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Summary 

Based on experience from commercial and academic work, discussions with industry 
partners and other research studies, a set of problems have been described. First, it is 
noted that the energy efficiency of vessels requires proper standard methods for 
performance evaluation in the design phase. Today's methods of extrapolating 
model test results have worked well for many years. Now, the required accuracy has 
been raised and with new innovative design, the scope has been expanded. The 
emergence of calculation methods, CFD, has provided new opportunities to improve 
methods. 

It is also found that CFD-based predictions cannot completely replace model tests 
for this purpose. Instead, we propose the development of hybrid methods, which use 
both experiments (EFD) and calculations (CFD). 

In order for the new methods to be reliable, a major development work is required 
concerning the confidence of CFD calculations. 

A research agenda is proposed and the process of applying for research funding has 
already begun. 

Development work must be linked to international activities, primarily ITTC 
(International Towing Tank Conference). Initiatives have been taken to introduce 
the topic to the ITTC research agenda. 

This is a Lighthouse pre-study funded by the Swedish maritime competence center 
Lighthouse. Financing has also been obtained from Hugo Hammar's Fund for 
Maritime Research. 

The work was performed by Sofia Werner, SSPA Sweden AB and Rickard Bensow, 
Avd. Marin Teknik, Chalmers University of Technology. KTH with Karl Garme, Avd. 
Marine technology, will participate in the ongoing work.  
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Sammanfattning 
Baserat på erfarenheter från kommersiellt och akademiskt arbete, diskussioner med 
industripartners samt andra forskningsstudier har en problembild beskrivits. Det 
konstateras först att energieffektivisering av fartyg kräver korrekta standardmetoder 
för prestandautvärdering i designfasen. Dagens metoder för extrapolering av 
modellförsöksresultat har fungerat bra i många år. Nu har noggrannhetskraven höjts 
och med ny innovativ design har användningsområdet utvidgats. Uppkomsten av 
beräkningsmetoder, CFD, har givit nya möjligheter att förbättra metoderna. 

Det konstateras också att rena CFD-baserade prognoser inte kan ersätta 
modellförsök för detta syfte. Istället föreslår vi utveckling av hybrid-metoder, som 
använder både experiment (EFD) och beräkningar (CFD). 

För att de nya metoderna skall vara tillförlitliga, krävs ett stort utvecklingsarbete 
kring konfidens av CFD-beräkningar. 

En forskningsagenda föreslås och processen att ansöka om forskningsmedel har 
redan startat. 

Utvecklingsarbetet måste kopplas till internationella aktiviteter, främst ITTC 
(International Towing Tank Conference). Initiativ har tagits att föra upp 
forskningsagendan inom ITTC. 

Detta är en Lighthouse förstudie som finansierats av det svenska maritima 
kompetenscentret Lighthouse. Delfinansiering har också erhållits från Hugo 
Hammars fond för sjöfartsteknisk forskning.  

Arbetet har utförts av Sofia Werner, SSPA Sweden AB och Rickard Bensow, Avd. 
Marin Teknik, Chalmers Tekniska Högskola. KTH med Karl Garme, Avd. Marin 
teknik, kommer att delta i det fortsatta arbetet.  
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1. Introduktion 

1.1 Syfte och motivation 
Hydrodynamisk förbättring är en av grundpelarna för att möjliggöra en mer 
energieffektiv sjöfart.  Detta kräver att metoderna och verktygen för hydrodynamisk 
prestandautvärdering ständigt följer med teknikutvecklingen och uppfyller 
noggrannhetskraven.  

I denna rapport ges ett förslag på en forskning- och utvecklingsagenda rörande de 
metoder som används för att prognostisera fartygs prestanda i stilla vatten. Det 
långsiktiga syftet är att inte låta de standarder och metoder som används i den 
hydrodynamiska projekteringen av fartyg stå i vägen för energibesparande innovativ 
design, vilket delvis är fallet idag.  

Följande exempel visar vilken stor effekt på energieffektiviseringsarbetet som en 
eventuellt felaktig prognos kan få: 

Under projekteringen av ett nytt fartyg skall man välja mellan två innovativa 
propellrar från olika tillverkare. Jämförande modellförsök utförs. Den ena propellern 
är 3% effektivare, dvs med den kommer fartyget att använda 3% mindre bränsle. På 
grund av felaktigheter i utvärderingsmetoden så framkommer inte detta. Om man 
utifrån felaktiga resultat väljer ”fel” propeller går man miste om en bränslebesparing 
på 3%. Om fartyget byggs i 10 exemplar och de har en drifttid på 25 år, blir det en 
missad bränslebesparing på 170 000 ton vilket motsvarar ca 2000GWh (80MWh/år). 
Om man beaktar att det byggs ca 2000 handelsfartyg om året i världen och alla 
utvärderas med modelltest, inser man att detta har stor global effekt. En felaktig 
bedömning av en innovation kan också göra att det fortsatta designarbetet i 
efterkommande projekt går i fel riktning eller att man viker av från en annars 
lovande riktning på fel grunder. Det kan därmed få ännu större konsekvenser än det 
aktuella projektet. 

I kapitel 2.3 beskrivs en rad exempel på de experimentella metodernas 
förbättringsbehov. 

1.2 Mål 
Målsättningen med det aktuella förprojektet är att formulera en forskningsagenda 
för det givna området som innehåller:  

• Lägesbeskrivning, behovsinventering 

• Utpekande av de mest betydande fysiska fenomen som bör beaktas  

• Förslag på arbetsinsatser  

• Förslag på hur Chalmers, KTH och SSPA i samverkan med andra relevanta 
branschaktörer skulle kunna arbeta tillsammans mot målet 

• Uppskattning av arbetets omfattning 

• Förslag på finansiering och påbörjande av ansökning om forskningsmedel 
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1.3 Metod 
För att formulera den förslagna forskningsagendan har följande källor använts:  

• Forskningsstudier gjorda internt på SSPA, många av dem finansierade av 
Hugo Hammars fond för internationell forskning inom sjöfarten, Hugo 
Hammars fond för sjöfartsteknisk forskning och Fru Martina Lundgrens fond 
för sjöfartsteknisk forskning vid SSPA.  

