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Abstract 
Diesel electric propulsion is in many ways a good alternative to conventional shaft 
propulsion, both economically and environmentally. There are also many other good side 
effects which need to be considered, i.e. better manoeuvrability, more efficient use of space 
and less noise on board. However, there are applications where diesel electric propulsion is 
not profitable. Large ocean going ships’ profitability is much depending on fuel costs and the 
diesel electric alternative cannot compete on long journeys with large low speed engines. 
 
This thesis will treat the aspects of choosing between a diesel electric system and a classic 
mechanical propulsion system. A compilation of facts and history in the subject will first be 
made. Then some different projects, where diesel electric propulsion has been chosen, will be 
gone through. At last conclusions of advantages and disadvantages with the different systems 
will be made and put together.
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Introduktion 
 

Syfte 
Den frågeställning som växt fram under arbetets gång är: När ska dieselelektrisk framdrift av 
fartyg väljas? Formuleringen kommer även att innehålla frågor som; Ska en stor dieselmotor, 
eller flera mindre användas? Vilken inställning finns till det i branschen? Finns det potential 
att växa inom sektorn? 
 
Syftet med arbetet är att samla och sammanfatta information i ämnet som ska kunna användas 
på Volvo Penta. Informationen ska användas till att enklare kunna rådgöra med kunder samt 
att få en bättre förståelse för marknaden. 
 

Metod 
Handledare för projektet är på högskolan i Halmstad Per Andersson, och på Volvo Penta Lars 
Persson. Sekretessavtal har ingåtts för att känslig information inte ska komma ut. 
Informationsinsamlandet har i huvudsak skett genom det kontaktnät som byggts upp under 
arbetets gång. Kontakterna är till stor del anställda inom företaget Volvo Penta i Sverige och 
Europa, men även återförsäljare och kunder ingår i nätet. Arbetet har inletts med en 
benchmark av dagens marknad. Vid framtagning av bakgrundsfakta har externa rapporter 
analyserats. Kontakter med kunder i Sverige, Norge, Holland och Turkiet har upprättats för att 
få deras synpunkter. I fallet med Turkiet gavs tillfälle till muntlig intervju, vilket genomförts. 
Kontakter med återförsäljare av kringutrustning samt skeppsvarv och skeppskonstruktörer har 
också kontaktats för information och åsikter i ämnet. Studiebesök på fartyget ”Fox Sunrise” 
har genomförts. Övrigt informationssamlande har skett med hjälp av Volvos intranet och 
interna skrifter. Eftersom stor kompetens finns på Volvo Penta i Göteborg, har största delen 
av arbetet bedrivits där. 
 

Mål 
Målet för examensarbetet är en rapport med väl grundade argument för i vilka fall 
dieselelektrisk framdrift av fartyg är lämpligt. Rapporten ska kunna användas av Volvo Pentas 
anställda för att få en överskådlig bild av ämnet. Informationen ska också kunna användas vid 
diskussion med kunder. 
 

Avgränsningar 
Rapporten innefattar endast kommersiell sjöfart, inte fritidsbåtar. Analyser har endast gjorts i 
Europa, men slutsatserna gäller snarare i hela världen. Vad gäller ekonomiavsnittet har 
systemens komplexitet gjort att siffror inte angetts eftersom de inte skulle gälla allmänt utan 
bara i det specifika fallet. Den installerade effekten i de studerade fartygsfallen har varit på 
omkring 2 MW. Storleken på fartygen har varit omkring 100 meter. Dock ska rapportens 
slutsatser läsas som allmänt gällande.
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Teknisk bakgrund 
 

Historia 
Under slutet av 1800-talet utvecklades dieselmotorn av den tyska ingenjören Rudolf Diesel. 
Han insåg snart de många fördelarna med att använda dieselmotorer vid framdrift av fartyg. 
Låg vikt, god effektivitet och mindre underhåll, var goda argument för att välja diesel istället 
för koleldad ångmaskin. Dock fanns ett stort problem. Ångmaskinen kunde stoppas och sedan 
startas baklänges för att få en reverserande effekt på propellern, men för dieselmotorn fanns 
inget sådant alternativ1. De växellådor som fanns fungerade dåligt och hade mycket dålig 
tillförlitlighet. Av den anledningen uppkom idén om att låta dieselmotorn driva en 
likströmsgenerator, som i sin tur driver en elmotor som är kopplad till propellern. Med denna 
konfiguration kunde strömriktningen enkelt ändras och fartyget få en ”backväxel”.  
 
Det första dieseldrivna fartyget ”Vandal” sjösattes 1903 i Ryssland2. Den var 75 meter lång 
och hade tre stycken trecylindriga dieselmotorer från den svenska företaget ”AB Diesel 
Motorer” som leddes av Marcus Wallenberg. Tre framdriftsenheter med vardera en generator 
och en dieselmotor var monterade i mitten av skeppet. Motorerna var specificerade till 120 
HK per enhet. Dessa var kopplade till varsin DC-motor i aktern som kunde köras individuellt, 
vilket gav fartyget mycket god manöverduglighet för den här tiden. Tyvärr var installationen 
mycket tung och dessutom var förlusterna i elkraftsdelarna nästan 20 %. 
 
Samtidigt med sjösättningen av ”The Vandal” kom Italienaren Cesido Del Proposto med sitt 
patent för reverserbar dieseldrift (se figur 1). Han kombinerade axeldrift framåt och 
elmotordrift som en backväxel. Vid framåtdrift driver dieselmotorn A hela paketet med 
generator B och elmotor C, samt kopplingar däremellan. Generator och motor fungerar i detta 
läge som svänghjul. När backläge önskas släpps kopplingen M2 och B och C ges elektrisk 
kontakt, varpå elmotorn driver axeln E på motsatt håll. 
 

