperatur så ges densitet på 

diesel ut vid 15°C. Eftersom dieseln som konsumeras av generatorerna ombord håller en 

högre temperatur än 15°C så behöver vi räkna om volymen till vad den skulle vara vid 15°C. 

detta görs med hjälp av en omvandlingstabell som heter ”ASTM 54b” (American Society for 

Testing and Materials, 1991) från denna tabell fås en så kallad ”Volume Correction Factor 

(VCF)” som kan användas för att räkna om volymen till 15°C. 

Tabell ASTM 54b finns presenterad i bilaga 3. 

Temperaturen på dieseln som förbrukas av generatorerna kan variera en del men är vanligtvis 

runt 35°C (Gustafsson, 2015). Enligt 54b så fås en VCF för 35°C och 830@15°C som är 

0,9827 med detta kan vi få densiteten vid 35°C enligt följande 

 

𝜌35 = 𝜌15 × 𝑉𝐶𝐹15°𝐶830𝑘𝑔/𝑚³ 

𝜌35 = 830 × 0,9827 

𝜌35 = 815,641𝑘𝑔/𝑚³ 

 

Sammanfattat så blir detta: 

Pris(PR): 410,50@/mt 

Pris totalt (PRtot): 3 067,9 SEK / 368,3$ 

Densitet: 830 kg/ m³ 

Volym(V35)@35°C: 1100 Liter = 1.1 m³ 

Växlingskurs USD/SEK 8,33 

 VCF 15°C 830kg/m³: 0,9827 

ρ35: densitet 35°C kg/m³=815,641  

ρ15: densitet 15°C kg/m³=830 

m: massa (kg)=897,205kg 

Med detta kan vi få ut vikten av 1,1 m³ diesel vid 35°C enligt följande: 

 

𝑚 = ρ35 × V35 

𝑚 = 815,641 × 1,1 

𝑚 = 897,205𝑘𝑔 

Priser blir då  

𝑃𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑅 × 𝑚 

𝑃𝑅𝑡𝑜𝑡 = 410,50 × 0,897205 

𝑃𝑅𝑡𝑜𝑡 = 368,3$ 
 

Växlingskursen för USD/SEK är 8.33 SEK på 1 USD den 23 oktober 2015. (Euroinvestor 

A/S, 2015) 

Detta innebär att den kostnadsreducering som blir är i SEK enligt följande 

 

𝑃𝑅𝑡𝑜𝑡𝑆𝐸𝐾 = 368,3$ × 8,33 

𝑃𝑅𝑡𝑜𝑡𝑆𝐸𝐾 = 3067,9𝑆𝐸𝐾 
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4 Diskussion 

Genom att installera en UPS på fartygets el-nät finns stora möjligheter att göra besparingar i 
fartygets bränslekostnader. Möjligheten att kunna manövrera utan att ha några 
dieselgeneratorer i drift och samtidigt bevara en fullgod redundans är en stor fördel. Inte bara 
ger det en möjlighet att reducera fartygets bränsleförbrukning under manöver, utan det ger 
även en säkerhet när fartyget är ute till havs. Detta på grund av att om fartyget av någon 
anledning skulle få en blackout ute till havs så finns fortfarande möjligheten att styra fartyget. 
Även om risken att kollidera med något när man är till sjöss är mycket mindre, så är det trots 
allt en positiv egenskap att räkna med. 

Det största problemet med att installera en sådan UPS är själva installationen rent fysiskt. 
Detta på grund av att en UPS har vissa krav på den omgivande miljön gällande temperatur, 
renhet och så vidare. Samtidigt så vill man installera denna UPS i relativ närhet till fartygets 
el-tavla så att behovet för kabeldragning och kabelgenomföringar genom brandsäkra skott blir 
minimal. Detta gör att en installation av en UPS som kan förse hela fartyget med total 
redundans hade varit svårt att installera. Detta då storleken på denna UPS skulle innebära att 
installationen blir dyr och komplicerad att genomföra.  
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4.1 Slutsats 