• Andra publicerade studier. 

• Diskussioner och utbyte av erfarenheter mellan kollegor på SSPA såväl som 
på Chalmers.  

• Diskussioner med representanter från industrin. En workshop som hölls med 
detta ändamål beskrivs senare i denna rapport.  

Detta är en förstudie initierad och finansierad av det maritima kompetenscentret 
Lighthouse. Delfinansiering har också erhållits från Hugo Hammars fond för 
sjöfartsteknisk forskning.  

Arbetet har utförts av Sofia Werner, SSPA Sweden AB och Rickard Bensow, 
Avdelningen för Marin Teknik, Chalmers Tekniska Högskola.  
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2. Bakgrund och motivering 

2.1 Energieffektivisering av fartygsdesign 
Sett ur ett livscykelperspektiv är bränsleförbrukningen från den dagliga driften den 
totalt dominerande energiåtgången för ett lastfartyg. Ett tankfartyg kan ha en 
livsförbrukning på 7 TWh. Åtgärder som minskar bränsleförbrukningen, t.ex. 
energieffektiviserande design av skrov och propeller, får därför mycket stor effekt på 
energiförbrukning av fartygets totala livscykel.  

Det byggs årligen i snitt 2000 fraktfartyg i välden. Alla är designade specifikt för sin 
uppgift och byggs i små serier, typiskt mellan 1 och 10 exemplar. Bakom varje enskilt 
fartyg ligger ett stort designarbete. Förutom att fartyget skall fullgöra sin uppgift 
som lastbärare och uppfylla säkerhetskraven, så är en stor del av designarbetet 
fokuserat på energieffektivitet. Den viktigaste delen i det arbetet är den 
hydrodynamiska designen, dvs att formen på fartygets undervattenskropp och 
propellern fungerar optimalt. 

Dagens metoder för demonstrering av prestanda 

Under designarbetets gång behöver man utvärdera och jämföra olika alternativa 
koncept. Det kan t.ex. vara olika strategier för skrovformen eller olika typer av 
propellrar. Av naturliga skäl kan man som regel inte utföra prototyptestningen i 
fullskala. Det görs istället i modellskala i experimentella tester, s.k. modellförsök. De 
första modellförsöken i världen gjordes av svensken af Chapman redan år 1750 och 
svenska ingenjörer har sedan dess legat i bräschen för utvecklingen av metodiken. 
Man insåg tidigt att uppmätningarna från modellförsöken inte kan skalas upp till 
fullskala rakt av. Det finns olika skaleffekter som måste skalas på var sitt eget vis. 
Resultaten måste alltså efterbehandlas och utvärderas innan de kan användas. Det 
kallas även extrapolering. På 1970-talet utformades den alltjämt idag rådande 
standarden för utvärdering av modellförsök. Det gjordes av forskare på SSPA i 
Göteborg (då Statens Skeppsprovningsanstalt). Metoden antogs som procedur inom 
ITTC, International Towing Tank Conference år 1978, och kallas därför ”ITTC-78-
metoden”. Denna metod används i kommersiella kontrakt vid köp och uthyrning av 
fraktfartyg världen över och ingår vid bestämning av det s.k. Energy Efficiency 
Design Index, EEDI, som ingår i IMO:s regler kring minskning av koldioxidutsläpp.  

ITTC-78-metoden bygger på både fysikaliska antaganden och statistik från ett stort 
antal fartyg byggda i världen. Med den har man kunnat prediktera fartygs 
effektförbrukning till den noggrannhet som hittills behövts, och den har använts 
världen över under många år.  

Ökade krav 

Under de senaste åren har fokus på energieffektivitet i fartygsdesign ökat, som följd 
av regelkrav såväl som av kommersiella krav. Samtidigt har utvecklingen av 
beräkningsmetoder inom hydrodynamik, s.k. CFD (Computational Fluid Dynamics) 
avancerat. Det har inneburit att fartygskonstruktörer både kan och måste söka nya 
vägar. I SSPA:s anläggning har vi sett en ökning av innovativ design och koncept 
som utnyttjar nya fysikaliska fenomen. Det ställer nya krav på 
utvärderingsmetoderna. Kraven på metodernas precision har också ökat. Man 
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behöver korrekt kunna jämföra olika designkoncept som endast skiljer sig någon 
procent i verkningsgrad.  

Vi ser också ett ökat intresse av att optimera fartyg för realistiska konditioner, dvs 
för andra lastlägen än bara designdjupgåendet och inte bara i stilla vatten utan också 
i sjögång.  

En ny energibesparande design måste uppvisa en positiv prestandabedömning när 
den utvärderas med den rådande standarden, annars kommer den att väljas bort i 
processen. Både kunder och myndigheter kräver i många fall att den internationella 
standarden för utvärdering av fartygs prestanda tillämpas. Det är därför av största 
vikt att standarderna för utvärderingsmetoderna är precisa och korrekta. 

2.2 Rankning, uppskattning av absoluta nivåer och officiella 
prognoser 

Under designarbetets gång behöver man utvärdera prestandan med olika grader av 
tillförlitlighet. 

Relativ rankning 

I designprocessen optimeras olika enskilda komponenter genom att formen 
modifieras gradvis och att man utvärderar om förändringarna går i rätt riktning. Det 
kan t.ex. gälla inflytandet av förskeppets form på vågmotståndet. Detta görs idag i 
regel av någon typ av CFD-beräkning. Designern väljer den CFD-metod som passar 
för uppgiften och använder beräkningarna som komplement till erfarenhetsmässiga 
bedömningar. Kravet på CFD-metoden är endast att kunna prediktera trenderna 
korrekt. 