 
Figur 1 
 
Ett år senare kom ett systerfartyg till ”The Vandal” kallat ”Ssarmat”. Det hade istället två 
fyrcylindriga motorer på 180 HK vardera, alltså totalt samma effekt som i ”The Vandal”. 

                                                 
1 http://fenderkicker.typepad.com/fenderkicker/2006/11/the_first_diese.html 080519 
2 Diesel electric propulsion, Horst W. Koehler, Werner Oehlers, MAN B & Diesel AG, Germany 1998 
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Dock valdes till detta fartyg ett ”Del Proposto”-system vilket gjorde att den totala vikten av 
drivsystemet minskade med 16 ton. I övrigt var de två skeppen identiska, men ändå var 
topphastigheten 8,6 knop, jämfört med föregångarens 8 knop. Detta kunde uppnås med hjälp 
av den direkta driften framåt som gav högre effektivitet enligt Del Propostos princip. Ssarmat 
var i drift ända fram till 1923. 
 
Trots att Del Propostos patent var ett bra koncept blev det ingen stor succé. Fartygsbyggarna 
fick nämligen betala en extra avgift till Del Proposto för att få använda hans patent3. 
Dessutom krävdes av byggarna att betala dyrt för dieselmotorprincipen. Det är tydligt att den 
tidiga dieselelektriska tekniken användes mestadels på grund av reverserbarheten. Därför 
försvann tekniken nästan helt med att den reverserbara och tillförlitliga växellådan för 
dieselmotorer kom 1906. Tekniken användes fortfarande dock speciellt i isbrytare, var högt 
vridmoment vid låga hastigheter krävdes. Dieselelektriskt användes sedan i liten skala fram 
till mitten av 1980-talet då mer avancerad kraftelektronik med halvledare blev tillgänglig. 
Växelströmsteknik kunde då användas, vilket gjorde systemen betydligt mer effektiva. Idag är 
mekanisk drift fortfarande absolut störst för kommersiell sjöfart, men andelen dieselelektriska 
drivsystem växer stadigt. 

                                                 
3 Diesel engine design and manufacture –a history, Loyd’s Register London 
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Systemöversikt 
 
 

 
Figur 2 
 
Illustrationen i figur 2 beskriver det schematiska flödet i en dieselelektrisk installation. I detta 
fall genereras el med fyra stycken dieselmotorer, medan två stycken så kallad ”azi-pods” från 
ABB står för fartygets framfart4. Hjärtat i drivsystemet är generatorseten (genset), som består 
av vardera en dieselmotor och en AC-generator. Generatorseten är fristående enheter med 
egen elförsörjning via generator och batteri för uppstartning. Motorerna kan huvudsakligen ha 
två typer av kylsystem. Det första är kölkylning ”(Keel Cooled)” KC som betyder att ett slutet 
system med färskvatten cirkulerar ut i en värmeväxlare i sjön som är integrerat i skrovet. I 
detta fall kan även laddluft kylas integrerat med kylvattnet, alternativt med en separat slinga. 
Den andra typen HE ”Heat Excange” tar istället in sjövatten och växlar det i en 
tubvärmeväxlare på motorn. Kallvattnet passerar även laddluftkylaren. I båda fall finns olika 
typer av värmeväxlare för värme ombord på fartyget. 
 

Dieselmotorn 
En dieselmotors effektivitet kan vara mycket varierande. För varje last finns ett optimalt 
varvtal, men varje motor är konfigurerad för att få störst effekt till bäst bränsleeffektivitet vid 

                                                 
4 
http://www.abb.com/industries/db0003db002805/c12571f4002ab83dc1256fe200272645.aspx?productLanguage
=us&country=00 , 080521 
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ett visst varvtal. T.ex. är Volvo Pentas ”high speed diesel” D16 optimerad runt 1800 rpm. 
Diagrammen i figur 3 nedan beskriver typiska mätdata för en D16. 

 
Figur 3 
 
Om direkt axeldrift med propeller med fast stigning används, fås endast optimal 
bränsleförbrukning vid en speciell last. Om fartyget vill gå med en lägre hastighet än normalt, 
måste motorns varvtal sänkas, varpå verkningsgraden sjunker. Alltså, om stor 
hastighet/lastvariation förekommer, blir således den totala förbrukningen högre. Detta gäller 
deplacerande fartyg, för planande fartyg finns fler aspekter att ta hänsyn till. Som planande 
fartyg räknas de där den dynamiska lyftkraften är större än 50 % av dess deplacement. Den 
dynamiska lyftkraften uppkommer som en följd av fartygets framfart. 
 
För att komma runt problematiken används oftast en så kallad ”CPP” (Controllable Pitch 
Propeller). Eftersom stigningen på propellerbladen kan justeras under färd kan också högre 
vridmoment fås vid lägre hastigheter. CPP har dock nackdelarna att det blir en dyrare 
investering, jämfört med en propeller med fast stigning, samt att kraven på underhåll ökar. 
Dessutom blir bladformen inte den optimala när stigningen justeras ifrån det normala. 
Stigningen för propellern kan endast vara den ”rätta” i ett läge. Ett ytterligare problem är att 
hubben blir större för att kunna rymma de rörliga delarna. Dessa två saker gör att 
totalverkningsgraden för en CPP blir lägre än för en propeller med fast stigning. 
 