En installation av UPS ombord på M/T Fure West och M/T Fure Nord skall vara fullt möjligt 
både rent tekniskt och regelmässigt. Under den tid detta arbete har genomförts har 
teknikavdelningen på Furetank Rederi AB visat mycket intresse och tagit del av resultaten av 
arbetet. Dessutom har Furetank Rederi AB skickat efter en offert till en leverantör på en 
eventuell UPS enligt alternativ tre som behandlades i kapitel 3.1. Förslaget som kom tillbaka 
från UPS leverantör var att det behövs två skåp. Ett skåp för själva UPS utrustningen 
(frekvensomformare med mera) och ett skåp där alla batterier skall vara placerade. Data för 
skåpen är följande: 

UPS skåp 

Höjd: 2019 mm 

Bredd: 519 mm 

Djup: 1120 mm 

Ungefärlig vikt: 348 kg 

Batteriskåp  

Höjd: 2031 mm 

Bredd: 1125 

Djup:1120 

Ungefärlig vikt: 1500 kg  

Detta innebär att om man ställer båda skåpen bredvid varandra så att det blir en total bredd på 
1644 mm då får dessa skåp plats i fartygens maskin-kontrollrum. Maskinkontrollrummet är ett 
bra utrymme för denna installation då detta är ett rent och luftkonditionerat utrymme där det 
redan finns annan känslig elektronisk utrustning. Det bör tilläggas att till detta så skall deras 
UPS lösning kunna förse valda komponenter med elström i 15 minuter vilket är mer än 
tillräckligt för denna installation. Anledningen till att det blev 15 minuters kapacitet är för att 
anläggningen måste klara av utrustningens höga startströmmar, vilket medför till att fler 
batterier behövs. Mängden batterier kan dock reduceras om man genom installation av 
mjukstartare reducerar komponenternas startströmmar.  

Genom att installera en UPS på fartygets el-nät som matar en CPP-pump, en styrmaskins-
pump och ankarbromsen, så ökar fartygets redundans så pass att fartyget inte behöver ha två 
generatorer i drift under manövrering i trånga farleder. Det resulterar i en bränslebesparing på 
115 liter/timme. Det innebär att under en resa genom Kiel-kanalen som varar i ungefär 10 
timmar kan bränslekostnaderna reduceras med drygt 3000 SEK. Hur stor denna besparing blir 
på ett år är svårt att säga då fartyget inte går på något förbestämt schema. Låt säga bara för att 
få en bild över möjligheterna att fartyget gör två passager igenom Kiel-kanalen på en månad 
(en tur fram och tillbaka). Det blir då 24 resor genom Kiel-kanalen på ett år vilket resulterar i 
en bränslebesparing på 72 000 SEK och då är inte hamnanlöp medräknade i kalkylen. 
Dessutom tillkommer reducerade underhållskostnader till följd av minskade gångtimmar på 
generatorerna.  

En intressant notis är att kostnaderna för passage med ett fartyg i Fure Nord / Fure West 
storlek är lite drygt 5000 EUR enligt (Kiel-Canal.org, 2016) vilket blir runt 47 000 SEK enligt 
(Euroinvestor A/S, 2016) det innebär att med denna installation så finns en potential att 
reducera kostnaden för en passage genom Kielkanalen med cirka 5-6% 
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4.2 Förslag till vidare forskning 

En vidare forskning på detta ämne skulle kunna vara att titta på hur en UPS-lösning skulle sett 
ut vid nybyggnation av ett fartyg. Då har man större möjlighet att planera konstruktionen av 
fartyget men en installation av UPS i åtanke. Detta skulle kunna göra att installation av en 
UPS som ger total redundans på fartygets el-nät kan bli genomförbar. Även undersöka hur 
mycket start-strömmarna kan reduceras med hjälp av mjukstartare och hur detta påverkar 
storleken på en UPS installation.  

Även att undersöka möjligheterna att skapa en redundans med hjälp av någon annan lösning 
skulle kunna vara intressant.  
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6 Bilagor 

6.1 Bilaga 1 

Foton på märkplåtar och amperemätare för elmotorer 

Märkplåt CPP 

Motortillverkare: MEZ 

Amperemätare CPP 

Instrumenttillverkare: CEWE instruments 
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Märkplåt Styrmaskin 

Motortillverkare: ABB 

 

Amperemätare Styrmaskin 

Instrumenttillverkare: Carlo Gavazzi 
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Märkplåt ankarbroms 

Motortillverkare: MEZ 
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6.2 Bilaga 2 (bränslemätare huvudmaskin) 
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6.3 Bilaga 3 (ASTM tabell 54B) 
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