Detta fungerar väl så länge man utför begränsade formändringar och studerar 
responsen av en eller få fysikaliska fenomen. Val av lämplig CFD-metod och 
förståelse för dess begränsningar är naturligtvis väldigt viktigt. Detta steg behandlas 
dock inte i det närvarande projektet. Det finns ingen stor kunskapslucka som hindrar 
energieffektivisering av fartyg, även om de enskilda CFD-verktygen naturligtvis 
alltid kan förbättras. 

Absoluta nivåer 

Om man istället för en gradvis optimering behöver jämföra helt olika koncept eller 
om man behöver göra avvägningar mellan olika fysikaliska fenomen är relativ 
rankning inte tillräckligt som utvärderingsmetod.  

Ett exempel på detta är jämförelse av olika propeller-design exempelvis s.k. bent-tip 
propeller eller propellrar med låg bladarea. Utöver propellerns verkningsgrad 
behöver även kavitationsegenskaperna undersökas när man ska välja mellan olika 
propeller-alternativ. Kavitation kan leda till stora skador och ökat buller. Tester görs 
idag med modellförsök i kavitationstunnel. För att dessa tester ska bli korrekta är det 
viktigt att ha en noggrann prognos på propellereffekt och varvtal. Alltså är även 
absolutbeloppen av effekt och varvtal viktiga i utvärderingen. 

Ett annat exempel är skrovoptimering med hänsyn till vågor. Prestandan i de olika 
sjötillstånden viktas enligt en förväntad operationsprofil. Eftersom man då måste 
väga olika motståndskomponenter mot varandra (stilla vatten mot ökat motstånd i 
vågor) behöver dessa bestämmas någorlunda väl, även till absolutbeloppet. 
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Som ett tredje exempel kan nämnas optimering av akterskeppsform. I utformningen 
av akterskeppet kan designern sträva efter att göra akterskuldrorna jämna för att 
minska den våg som genereras vid skuldrorna. Det kan åstadkommas genom att göra 
akterspegeln bredare. Detta medför dock att det motstånd som genereras av 
akterspegeln ökar. Man står alltså inför en balans mellan två olika 
motståndskomponenter: genererade vågor och separation/tryckfall vid akterspegeln. 

Officiella prognoser 

I slutet av designfasen ska fart-effektbehovet bestämmas som en del av 
kontraktsuppfyllnad mellan kund och leverantör. Prestandaprognosen som levereras 
av t.ex. SSPA anges direkt i kommersiella kontrakt mellan redare/varv/befraktare, 
såväl som i vissa legala sammanhang såsom för EEDI. Dessa prognoser måste göras 
med en vedertagen standardmetod, idag ITTC-78 metoden. 

En officiell prognos kan också vara viktig tidigare i projektet när produkter från olika 
leverantörer skall jämföras, exempelvis olika propellrar, roder eller andra bihang. 
Naturligtvis kan inte jämförelsen baseras på leverantörernas egna beräkningar, utan 
måste göras med officiella prestandaprognoser. Dessa måste vara definierade och 
internationellt accepterade som standarder. 

Om en energibesparande produkt endast kan visas vara lovande i relativa prognoser, 
men det inte avspeglas i den officiella prognosen (absolutbeloppet på fart-effekt) så 
kan köparen av kommersiella skäl ofta inte välja den. Detta är en situation som vi 
bevittnat många gånger på SSPA. Av denna anledning är det inte bara viktigt att det 
finns korrekta metoder, de måste också vara accepterade som standarder. 

2.3 De experimentella metodernas styrkor och förbättringsbehov  
ITTC har de senaste åren genomfört en så kallad World Wide Campaign för att 
undersöka spridningen av modellförsöksresultat mellan olika testanläggningar. En 
skrovmodell sändes runt till 10 olika släprännor i världen. Kortfattat kan sägas att 
spridningen i bestämning av modellmotständ visade sig vara liten, mindre än 1%, 
mellan de olika anläggningarna. Detta stämmer också med den uppfattning SSPA 
fått när man i enstaka projekt fått tillfälle att jämföra våra resultat med 
konkurrerande anläggningar. Själva mätprocessen, alltså modelltillverkning, 
kalibrering, utrustning, korrigering för temperatur och mätförfarande verkar, i vart 
fall för etablerade kommersiella rännor, ge stabila, enhetliga och tillförlitliga 
resultat. Detta är en av styrkorna med den experimentella utvärderingen.   

En annan styrka är det långvariga korrelationsarbetet som ligger bakom en 
modellförsöksprognos. Extrapoleringsmetoderna innehåller korrelationsfaktorer 
som bestämts genom att jämföra ett mycket stort antal modellförsök med deras 
respektive provtur i fullskala när fartygen är byggda. Detta gör att prognoserna är 
korrekta – i snitt. Hälften av fartygen som går provtur kommer att vara 
underprognostiserade och hälften över. Spridningen mellan systerfartyg som går 
provtur är ~10%. Det är alltså provturernas noggrannhet som sätter begränsningen 
på modellförsöksprognosernas noggrannhet. 

Tack vare korrelationsfaktorerna har dagens extrapoleringsmetoder hittills kunnat 
prediktera effektbehovet av typisk fartygsdesign till den noggrannhet som behövts. 
Både det ökade kravet på precision och framkomsten av nya innovativa designer 
ställer nu högre och annorlunda krav på dagens metoder än de kan leverera. Vissa 
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aktörer hävdar att de rådande standarderna missgynnar just deras innovativa design. 
De extrapolerade resultaten kan skilja sig signifikant mellan olika 
modellförsöksanläggningar. Detta gör att metoders trovärdighet börjar bli ifrågasatt. 
Problemen kan troligtvis skyllas på det generella sätt som skaleffekterna från modell 
till fullskala behandlas i de nuvarande metoderna. 