Det andra sättet att överbrygga problemet med är att använda dieselelektrisk framdrift. 
Eftersom en elmotor har ungefär samma verkningsgrad och moment över hela 
varvtalsregistret blir fartyget inte beroende av att gå med en viss hastighet. Fullt vridmoment 
kan fås från stillastående. Om flera dieselmotorer används, behöver dessutom inte alla 
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användas. Om halvlast erfordras kan t.ex. två av fyra motorer stängas av, medan de resterande 
två går på sina mest effektiva varvtal. Detta medför ökad total effektivitet. Vid dieselelektrisk 
framdrift finns ingen anledning att använda en CPP, därför används alltid en propeller med 
fast stigning. 
 
Vid tillämpningar när stort varierande last finns är dieselelektrisk framdrift särskilt lämpligt. 
Detta inträffar vid t.ex. navigering i hamn när hastigheten varierar stort. Vid full fart eller last 
används samtliga motorer som då arbetar på märkeffekt, samt bästa verkningsgrad. När lägre 
hastighet för fartyget önskas kan en eller flera motorer stängas av. Av denna anledning 
konstrueras dieselelektriska framdriftssystem med fler än en motor. Om endast en stor motor 
hade använts hade funktionen med effektanpassning till lasten försvunnit. Dessutom hade 
andra viktiga fördelar försvunnit så som redundans, enkelhet vid service och kortare 
leveranstider. 
  

Generator 
I Pentas fall är generatorn en borstlös permanentmagnetiserad synkronmaskin med fyra poler. 
De levereras upp till 690 V, men runt 400 V är vanligast. Eftersom en den är 
permanentmagnetiserad behöver den ingen magnetiseringsström, vilket förenklar 
konstruktionen avsevärt. Vid märkdrift har en generator av denna typ en verkningsgrad på 95 
– 96 %. 
 

Ställverk 
Ställverket (main switchboard) har till uppgift att koppla den genererade effekten vidare till 
framdrift eller elektricitet till övriga system i skeppet. Det ska också bryta strömmen om något 
går fel. Därför är det utrustat med brytare av typerna vakuum- eller svavelhexafluorid (SF6)-
brytare. Eftersom spänningstoppar kan förekomma vid brytning av induktiva laster finns 
också ett överspänningsskydd. Dessutom krävs vid marint bruk god redundans. Därför är 
anläggningen uppdelad i sektioner, och eventuellt även speciellt skyddade mot brand och 
vatten, beroende på redundansgrad och ekonomi. Dock är allvarliga fel i ställverket i 
realiteten mycket ovanliga. 
 

Transformator, Frekvensomriktare och Framdriftsmotor  
Antingen är spänningen från generatorerna den korrekta för elmotorerna direkt eller så sker en 
upptransformering i en transformator innan frekvensomriktaren. Dessutom kan andra 
spänningsnivåer också behövas som t.ex. 230 V till den så kallade ”hotellasten” dvs. den 
elkraft som krävs ombord. Frekvensomriktaren är oftast antingen en 6-puls eller en 12-puls-
omriktare. När ett 12-puls-system används blir den genererade sinusströmmen finare och mer 
”korrekt”, men samtidigt genereras också mer transienter och övertoner. Dessa måste filtreras 
bort i olika filter för att el-kvaliteten i övriga systemet ska upprätthållas. Tvärt om gäller vid 
6-puls-system, mindre transienter men sämre sinusvåg. 
 
Elmotorer för marint bruk är oftast synkronmaskiner med ett bättre korrosionsskydd än 
normalt. Om endast en framdriftspropeller används är dessutom motorn dubbellindad för att 
öka redundansen. Detta betyder att om ena lindningen i motorn havererar kan fartyget ändå ta 
sig i land med halv effekt. Under 5 MW kan även permanentmagnetiserade motorer eller 
asynkronmotorer vara lönsamma. 
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De totala energiförlusterna i elkraftsdelarna skiljer sig mycket från fall till fall, men en 
fingervisning från Siemens säger att ungefär 1 – 1,5 % av effekten försvinner vid varje 
överföringssteg. Exempel: Motor - generator, generator – ställverk, ställverk – transformator, 
transformator – frekvensstyrning, frekvensstyrning – elmotor, elmotor – axel. Detta ger 6 steg 
med en total förlust på 6 – 9 %. Dock finns uppmätta exempel där de verkliga förlusterna 
snarare uppgår mot 15 %. 
 

Framdrivning i vatten (propulsors) 
För själva framdriften finns en mängd olika lösningar. Det mest effektiva är rent teoretiskt en 
stor propeller i aktern. Dock är manöverdugligheten vid en sådan konfiguration begränsad i 
jämförelse med att använda så kallade ”poddar” eller ”thrustrar”. Dessutom krävs ett roder vid 
klassisk propellerdrift. En pod har sin elmotor monterad axiellt med propellern under skrovet, 
som t.ex. ABB:s AziPod (figur 4). En thruster har istället en uppstickande axel med 
vinkelväxlar där antingen elmotor eller dieselmotor kopplas på. I figur 5, en ”Twin propeller 
thruster” från tyska Shottel, används dubbla motroterande propellrar, vilket ger bättre 
effektivitet. Eftersom kraften delas upp på två propellrar blir även ljudnivån lägre samt att 
diametern inte behöver vara så stor. Poddar eller thrustrar är vanligtvis monterade under 
skrovet akterut och är vridbara, vilket möjliggör god manöverduglighet. 
 

