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Bulkfartyg  1973 och 2023 – en jämförelse 

Nils Sjökvist 

 

Länspumpens hemsida har som månadsfartyg i januari 2023 valt ett bulkfartyg, Constance. 

Hon byggdes på Uddevallavarvet och levererades i januari 1973 till Rederi AB Kungsoil i 

Kungsbacka (Onstad).  Alltså precis för 50 år sedan. 

Hon var ett av sex bulkfartyg av Uddevallavarvets design i samma storlek och fick sitt namn 

efter Hakon Onstads mor. Nybyggnadsnumret på varvet var 248. 

 

 

 

Med en dödvikt på 117 800 ton tillhörde hon de allra största bulkfartygen på den tiden och 

var som sådan avsedd för att transportera kol, malm, spannmål och liknande bulklaster. 

Hennes dimensioner var 264 x 40,85 meter, fullt djupgående på last var 15,89 meter och hon 

förde last i nio lastrum, alla med sidorullande lastluckor. Hon var ”gearless” och saknade all 

lasthanteringsutrustning. 

I maskinrummet fanns en nio– cylindrig enkelverkande Burmeister& Wain maskin av varvets 

egen tillverkning utvecklande 17 832 kW. Hon blev kvar i rederiet till 1980 då hon såldes till 

ett Liberiarederi.  



              Länspumpen - Sjöfartshistorisk tidskrift sid 2(4) 

 

www.lanspumpen.se                                    publ: 2023-01-14                                  © Länspumpen 2023 

Bulkfartyg byggs i stor mängd idag, företrädesvis i Kina, och det är intressant att se hur ett 

bulkfartyg som levereras i januari 2023 från ett varv i Kina ser ut. 

De stora bulkfartygen har mer och mer skräddarsytts till måtten för att maximalt passa för 

de stora lastningshamnarna och därför betecknas fartygstyperna efter dessa. Som 

”Kamsarmax”, ”Newcastlemax”, ”Seawaymax” och ”Dunkirkmax”. 

Det norska rederiet Himalaya Shipping i Oslo har 12 stycken 210 000 tons bulkfartyg i 

beställning på New Times Shipbuilding Co i Kina. Newcastlemax, som är beteckningen på 

dessa fartyg, är uppkallade efter Newcastle i Australien, en av världens största 

kolexporthamnar. Maxdimensionen där är 300 x 50 meter och följaktligen har de nya 

fartygen måtten 299,9 x 50 meter med ett djupgående på 18,4 meter. 
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Vilka är de största skillnaderna mellan då och nu? 

 

Först och främst framdrivningsmaskineriet. Constance hade en konventionell dieselmotor på 

23 300 BHP med heavy fuel som bränsle. De norska fartygen är utrustade med en dual-fuel 

motor som kan drivas antigen med heavy fuel / diesel eller med LNG. Huvudmaskinen är en 

MAN 6G70 ME-C 10,5-GI, alltså en sexcylindrig maskin med 700 mm cylinderdiameter med 

en maxeffekt på 15 840 kW. LNG tankarna står på akterdäcket och rymmer 7 500 m3 medan 

fueltankarna rymmer 4 750 m3. Maskineriet har också förberetts för drift med ammoniak 

som bränsle om det i en framtid skulle bli aktuellt. Även metanol kan bli aktuellt.  

Lastrummen ser ganska lika ut medan pumpkapaciteten för ballast är avsevärt högre på de 

nya fartygen, 7000 m3 i timmen. Den snabba lastningshastigheten speciellt i malmhamnarna 

har tvingat fram detta. Ballasttankarna är preparerade och målade till en helt annan 

standard än för 50 år sedan. Färgsystemen har utvecklats och har numera en helt annan 

levnadstid. Det finns också en reningsanläggning för ballastvatten ombord. 

Constance hade en maxfart på 15,25 knop medan de nya fartygen ligger 1,5 knop lägre. Jag 

vet inte om Uddevalla fartygen hade axelgenerator (tror inte det) men det har de nya 

fartygen, generatorer som tar all el-belastning under gång. För att förbättra propellerns 
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verkningsgrad finns det speciella fenor på propellernavet samt en dysa som leder 

medströmmen mot propellern, allt för att hålla bunkerförbrukningen nere. Förbrukningen 

vid 90 procents maskineffekt inklusive axelgenerator i drift är 38,5 ton fuel/dygn alternativt 

47,9 ton LNG/dygn. 

 

 

Bulkfartygen är den fartygstyp som ofta har långa väntetider, speciellt i lossningshamnar. 

Därför har man inte samma intresse av hög fart utan försöker istället att optimera farten 

under resorna så att den totala bränsleförbrukningen kan hållas så låg som möjligt. 

 

 

 