Några exempel på förbättringsbehov följer här: 

• Uppdelning av skrovmotståndet på olika motståndskomponenter och hur 
dessa skalas.  

o Uppskattning av formfaktorn, som används för att separera 
vågmotståndskomponenten från den viskösa komponenten. Metoden 
för detta är baserat, och fungerar bäst för, fullblockfartyg, men 
mindre bra för vissa snabbare fartyg med utpräglad bulb och i andra 
lastlägen är design. 

o Motståndet från en bred nedsänkt akterspegel. Strömningen är helt 
avlöst. Skall det skalas som en del av den viskösa delen, alltså som en 
formeffekt på friktionsmotståndet, eller som en del av restmotståndet 
som inte skalas? Och hur separeras denna komponent korrekt? 

• Skalning av visköst motstånd från bihang såsom stöttor, friliggande axlar, 
bogtunnelöppningar etc. Idag skalas de med hjälp av empiriska formler eller 
uppskattning av ”formfaktorer”.  

• Effekt av skrovets eller propellerns ytråhet. Dagens metoder är kalibrerade 
till provtursstandard för ett visst intervall av ytråhet. Vad är effekten av en 
finare ytråhet, tex vid nya typer av bottenfärg? Vad är effekten av försämrad 
ytråhet på grund av skador, dåligt målningsarbete eller beväxning? Hur 
påverkar det propellern och eventuellt bihang? 

• Jämförelser av propellerdesign. Dagens extrapoleringsmetoder är semi-
empiriskt utformade och kalibrerade på traditionell skrovform och 
propellerdesign. Nya typer av propellerdesign, till exempel så kallad bent-tip 
eller propellrar med låg bladarea anses av vissa vara missgynnade av de 
existerande metoderna. En propeller kan t.ex. visas ge en energibesparing i 
modellskala och med vissa extrapoleringsmetoder, men inte av andra. 
Problemet kan ligga i flera faktorer:  

o Skalning av medströmmen, alltså effekten av att skrovets gränsskikt 
när det når propellern är väsentligt tunnare i fullskala än i 
modellskala. Detta kompenseras för i extrapoleringsmetoderna, men 
möjligtvis inte på ett korrekt sätt. 

o Skalning av propellerns frigåendekarakteristika. Här ingår effekter av 
omslag och andra Reynoldstals-beroende effekter. 

• Skalning av dyspropellrar. Både medströmmen från skrovet och 
strömningsbilden på själva dysan kan vara känslig för skaleffekter. 

• Uppskattning av Energy Saving Devices för eller akter om propellern. 
Energibesparingen av dessa kan vara kopplad till medströmmens form och 
därför vara skalberoende på ett svårbedömt sätt. Påverkar en ESD hur 
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skrovmotståndet skall skalar, dvs skall dess bidrag till de longitudinella 
kraftkomponenten ingå i formfaktorn eller ej. 

De nämnda frågeställningarna här gäller fart-effekt prognoser i stilla vatten. Utöver 
det finns en rad frågor kring prognoser i sjötillstånd, manövrering, kavitation och 
buller. 

2.4 Styrkor och svagheter i CFD-beräkningar 
Användning av CFD till utvärdering av fartygsdesign är vitt spridd i den maritima 
världen och har använts på SSPA de senaste 40 åren. Termen ”CFD” kan användas 
som samlingsnamn för alla typer av numeriska strömningsberäkningar. Det är viktigt 
att veta att där ingår en stor flora av metoder och koder som har skilda 
begränsningar och möjligheter.  

Fördelen med CFD-beräkningar är tekniskt sett att skal-effekterna kan undvikas 
(även om många fortfarande räknar i modellskala). Andra fördelar, som att 
möjliggöra visualisering av flödet är förstås viktiga men diskuteras inte mer i denna 
rapport eftersom ämnet här är prestandaprognostisering. Kostnad och tidsåtgång 
kan också hävdas vara en stor fördel, men det har visat sig att om hög noggrannhet 
och tillförlitlighet krävs av beräkningarna så blir inte kostnaderna väsentligt lägre än 
modellförsök.  

Som beskrevs i avsnitt 2.2 används ofta CFD för att rangordna snarlika 
formförändringar i en optimeringsprocess. För detta är förmågan att korrekt bedöma 
skillnaden i responsen av ett visst fysiskt fenomen ett tillräckligt krav för metodens 
lämplighet. Designern avgör själv vilken metod som är lämplig, kunden eller 
myndigheter behöver inte ställa några krav på dessa metoders tillförlitlighet. För de 
tillämpningar där ett korrekt absolutbelopp är avgörande kommersiellt eller juridiskt är 
det däremot ett nödvändigt att objektivt kunna bedöma CFD beräkningarnas 
tillförlitlighet. 

Det är allmänt känt att resultatet av CFD-beräkningar kan skilja sig enormt mellan 
olika typer av metoder, olika koder (program), olika typer och storlekar av 
beräkningsnät och mellan olika användare. Detta är ett stort problem när CFD skall 
användas i avgörande jämförelser.  

De största insatserna för att klarlägga noggrannhetsnivån av CFD-beräkningar för 
fartygs har gjorts inom så kallade CFD-workshops som initierades av Professor Lars 
Larsson [1]. De har hållits vart 5:e år de senaste 30 åren och har alternerat mellan 
Göteborg och Tokyo. I korthet går det ut på att ett antal aktörer utför beräkningar av 
samma testfall. Alla beräkningarna kan sedan jämföras och man kan dra slutsatser 
om hur väl de olika strategierna lyckats. Genom detta kan man också få en 
uppfattning om noggrannhetsnivån för CFD-beräkningar i allmänhet.  

Dock skall man komma ihåg att deltagarna i dessa workshops oftast kommer från 
företag som utvecklar programvaran de använder, eller från universitet. De kan alltså 
anses vara expert-användare. Dessutom har de flera månader på sig att utföra 
beräkningarna. För kommersiella beräkningar är tidsfristen väsentligt mindre och 
beräkningarna utförs av personer på användar-nivå. 