Figur 4  
 
När dieselelektrisk framdrift tillämpas kan motorerna i stort sett placeras godtyckligt. Detta 
gör att skrovet i aktern vid propellrarna kan designas fritt för bästa möjliga effektivitet. Om en 
stor motor med axel ska placeras måste skrovet, i vissa fall, istället anpassas efter den5. 

                                                 
5 S Johansson/ C Claeson/ UGn, FKAB 1999-10-10 

Figur 5 
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Bränsle och miljö 

Olika bränslen 
För kommersiellt marint bruk finns huvudsakligen två typer av bränsle. Det första, och 
billigaste, är HFO (Heavy Fuel Oil), eller bunkerolja. Det är den produkt som återstår när alla 
andra petroleumprodukter är utvunna i raffinaderiet. HFO är mycket trögflytande och kräver 
förvärmning innan det kan förbrännas. Vid drift med HFO måste en ”low speed engine” (ca 
100 rpm) eller en ”medium speed engine” (omkring 700 rpm) användas. Produktionen av 
HFO har stadigt sjunkit sedan oljekrisen 19796 (se figur nedan).  
 
Det andra fossila bränslet som används är medeldestillat, mer känt som dieselolja. Det 
lättflytande bränslet kan användas i optimerade motorer av typen ”high speed engine”. 
Förbränningen blir mer fullständig än med HFO och emissionerna lägre. Dock åtgår en extra 
energimängd för att framställa destillatet. Dieselolja har i motsats till HFO stadigt ökat i 
produktion och förväntas inte heller avta. (se figur 6). 
 

 
Figur 6 
 
Priset på HFO har varierat en del upp och ner de senaste åren, men det ligger ungefär på 60 % 
av priset för dieseloljan. Det största hindret för att använda bunkeroljan som bränsle är dess 
höga svavelhalt. Regler gör att HFO inte får användas i hamnar, utmed kuststräckor, eller i så 
kallade "emission controlled areas" (ECA). Områden som ingår i ECA är: Östersjön, 
Nordsjön, engelska kanalen och europeiska floder. Detta betyder att bränslet måste bytas ut 
mot dyrare diesel när fartyget går in i hamn. Fartygen har således dubbla bränsletankar. 
Normalt har dessutom större fartyg mindre dieselmotorer för elproduktionen ombord och 

                                                 
6 http://www.iea.org/index.asp 080515 
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varje gång en HFO-driven motor ska stannas måste den köras en stund på diesel. Annars 
stelnar den tröga oljan och motorn kletar igen. En annan sak som talar emot drift med HFO är 
att uppstart av motorn går långsammare. Normalt hålls bränslet varmt hela tiden, men de 
gånger kallstart ska göras kan det ta många timmar. Även när bränslet är varmt tar det några 
minuter extra att få igång processen. Ibland krävs även extra personal för att sköta driften av 
en motor som drivs på HFO. Som jämförelse tar start av ”High speed”-motorer samt infasning 
av generatorer typiskt 10 sekunder innan full elektrisk effekt kan tas ut i ett dieselelektriskt 
system. 
 

Miljöbestämmelser 
 

Svavelinnehåll i bränslet 
IMO (International Maritime Organization) har satt bestämmelser för maximalt svavelinnehåll 
i marina bränslen7. Dock kan tillstånd för högre halter ges om tillräcklig efterbehandling av 
rökgasen kan säkerställas. 
 
Regulations of sulphur content in marine fuel - Global 
Until 1:st Jan 2012 max 4,5 % 
After 1:st Jan 2012 max 3,5 % 
After 1:st Jan 2020 max 0,5 %   (may delay until 2025) 
 
Regulations of sulphur content in marine fuel – ECA 
Until 1:st March 2010 max 1,5 % 
After 1:st March 2010 max 1,0 % 
After 1:st Jan 2015 max 0,10 % 
 
Metoder finns för att rena HFO på svavel innan användning finns, men raffinaderier tror inte 
att HFO med en svavelhalt under 1 % är rimligt att producera8. En tänkbar lösning är att 
använda någon typ av skrubber för rening av rökgasen där svavlet samlas upp. Även andra 
biobränslen kan bli aktuella. 
 

NOx –utsläpp 
Regleringar och framtida krav finns även för NOx –utsläpp. 
 

                                                 
7 Review of marpol annex VI and the NOx Technical code, Sub committe on bulk liquids and gases 071220 p47 
8 Review of marpol annex VI and the NOx Technical code, Sub committe on bulk liquids and gases 071220 p16 
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Figur 7 
 
Kurvan i diagrammet i figur 7 beskriver en marin motors maximala utsläpp av NOx per 
producerad kWh som funktion av det nominella varvtalet för motorn. Som synes konvergerar 
funktionen mot ungefär 9,8 g/kWh för motorer över 2000 rpm. Framtida krav finns uppsatta 
för NOx –utsläpp. Kurvan ska efter år 2010 sänkas med 20 %, vilket betyder att motorer över 
2000 rpm inte kommer att få släppa ut mer än 7,7 g/kWh. Efter år 2015 finns ännu hårdare 
krav (med vissa undantag) som kommer att betyda att de flesta fartyg kommer att behöva 
utrustas med katalysator. Ett problem med dieselmotorer är att för att få ut en så god 
verkningsgrad som möjligt krävs hög kompression. Tyvärr ger en högre kompression också 
högre NOx-utsläpp pga. att temperaturen i förbränningsutrymmet blir så hög att kvävet i luften 
reagerar med syret.  
 