 Resultaten från den senaste CFD-Workshop Tokyo 2015 [1] kan sammanfattas: 
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• Alla beräkningar gjordes i modellskala och jämfördes med 
modellförsöksmätningar. 

• Medelvärdet för alla CFD-beräkningsmetoderna var mycket bra. Spridning 
med 68% konfidens för att beräkna släpmotståndet i modellskala är +- 2% 
och +-4% med 95 % konfidens. (Typisk medelavvikelse 1,5–2 %). 

• Spridningen vid 2015 års workshop var oväntat nog större än vid den tidigare, 
2010. En förklaring kan vara att det nu deltog inte bara utvecklare utan även 
användare (dock ändå expert-användare). Detta kan ge en fingervisning om 
att vem som utför beräkningarna kan ha stor betydelse för resultatet. 

• För självdriftsberäkningar är den typiska medelavvikelsen av tryckkraft och 
moment 3–7% där den bästa noggrannheten fås med roterande propeller 
(jämfört med att använda en förenklad propellermodell). Denna beräkning är 
mycket krävande. Typiska medelavvikelsen för beräkning av effekten är ~8%. 

• Den typiska medelavvikelsen för CFD-beräkningar av motståndsökning i 
vågor är 15–20% 

En annan liknande övning med fokus på fullskala utfördes i Southampton 2016 i 
Lloyds Registers regi [2]. En provtur utfördes med ett konventionellt lastfartyg vars 
form uppmätts med lasermätningar i torrdocka.  20 deltagare från 15 länder utförde 
CFD-beräkningar för att bestämma fart-effektsambandet i stilla vatten. En 
Chalmersforskare handledd av Professor Rickard Bensow, medförfattare till denna 
rapport, deltog. Resultaten kan i korthet sammanfattas: 

• Man kan se en stor spridning av den beräknade framdrivningseffekten mellan 
de olika bidragen. Typiskt +-10-15% (-11% till +20% inkluderat 
outliers/ytterlighetsvärden.) 

• Det var stor spridning i hur olika deltagarna hade satt upp beräkningarna. 

Professor Bensow drar följande slutsatser:   

• CFD-beräkningar har ett inneboende modelleringsproblem som inte enbart 
kan lösas genom att öka nätstorleken. Vi kan inte förvänta oss att detta ska 
lösa sig av sig självt enbart genom att stor datorkapacitet blir tillgänglig. 

• Det finns många olika sätt att sätta upp beräkningarna. Det verkar som om 
man behöver olika typer av uppsättningar för att korrekt prediktera de olika 
fysikaliska fenomenen, till exempel för skrovmotståndet kontra propellers 
självdrift. Vilken uppsättning och modell som är mest lämplig för en viss ny 
applikation vet man inte idag. 

• Skaleffekterna på medströmmen är möjligtvis inte så stora som man kan tro. 
Fartygets ytråhet ger en medström som ligger närmare medströmmen i 
modellskala än tidigare antagits. Detta behöver undersöka mer. 

Slutsatsen från dessa två studier är att man definitivt inte kan basera en jämförelse 
av två alternativa designer på beräkningar utförda av olika leverantörer. Skulle man 
göra jämförande beräkningar med samma metod och set-up ökar tillförlitligheten, 
men om det är två helt olika koncept som skall jämföras kan uppsättningen inte vara 
lika. Inte heller effektbehovet predikterat med CFD-beräkningar verkar vara 
tillförlitligt till den noggrannhet som efterfrågas kommersiellt.  
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Studierna visar alltså att det är stor spridning mellan olika metoder och användare. 
Det är förstås möjligt att några av dessa är fullt kapabla att leverera tillförlitliga 
resultat. Hur ska man som köpare eller granskare av prognoser kunna avgöra om en 
CFD-leverantör är kapabel? Det finns idag inget svar på det.  

Även om kommersiella aktörer i CFD-industrin hävdar motsatsen, står det klart att 
svaret på problemen med de experimentella utvärderingsmetoderna inte är en 
omedelbar övergång till rena CFD-metoder. 

2.5 Industriperspektiv 
Den 9 februari 2017 hölls, som en del i denna förstudie, en workshop på SSPA med 
syfte att diskutera den här nämnda problemställningen ur ett industriperspektiv. 
Medverkande var förutom SSPA:  

• Akademi: Chalmers, Avdelningen för Marin Teknik  

• CFD utvecklare: Flowtech 

• Redare: Svensk Sjöfart, Stena och Wallenius 

• Propellerleverantörer: Rolls-Royce och Caterpillar. 

• Myndighet: Energimyndigheten 

Här listas några av de framkomna åsikterna:  

Problembeskrivningen: 

• Det är tydligt att det finns stort utvecklingsbehov och att det är svårt att 
prediktera med stor noggrannhet.  

• Det är uppenbart att det finns ett behov av forskning för att fläta samman 
CFD och provning.  

• Vissa varv och leverantörer suboptimerar för att få bra resultat i modellskala. 
En tydlig standardisering kan leda att man tävlar på lika villkor. Försök ger en 
noggrann grund – CFD kompletterar. 

• Man kan inte nog understryka vikten av ITTC och standard eftersom redarna 
inte kan ha expertis om exakt hur beräkningar eller försök görs. 

CFD:  

• CFD är inte moget att användas för att direkt prediktera effekt. 
Standardisering av CFD är viktigt och att kombinera med modellförsök på ett 
klokt sätt. Det är långt kvar tills vi kan beräkna i fullskala och lita på detta. 
Behovet tydligt att CFD inte klarar sig ensamt på länge. 

CFD beräkningar kan skilja mycket beroende på vem som gör beräkningarna, anser 
de deltagare på mötet som köper CFD-tjänster. 