En liten möjlighet att justera andelen bunkerolja som produkt ur raffinaderiet finns. Eftersom 
oljebolaget får mer betalt för diesel finns därför en drivkraft att få så lite bunkerolja som 
möjligt kvar vid produktion. Detta, sammantaget med hårdare miljökrav, kommer att 
påskynda en övergång mot allt större andel dieselbränsle.
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Projektbeskrivningar 
 

Celiktrans, Turkiet 
Det turkiska rederiet IDO (Istanbul Seabuses and fast ferries inc.) har beställt 20 
dieselmotorer av typen D16MG hopbyggda med generatorer från Stamford. Tillsammans är 
enheterna även kallade ”Gensets” och i detta fall genererar de 429 kW elektrisk effekt. 
Skeppsbyggare är företaget Celiktrans. Systemen ska monteras i fem stycken färjor med fyra 
genset i varje. Färjorna ska användas för persontrafik mellan europeiska och asiatiska delen i 
Istanbul och ska sjösättas 2009. De blir landets första fartyg med dieselelektrisk drift för 
persontrafik och de räknar med att systemen ska fungera i 20 år. 
 
Eftersom att det rör sig om en färja för persontrafik som till stor del ska navigera i hamnar 
krävs hög manöverduglighet. Dessutom gör körsträckan att lasten är väldigt varierande. 
Därför har två stycken STP 440 CRP (Contra Rotating Propeller) från tyska företaget Schottel 
valts. De lämpar sig väl för medelhastighetsfartyg med stor variation av last. Eftersom dessa 
förutsättningar råder blir det även effektivt att använda just CRP-teknik. Konstruktörerna 
räknar med en upp till 10 % högre effektivitet jämfört med traditionell propeller i aktern. På 
grund av fartygets konstruktion får inte thrustrar plats om en motor med axel skulle användas. 
Alltså måste det i detta fall väljas mellan konventionell axeldrift i kombination med CPP eller 
CRP tillsammans med diselektriskt. Eftersom hög manöverduglighet efterfrågas, samt att 
lasten är stort varierande passar både det dieselelektriska systemet och CRP. Tillsammans är 
detta två stora kriterier till att dieselelektriskt valts då både propellrar och drivsystem ger en 
ökad bränsleeffektivitet. 
 
I Svenska vatten kräver sjöfartsinspektionen olika kontroller på skrov och säkerhet, vilket 
betyder att fartyg måste torrdocka men jämna mellanrum9. Dessutom kontrolleras då även 
propeller och tätande lager. I Turkiet finns dock inte samma krav på inspektioner och 
eftersom, det i detta fall, har valts en thrustertyp som kan fällas in och istället servas ombord, 
kan denna service undkommas med ekonomiska vinster som följd. En ytterligare förenkling är 
att motorerna kan monteras ur fartyget en i taget och servas i land. På grund av dessa faktorer 
behöver fartyget endast tas ur bruk minimalt korta tider. 
 
Löpande kostnader som service på drivsystemet såsom växellåda och stödlager undviks. 
Påfrestningar på lager blir lägre när en elmotor driver axeln eftersom vibrationerna minskar. 
En elmotor arbetar mer jämnt än en förbränningsmotor. Även separata smörjsystem för 
växellåda undviks och därmed vinns plats samt ett system mindre. Totalt sett blir det alltså 
färre mekaniska komponenter som kan gå sönder. 
 
Eftersom motorerna inte kräver axelanslutning utan endast en kabel blir det betydligt mer 
lättplacerade. De kan i princip placeras var som helst i fartyget. Detta gör att utrymmena 
bättre kan planeras, bättre viktfördelning fås och, i detta fall, fås även mer plats för fler 
passagerare. 
 
Eftersom fartygen ska användas till persontrafik blir två fördelar med drivsystemet extra 
aktuella. Den första är att eftersom motorerna inte har mekanisk kontakt med skrovet så 
                                                 
9 http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXSubStart____159.aspx 080505 
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fortplantas inte ljud och vibrationer på samma sätt, vilket leder till en betydligt behagligare 
ljudmiljö ombord. Det andra är redundansen. Eftersom fartyget kommer att frakta människor 
är det förstås extra viktigt att fartyget inte blir stillastående. Om fartyget förlorar ända upp till 
tre motorer så kan det fortfarande hjälpligt ta sig framåt och därmed komma iland med 
passagerarna. Eftersom fartyget är utrustat med dubbla thrustrar kan även en av dessa eller 
tillhörande elmotor haverera utan att färjan inte kan ta sig till land. Att något av de senare 
alternativen skulle inträffa anses av konstruktören dock vara mindre sannolikt.  
 
Argument om att Volvos motorer har lägre emissioner, än en alternativ stor motor, var inte så 
intressant i valet av drivsystem för den turkiska kunden. Det finns ingen statlig kompensation 
eller subvention i dagsläget för miljövänligare båttrafik, dock kan det bli aktuellt i framtiden. 
Dessutom kan det vara en fördel i marknadsföringen att profilera sig som mer miljövänlig. 
 
Enligt företrädare för Celiktrans har de mest haft dåliga erfarenheter av dieselelektriska 
system tidigare. Främst har det varit ett alltför komplext styrsystem som vållat problem och 
krävt mycket arbete för att bli tillförlitligt. Dock verkar erfarenheterna inte ha haft någon 
avskräckande effekt, eftersom de nu beställt bestyckning till fyra nya fartyg. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att de har valt ett system med en större investeringskostnad 
som dock gör fartyget bättre och mer effektivt i många avseenden. Dessutom räknar rederiet 
med att det under avskrivningstiden totalt ska bli mer lönsamt. 
 