Hur går vi vidare: 

• Vem äger problemet? 
o Varven driver inte teknikutvecklingen. Fokuserar på kostnader – inte 

prestanda. 
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o Redarna är mycket intresserade av ökad prestanda och ser stort behov 
av förbättrade standardmetoder. De har svårt att agera som en grupp 
och att ta eget initiativ. 

o Propellerleverantörer (de svenska) är också mycket intresserade av att 
förbättra prestandan av sina produkter och behöver korrekta och 
transparanta metoder för rättvis konkurrens. De har svårt att förslå 
nya metoder eftersom de kan uppfattas som partiska. 

o De stora aktörerna som klassningsbolagen har troligen inget 
kommersiellt intresse att driva denna fråga framåt. De levererar själva 
CFD-service och önskar troligen inga branschgemensamma regler 
eller krav. 

o Utvecklingen av nya metoder måste initieras av en neutral tredjepart 
(akademi, modellförsöksanläggningar) 

o IMO kräver samordning av världens sjöfartsländer och behöver 
välgrundade underlag för beslut. Men har inte expertisen.  
 

• När man skall göra en standardiseringsprocess behöver man ha med ett 
tillräckligt stort antal starka aktörer. Man behöver inte få med alla men 
viktigt att få till en bra grupp. 

• Mötesdeltagarna anser att det är viktigt att få till en internationell standard 
men de tror att det är bäst att jobba i en mindre grupp inom Sverige och 
sedan gå fram med ett förslag internationellt. 

• Det är viktigt att lägga grunden mindre skala innan man går internationellt, 
t.ex. till ett EU projekt.  

• Det kan finnas EU pengar för att koordinera inom Europa men först måste vi i 
Sverige få igång en aktivitet innan vi kan söka pengar för samarbete (inom 
Europa). 

• Sverige har kompetens och det är viktigt att vi i Sverige gör eget arbete och 
har ett eget förslag. 

• Sverige borde initiera och starta forskning och utveckling och sedan få med 
flera aktörer på den internationella arenan. 

• Fråga till Energimyndigheten – Är det bra med internationella partner i 
anslagsansökan? 
Svar: svenska skattepengar skall användas i Sverige och ge svenska jobb. Att 
internationella företag är involverade är positivt men jobben skall skapas i 
Sverige.  

• I dagsläget skall man inte ha en övertro på vad man kan göra i närtid 
avseende ramprogram. Dessa tar tid att starta. 

• Bra område för Sverige där vi har tung och stark kunskap och kan göra en 
satsning som bör stå sig internationellt. Vi bör kunna ta lead i en 
internationellt viktig fråga. 

• Kan man göra en satsning i form av ett kompetenscentrum?  
Kan vara en möjlig idé. Finns flera olika vägar att gå men man behöver få till 
en finansiering för att komma igång.  

Sammanfattningsvis kan konkluderas att den omvärldsbeskrivning som är återgivet i 
kapitel 2.1-2.4 ovan delades av samtliga närvarande, att det är ett mycket angeläget 
forskningsämne och att Sverige kan och bör agera. 
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3. Föreslagen forskningsagenda 

3.1 EFD/CFD hybridmetoder 
De två alternativ för utvärdering som finns idag, modellförsök (EFD) och beräkningar 
(CFD), har under de senaste åren setts som två konkurrerande metoder, delvis 
beroende på att de har använts och utvecklats av olika utövare. Som beskrivits ovan 
har båda metoderna styrkor men definitivt också betydande svagheter. Författarna 
av denna rapport tror att förbättrade prognosmetoder kräver att de två alternativen, 
EFD och CFD, istället används i kombination. Genom att utveckla nya hybridmetoder 
skulle man kunna dra nytta av fördelarna av båda tillvägagångssätten och få större 
säkerhet i prognoserna. Denna möjlighet fanns inte när de nuvarande 
experimentella metoderna utvecklades på 1970-talet.  
 
Man skulle kunna tänka sig en hel skala av kombinationer med olika mycket av den 
ena och den andra ingrediensen. Några alternativ är listade här, från dem med mest 
andel CFD i smeten.  
 
Nivå 1. CFD-beräkningar utförs för ett givet skrov med arbetande propeller i 
modellskala och beräkningarna jämförs med modellförsöksvärden. Om detta 
stämmer kan man sedan repetera beräkningarna i fullskala och så är jobbet klart. De 
ovan nämnda work-shopparna (i kapitel 2.4) visade dock tydligt att beräkningar av 
fartygs framdrift (s.k. självdriftsberäkningar) i fullskala inte alls är en enkel uppgift 
och att tillförlitligheten är låg. Dessutom går man då miste om det värdefulla 
korrelationsarbetet som ligger bakom modellförsöksmetoderna, och som säkrar en 
korrekt absolutnivå. 
 
Nivå 2. CFD-beräkningar utförs av ett givet skrov med arbetande propeller i 
modellskala och i fullskala. Skillnaden mellan dessa beräkningar antas vara en 
samlad ”skal-effekts-korrektion” som kan appliceras på de extrapolerade 
modellförsöksresultaten, ovanpå de vanliga korrelationsfaktorerna. Svagheten är 
återigen tillförlitligheten i självdriftsberäkningarna. Man tillför heller ingen ny insikt 
om skal-effekterna. Man måste blint lita på att beräkningarna korrekt uppskattar 
skaleffekterna på gamla och nya former och typer av devis. 
  