 

IHDA, Holland 
Det holländska bolaget IHDA bygger tillsammans med Vinotra ett tankerfartyg som ska 
trafikera floder i Europas inland. Eftersom flodtrafiken i Europa är starkt reglerad, vad gäller 
emissioner, finns inget alternativ att köra motorerna på HFO. 
 
Fartyget ska bli 135 meter långt och 14.15 meter brett. Fem gensets av typen D16 ska förse 
fartyget med framdriftsel samt elektricitet ombord. Framdriften sköts av två ”Z-Drive” av 
fabrikatet Veth (se figur 8). Det är en typ av thruster med god manöverduglighet och låg 
bullernivå. Dessa är i detta fall även justerbara i höjdled för att kunna kompensera när fartyget 
är olika lastat. Dessutom används en bogpropeller av typen Veth-Jet (se figur 9) som också 
drivs elektriskt från kraftpaketet. Eftersom att dieselelektriskt används finns även friheten att 
placera motorerna fritt. För att reducera buller i aktern, där också styrhytten finns, har 
placering av generatoraggregaten valts i fören. Denna placering ger även en effektiv 
användning av utrymmet ombord. 
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Figur 8 

  
Figur 9 

 
 
Eftersom det rör sig om ett tankerfartyg är lastkapaciteten av stor vikt. Ett dieselelektriskt 
system använder utrymmet så effektivt som möjligt och ger en extra lastvolym på runt 5 %, 
vilket genererar en betydande extra vinst. En annan stor fördel är att ett fartyg som färdas på 
en flod använder full effekt uppströms, medan endast en liten del av effekten krävs nedströms. 
En stor motor skulle i detta läge ha en betydligt lägre verkningsgrad i nedströmsfallet, på 
grund av lägre varvtal. Med en dieselelektrisk konstellation kan en eller flera motorer stängas 
av med bibehållen verkningsgrad. Ett annat argument som talat för dieselelektriskt i detta fall 
är att motorerna är enklare att plocka ur skeppet, t.ex. vid service. Ytterligare ett argument 
som var viktigt var att ledtiderna är kortare för mindre motorer. Dessutom kan generatorset 
monteras in i slutskedet av fartygsbygget, medan en stor motor måste byggas in i 
konstruktionen tidigare. Detta gör ledtiderna för mindre motorer ännu mer attraktiva.
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BRP Göteborg 
BRP är ett företag i Göteborg som arbetar med 
transport och försäljning av olja. Deras ”Fox 
Sunrise” från 2005 är en 70 meter lång tanker (se 
figur 10). Den är väl isolerad för att kunna frakta 
varmhållen HFO. Motorerna är fem stycken 
Scania DI 16 V8. Vid full fart krävs att tre eller 
fyra motorer går på märkdrift. För framdriften 
används två thrustrar av märket Veth som drivs av 
varsin vattenkyld elmotor. All kraftelektronik är 
levererad av Siemens. Generatorseten är ordnade i 
fem separata boxar där varje motor med generator 
har varsitt kylsystem (kölkylning) och varsitt 
nödsläcksystem. Vid en eventuell brand sprutar 
nödsystemet en vattendimma i den specifika 
boxen och släcker branden. På detta sett påverkas 
inte ens driften, de motorer som fortfarande 
fungerar räcker för att driva fartyget framåt. 
Boxarna är även ordentligt ljudisolerade vilket 
bidrar till lågt buller i hela fartyget. En annan 
bonusfördel, i jämförelse med en stor motor, är att 
den oljedimma som på ett eller annat sätt 
uppkommer omkring en dieselmotor stannar i de 
ljudisolerade boxarna. Som setts i tidigare 
exempel är också ett dieselelektriskt system 
minimalt utrymmeskrävande, vilket ger plats för 
mer last. I figur 11 ses tre av de totalt fem boxarna 
innehållande varsin motor med generator. 
 
 
Den största anledningen till att BRP valde ett dieselelektriskt drivsystem var möjligheten till 
service. Reparatören kan gå ombord under drift och utföra servicearbeten på valfri maskin 
eftersom alla inte behöver gå samtidigt. Service för flera små är dessutom betydligt billigare 
än för en stor maskin. Små dieselmotorer masstillverkas för lastbilar och billiga reservdelar 
finns i stora volymer. 
 
Eftersom företaget gör affärer med olja handlar det ofta om att möta upp andra fartyg. När 
förseningar och väntetider förutspås behöver BRP inte köra med full fart. Istället för att 
komma till platsen så fort som möjligt för att sedan ligga för ankar, kan hastigheten sänkas. 
Detta betyder att båten kan drivas framåt med endast en eller två motorer. Farten kan alltså 
sänkas med bibehållen verkningsgrad och med totalt lägre bränsleförbrukning för sträckan. 
 
Fartygets användningsområde gör att många starter och stopp krävs av motorerna, omkring 13 
start/stopp per dag. Om en stor fartygsdiesel används krävs en längre uppstartstid som kan 
vara betydande när många uppstarter ska göras på en dag. För att starta små motorer tar det 
endast några sekunder innan full last kan tas ut. Samtidigt som bemanningen ombord kan 
hållas till ett minimum kan uppstartstider minskas. 
 

Figur 11 

Figur 10 
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En annan fördel, som ofta förbises, är att den stora elkraftskapaciteten gör att fartyget i senare 
skeden kan kompletteras med stora elektriska maskiner. Vid byggnation av ett traditionellt 
fartyg med en stor framdriftsmotor och en mindre el-försörjande motor görs marginalerna 
betydligt mindre. 
 
Bränsleekonomin för den färdrutt Fox Sunrise är byggd för har också visat sig vara god. 
Jämförelse med ett likvärdigt fartyg med samma rutt, fast med traditionellt drivsystem, har 
gjorts. Det har då visat sig att bränsleförbrukningen är omkring 15 % högre för fartyget med 
direkt dieseldrift. Bränsleförbrukningen stämmer väl överrens med de förväntningar som 
ställts. 
 
Förutom den högre investeringskostnaden ser företaget ytterligare två nackdelar med 
systemet. Komplexiteten och det faktum att tekniken är relativt ny, gör systemet mer känsligt 
för oväntade fel. Det andra är att det är svårare att få tag på kunnig servicepersonal för 
elkraftsdelarna. 
 
BRP har nu beställt 5 st. Volvo Penta D16 för att placera dessa i en ny 80 meter lång tanker 
liknande Fox Sunrise.
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Ekonomi 
Den slutgiltiga faktorn i bestämmandet av drivsystem för kommersiellt syfte är alltid 
ekonomi. Dock finns knappast ett entydigt svar på frågan vilket som är mest lönsamt. De 
ekonomiska fördelarna skiljer sig stort mellan olika båttyper, färdrutter, typ av last, mm. Dock 
finns vissa tillämpningar där dieselelektrisk framdrift särskiljt lämpar sig. 
 

• Bogserbåtar, isbrytare 
o Stora krav på höga moment, oavsett varvtal 
o God manöverduglighet 

 
• Passagerarfartyg för kortare resor 

o God bränsleekonomi 
o Bättre ljudmiljö 
o Högre redundans 

 
• Fartyg för drift i ECA och andra miljözoner 

o Miljökrav uppfylls 
o Elförsörjning ombord kräver inte separata motorer 

 
• Fartyg för drift på vattendrag 

o God bränsleekonomi p.g.a. möjligheten att stänga av en eller flera motorer 
nedströms 

 
• Fartyg med stort behov av elkraft, t.ex. kranar 

o Hög elektrisk effekt 
o Ineffektivt hydraulsystem krävs ej 

 
• Tankerfartyg för kortare resor 

o Det måste ändå alltid finnas ett nödsystem för att ta sig ut ifrån hamn när olja 
finns i lasten, dieselelektriskt drivsystem har den redundansen 

o Möjlighet att köra saktare med bibehållen effektivitet finns 
 

• Borrplattformar med konstanthållning (Dynamisk positionering) 
o Höga, och stort varierande, moment krävs när gps-position ska hållas. 
o Stort elektriskt behov, t.ex. för borrning finns 

 
 
Direkta kostnader allmänt 
 
Direktdrift (”Low Speed engine” för HFO) Dieselelektriskt (flera små motorer) 
Mer personal vid drift   Investering av elektriska delar 
Dyrare förbränningsmotor   Lägre verkningsgrad på kraftöverföring 
Extra elkraftsmotor   Dyrare bränsle 
Mindre lastutrymmen    
Dubbla bränslesystem    
Lägre totalverkningsgrad vid låg last 
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Förutom dessa exempel finns många andra aspekter som påverkar totalkostnaden. Här nedan 
visas några andra argument som kan få ekonomiska effekter: 
 

• Leveranstiden för en stor ”low speed engine” är betydligt längre än för flera små. För 
den stora motorn är tiden runt 2 – 2,5 år, medan tiden för att få en liten ”high speed 
diesel” ligger på några månader. 

 
• Historiskt sett har problem med den elektriskt styrutrustningen till ett dieselelektriskt 

system funnits. Ett driftstopp kan innebära stora ekonomiska förluster. Å andra sidan 
är redundansen högre i ett sådant system och ”ta mig hem” funktioner minskar 
kostnaderna vid haveri. Ett vanligt mekaniskt system är mer känsligt på den punkten. 

 
• Framtida miljökrav kan innebära att motorer måste konverteras från HFO-drift till 

destillat. Detta skulle resultera i en ombyggnadskostnad samt att bränslet inte längre 
blir så billigt. 

 
• Frivilliga miljöcertifieringar som t.ex. ”Clean Design” i Norge kan locka 

miljömedvetna kunder och öka förtjänsten. ”Clean Design” går ut på att medlemmarna 
exempelvis inte får släppa ut mer än högst 80 % av den lagliga mängden NOx. 

 
Diagrammet i figur 12 nedan visar världens marknad för marina genset. Hänsyn tas inte till 
om genseten enbart används för allmän elförsörjning ombord eller om även framdrift ingår. 
Trenden visar dock ändå på en stadig uppgång för försäljningen av dieselelektriska system i 
världen. 
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Figur 12 
 

Summering 
Nedan redovisas de krafter som påverkar attraktiviteten för dieselelektriska drivsystem 
negativt eller positivt.  
 