Nivå 3. CFD-beräkningar används till olika separata delar av 
extrapoleringsproceduren.  ITTC-78 metoden går ut på att dissekera 
framdrivningseffekten och angripa problemen i separata delar som skalas på olika 
sätt. Släpförsök ger visköst motstånd och restmotstånd, självdriftsförsök ger 
medström, sugfaktor, frigåendeförsök ger propellerverkningsgrad. Man skulle kunna 
använda CFD för att uppskatta valda delar, där vi vet att skaleffekterna är besvärande 
eller standardformlerna är för trubbiga. Det som talar för en sådan approach är 
resultatet av den i kapitel 2.4 nämnda Southampton-workshoppen, där en slutsats 
var att olika beräkningsuppsättningar är bra för olika delar. En fördel är att denna 
metodik kan genomföras gradvis steg för steg, och att korrelationsnivåerna kan 
bibehållas. Det ger också en möjlighet att anpassa metoden efter applikationen. Om 
det gäller en propellerjämförelse, bör man kanske lägga stor möda på 
medströmsskalning, men om det handlar om skrovoptimering är formfaktorn i fokus. 
Metoden skulle också ge oss ökad insikt om skalproblemen. 
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Nivå 4. Slutligen kan man tänka sig att använda CFD till att utveckla nya 
extrapoleringsmetoder, som sedan används i det dagliga arbetet utan att blanda in 
CFD-beräkningar. En fördel skulle vara kostnadsvinsten att inte behöva utföra 
beräkningar. Även om SSPA har resurserna att köra CFD och EFD parallellt, så gäller 
inte det alla anläggningar i världen. Nya standardmetoder bör möjligtvis kunna 
tillämpas även utan beräkningsresurser. Även i detta fall skulle man kunna tillföra 
ny kunskap och förståelse för skaleffekterna. En nackdel skulle vara att de nya 
standardmetoderna fortfarande skulle vara trubbiga. Förenklade formler riskerar 
alltid att bli trubbigare. 
 
Det är inte detta projekts uppgift att bestämma vilken av dessa approacher som är 
den bästa. Det är en fråga för det föreslagna forskningsarbetet.  

3.2 Konfidens  
Om de nya hybrid-metoderna ska kunna användas till officiella prognoser och 
jämförelser som får juridiska och kommersiella konsekvenser, så måste konfidensen 
kunna säkras, på samma sätt som med dagens ITTC-procedurer.  
Modellförsöksanläggningarnas kunder sätter stor tillit till den kvalitetsstämpel som 
ITTC:s regelverk ger. Detta har utformats under 84 år, just med syftet att säkra 
enhetliga metoder och tillförlitlighet. Något motsvarande för CFD-beräkningar finns 
inte. Eftersom alla beräkningsmetoder som finns idag är helt olika till sin natur, är 
det inte möjligt eller önskvärt att beskriva en standardmetod, så som ITTC:s 
regelverk för provning. Istället behövs en definierad process för kvalitetssäkring, det 
vill säga osäkerhetsuppskattning med verifiering och validering. Metoder för 
verifiering och validering har diskuterats i åtskilliga artiklar och workshops [3][4]. 
Det verkar dock inte som om denna forskning har konvergerat mot en vedertagen 
procedur. Det som saknas är en standard för hur detta ska tillämpas, så att en köpare 
eller granskare ska kunna lita på en prognos utan att känna till detaljerna i 
metodiken. Exempelvis skulle man kunna tänka sig följande steg: 

1) Godkänn en given set-up, för en given tillämpning med hjälp av referensfall: 
a. Visa den numeriska osäkerheten  
b. Visa modelleringsosäkerheten 
c. Validera mot modellskala 
d. Korrelera mot full skala 

2) För den aktuella beräkningen till kunden, måste samma set-up användas som 
godkänts i 1).  

Detta låter självklart men innehåller många frågetecken. Vad menas med “samma 
set-up” (nät-topologi, nätfinhet, kod, lösare, användare, turbulensmodellering, 
randvillkor etc.)? Hur definieras numerisk- och modelleringsosäkerhet? Hur 
definieras ”validering”? Vad är den krävda osäkerhetsnivån? Vad krävs för 
korrelation? 

Detta måste klarläggas, och det är verkligen ingen liten uppgift. (Samma krav borde 
gälla för prognoser som består enbart av CFD-beräkningar, men det har så vitt vi vet 
aldrig visats av kommersiella CFD-utövare.)  
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3.3 Arbetspaket 
Arbetet ska syfta till att förbättra dagens prognosmetoder för fartygs prestanda i 
stilla vatten bland annat på de punkter som nämnts i kapitel 2.3. Följande steg 
föreslås: 
 
1. Kartlägga problemet. Från SSPA:s kommersiella verksamhet har man en bild av 

var de största behoven finns. Denna bild behöver förstärkas med systematiskt 
och vetenskapligt arbete.  
Tillvägagångsätt: CFD-studier i modell och fullskala, litteraturstudier, syntes av 
erfarenhet från modellförsök i SSPA:s anläggning, diskussioner med svenska och 
utländska leverantörer och designers. 

2. Dela upp i delproblem och prioritera (såsom skissats i kapitel 2.3).  
 
För varje delproblem utförs 3, 4 och 5: 
3. Designa några (2–3) konkreta fall som exemplifierar de största problemen och 

potentialen. Fallen måste vara generiska för att kunna publiceras.  
Tillvägagångsätt: Input från industripartner, CFD-beräkningar, erfarenhet från 
modellförsök i SSPA:s anläggning. 

4. Utarbeta en förbättrad metod för prediktering med hjälp av CFD/EFD. Metoden 
ska vara tillämpbar i praktiskt kommersiellt arbete. 
Tillvägagångsätt: CFD-beräkningar, modellförsök, exemplifiera med de utvalda 
testfallen. 

5. Testa metoden på ett större antal fall. 
Tillvägagångsätt: CFD-beräkningar, modellförsök, validering mot tillgänglig data 
från fartyg i modell- och fullskala. 
 

Delvis fristående arbete: 
6. Utarbeta en process för att uppnå hög konfidens med den föreslagna metoden. 

Det innefattar osäkerhetsuppskattning, korrelation och validering.  
Tillvägagångssätt: analys av och samarbete med pågående internationell 
forskning om osäkerhetsuppskattning med CFD, utarbeta process för den 
föreslagna metoden, exemplifiera med de utvalda testfallen. 

3.4 Samarbetsstrukturer 

Projektorganisation 

Samlat i Sverige finns många av de nödvändiga resurserna som behövs för det 
föreslagna arbetet: 

• spetskompetens inom CFD för marina applikationer (Chalmers, SSPA, 
Flowtech, Rolls-Royce, Caterpillar) 

• försöksanläggning och spetskompetens för utvärdering av modellförsök för 
fartyg (SSPA) 

• kommersiellt nätverk och kommersiell praktik inom fartyg och 
propellerdesign (SSPA) 

• akademisk kompetens med högt internationellt anseende inom skeppsteknik 
och hydrodynamik (Chalmers, KTH) 
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• redare som är villiga att bidra med prestandadata från redan byggda fartyg 
(t.ex. Stena, Wallenius) 

• tillverkare av propulsiva arrangemang med högt tekniskt kunnande (Rolls-
Royce, Caterpillar) 

ITTC 

Att vi inom Sverige driver och initierar forskning om nya metoder och standarder är 
alltså möjligt, men inte tillräckligt. Naturligtvis måste det finnas starka 
internationella kopplingar. Den mest uppenbara möjligheten att påverka 
internationellt är att agera inom ITTC.  

ITTC har inga egna resurser, allt arbete sker i kommittéer som tillsätts av personal 
från medlemsföretagen på egen bekostnad. Utvecklingen av standarderna måste 
alltså ske av enskilda medlemsföretag med de finansiella medel de själva kan 
frambringa. 
SSPA är sedan 1950-talet en aktiv medlem och sitter med i styrande organ och 
arbetskommittéer. Den nuvarande standarden, ”ITTC -78 metoden”, infördes i ITTC 
efter ett stort utvecklingsarbete på SSPA, finansierat av svenska staten.  

SSPA, Chalmers och KTH bör försöka utöva inflytande så att frågorna om 
hybridmetoder och säkring av konfidens med CFD tas upp i ITTC. Om den föreslagna 
forskningsagendan realiseras, har vi goda chanser att kunna leda och initiera detta 
arbete. 

Nationellt program 

Den beskrivna problembilden gäller även andra hydrodynamiska områden, såsom 
ökad bränsleförbrukning i vågor, säker manövrering, kavitation och bullerförorening 
från propellrar och annat. Man bör därför sträva efter att utföra fler efterföljande 
eller parallella projekt inom dessa områden.  
Långsiktigt skulle man därför kunna vilja söka stöd för ett nationellt 
forskningsprogram. Ett sådant skulle ha en bredare problemformulering och vara 
öppen för forskningsansökningar från såväl högskolor som industri.  
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4. Mål och nyttiggörande 

4.1 Slutmål 
Det slutgiltiga målet är att förbättrade standarder för prestandaprognoser tas fram 
och accepteras internationellt, t.ex. i form av ITTC Recommended Procedures.  

4.2 Nyttiggörande 
Vem berörs av problemen med nuvarande standarder? 
Som exemplet med propellerdesignen i kapitel 1.1  visar, så kan en felaktig 
bedömning med standardmetoden resultera i att den mest energieffektiva designen 
väljs bort och designarbetet går i fel riktning.  

• Ytterst blir konsekvensen en missad energibesparing till samhället. 
• För designers och leverantörer som strävar efter att leverera produkter med 

hög energieffektivitet är det beskrivna läget ett kommersiellt problem. De 
lägger ner stort arbete på att förbättra sina produkter. En rättvis konkurrens 
kräver då korrekta standardmetoder. Flera svenska och europeiska 
leverantörer som SSPA har arbetat med har uttryckt att denna 
problembeskrivning påverkar dem.  

• Redare som är måna om att reducera sina utsläpp av växthusgaser, däribland 
de svenska fartygsägarna, behöver veta med konfidens att deras nya fartyg är 
utprovade med korrekta metoder. När fartyget är byggt och 
bränsleförbrukningen är för hög är det för sent att ändra designen.  

 

  



Lighthouse 2017                                                       20 

5. Resultat och fortsatt arbete 
Projektets målsättningar som beskrivna i det inledande kapitlet är uppfyllda i och 
med denna rapport. Därutöver har arbetet resulterat i följande: 

• Ansökan om medel till Energimyndigheten 2017-03-15 i programmet ”FOU 
Program Energieffektivisering i transportsektorn”. Denna ansökan avslogs. 

• Ansökan till Vinnova 2017-03-04 under utlysningen ”Innovationer för ett 
hållbart samhälle: miljö och transport – 2017”. Den gick vidare till en andra 
omgång i (42 av 105 ansökningar gick vidare). Besked väntas 1 november 
2017. 

• Ett förslag till en helt ny teknisk kommitté i ITTC: ”Specialist Committee on 
Combined CFD and EFD Methods” har lämnats in av SSPA och accepterats av 
ITTC. Kommittén kommer att startas efter ITTC:s möte i september 2017.  

Nästa steg är att påbörja det beskrivna forskningsarbetet. I vilken omfattning detta 
kan ske beror på resultatet av de sökta anslagen. 

På längre sikt bör man studera om kombinerade EFD/CFD metoder kan användas 
inom andra områden än effektbehov i lugnt vatten. Det finns troligen stora 
förbättringar att hämta inom prediktering av effektbehov och rörelser i vågor, 
manövrering, kavitation och bullerutsläpp. 
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Lighthouse samlar industri, samhälle, akademi och institut i triple helix-
samverkan för att stärka Sveriges maritima konkurrenskraft genom forskning, 
utveckling och innovation. Som en del i arbetet för en hållbar maritim sektor 
initierar och koordinerar Lighthouse relevant forskning och innovation som utgår 
från industrin och samhällets behov.

Lighthouse – för en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor 
med god arbetsmiljö
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