Bromsande krafter 

• Indikationer om viss misstro till det mer komplicerade systemet finns 
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• Problem har tidigare funnits med den elektriska styrningen av dieselelektriska 
drivsystem 

• En lång tradition med stora fartygsmotorer är inte helt lätt att bryta 
• HFO kostar i dagsläget endast 60 % av kostnaden för destillat 
• Verkningsgraden för elkraftsöverföringen från dieselmotor till elmotor är betydligt 

större än vid axeldrift 
 
Drivande krafter 

• Miljökraven ökar successivt. Högre emissionskrav ger större fördel med 
dieselelektriskt 

• Raffinaderier tjänar mer pengar på att utvinna så mycket destillat som möjligt och 
minska på andelen producerad bunkerolja 

• Leveranstid för en high speed engine är betydligt kortare. Dessutom är reservdelar och 
service billigare 

• Vid HFO-drift krävs vid större installationer mer bemanning på grund av 
förvärmningssteget 

• De mindre samlade fördelarna som kommer med ett mer flexibelt drivsystem, ex. 
större last ombord, fri placering av motorer, redundans mm 

• Möjligheten att köra med lägre hastighet 
 
När ett dieselelektriskt drivsystem ska jämföras med ett traditionellt system med stor 
dieselmotor och axeldrift finns vissa för- och nackdelar. De tekniska fördelarna delas här upp 
i oberoende och applikationsberoende fördelar. De oberoende gäller i samtliga fall, som t.ex. 
lägre vibrationer som är en direkt konsekvens av att dieselmotorerna inte har mekanisk 
kontakt med fartygsskrovet. De applikationsberoende fördelarna är starkt bundna till specifika 
fall. Bränsleekonomin blir exempelvis endast bättre i de fall där lasten är stort varierande, och 
en effektivare propeller är kopplat till begränsade utrymmen i aktern. Nackdelarna med 
dieselelektrisk framdrift presenteras även de här i ett liknande mönster. 
 
 
Oberoende fördelar 

• Större lastutrymme erhålls 
• Lägre ljud/vibrationer 
• Enklare och billigare service 
• Hög redundans 
• Kortare leveranstider 
• Gott om billiga reservdelar 
• Billiga dieselmotorer 
• Friare placering av motorerna 
 
 

Applikationsberoende fördelar 
• Bättre bränsleekonomi 
• Bättre manöverförmåga 
• Miljövänligare 
• Effektivare propeller tillåts 

användas 
• Effektivare skrovform i aktern pga. 

alternativ placering av motorer 
 
 

 
Oberoende nackdelar 

• Dyrare drivsystem 
• Mer komplext 

 
 

Applikationsberoende nackdelar 
• Sämre totalverkningsgrad 
• Sämre bränsleekonomi 
• Kompabilitetsproblem
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Sammanfattning och diskussion 
Frågan om när dieselelektrisk framdrift av fartyg ska väljas har en stor komplexitet. En lista 
på fördelar kan inte göras villkorslöst, utan kräver djupare analys för varje argument vid varje 
applikation. Exempelvis kanske god manöverduglighet inte efterfrågas i ett fall, eller så kan 
samma resultat uppnås genom en annan skeppsutformning i kombination med direktdrift. I ett 
annat fall kanske låg ljudnivå genererar fler resenärer på ett personfartyg, medan ljudnivån på 
en tanker inte ger ekonomisk vinning på samma sätt. 
 
En annan mycket svår faktor att förutse är bränsleekonomin. Väldigt många aspekter påverkar 
såsom skrovutformning, propellertyp och hastighet. Dessutom påverkar rutten både 
bränsleekonomi och den totala ekonomin. Om färdrutten innehåller få starter och stopp blir 
det inte lika viktigt att motorn/motorerna är snabbstartade. Om rutten kräver stor variation i 
last finns istället bränsleekonomiska fördelar med att använda dieselelektriskt. Om någon av 
dessa faktorer ändras under fartygets livslängd kommer således även de ekonomiska 
förutsättningarna förändras. Varje fartyg är alltså som mest effektivt vid ett speciellt 
användningssätt. Exempel har visat att bränsleekonomin båda kan bli högre och lägre än 
beräknat. 
 
Ett visst mått av tradition verkar finnas inom fartygsbranschen. Stora marina dieselmotorer 
har länge varit det dominerande på marknaden. Det finns gott om erfarna mekaniker och 
kontaktnäten är väl utbyggda. De mindre dieselmotorerna har dock fördelarna att de är 
massproducerade och det finns en uppsjö billiga reservdelar och gott om mekaniker. 
Problemet ligger snarare på kraftelektroniken där ett utbyggt servicenät ännu saknas. De som 
ändå bestämmer sig för ett dieselelektriskt system verkar dock inte vara avskräckta av de 
dåliga erfarenheter som tidigare upplevts framförallt med styrsystemet. Dessutom leder bättre 
teknik också till en större marknad och ett utvidgat servicenät. Tekniken har mognat och 
misstron minskat. 
 
När världens miljöproblem växer stramas även utsläppskraven åt, främst i områden nära land. 
För fartygsbranschen handlar det främst om krav på låga svavel- samt NOx -utsläpp. Samtidigt 
jämnas skillnaden i pris ut mellan olika bränslen. Dessa faktorer påverkar utvecklingen mot 
renare bränslen och ett troligt framtida krav på katalytisk avgasrening. 
 
Sammantaget leder dessa faktorer mot mer miljöriktiga och energieffektiva lösningar i 
framtiden. Ett dieselelektriskt drivsystem kan i många avseenden erbjuda detta. Dock ska inte 
bortses ifrån det faktum att ett elektriskt system i detta fall har större förluster än ett 
mekaniskt. Alltså måste avvägandet göras mycket noggrant med tanke på hela livscykeln för 
fartyget innan ett ekonomiskt, energieffektivt och miljöriktigt val kan göras. 
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