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VINDKRAFT TILL SJÖSS 

Nils Sjökvist 

 

Inom sjöfarten pågår en omställning för att reducera utsläppen av CO2 från 

fartygen och även att komma bort från de ”gamla” fossila bränslena. Nya regler 

från IMO som omfattar energieffektivitet både för nya och existerande fartyg 

sätter ytterligare press på rederierna. 

Man provar nu många olika vägar där LNG/LBG och metanol kopplade till dual 

fuel motorer är de viktigaste. Även ammoniak och vätgas står på tur. 

Även vindenergins möjligheter har kommit mer i fokus. Dels som hjälp till 

fartygens normala framdrift men man ser också på moderna lastfartyg som till 

största delen drivs av vindenergi. 

Följande är en kort sammanfattning över vad som pågår på några av vindenergins 

olika fronter. 

 

Rotorsegel 

Tekniken baserar sig på den så kallade Magnuseffekten och fanns på några fartyg 

redan på 1920 talet då Flettner rotorn utvecklades av en tysk flygingenjör. Den har 

levt i tysthet fram till de senaste åren då flera stora fartyg har utrustats med rotorer. 

 

 

 
 

Magnuseffekten 
En roterande cylinder skapar en 
kraft vinkelrät mot den mötande 
vinden. Den vind som möter 
rotorn, den relativa vinden, är 
sammansatt av vindens hastighets-
komposant och fartygets hastighet.      
Maximal dragkraft fås när den 
relativa vinden angriper från sidan 
med dragning bakifrån. 

 
 

Buckau, det första fartyget framdrivet av en Flettner rotor.  
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Två företag är dominerande, finska Norsepower och engelska Anemoi. 

Det är viktigt att rotorerna kan vinklas för att reducera fartygens air-draught 

(höjdgående) och klara passager under broar. Rotorerna är tillverkade av lätta 

kompositmaterial medan tornen är av stål. Elmotorer driver rotorerna och kräver ca 

30 kW.  

Norsepower har levererat till flera bulk- och ro-ro-fartyg och nu senast till ett stort 

bulkfartyg på 324 000 tdw, Sea Zhousan. Hon har fem rotorer, 24 meter höga och en 

diameter på 4 meter. 

 

 

 

Anemoi har levererat till bulkfartyg tillhöriga det stora rederiet Oldendorff Carriers 

och färjerederiet Scandilines men även Berge Bulk har beställt rotorer. 
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Effektivitetsvinsten med rotorsegel sägs ligga runt 8 % medan en annan tillverkare 

nämner 10 %. 
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Parafoil kites 

Parafoil kites, en uppblåsbar drake formad som en flygplansvinge och som skjuts 

upp från en mast i fören på ett fartyg, har utvecklats av franska Airseas som är ett 

bolag som härstammar från Airbus i Toulouse. Draken kontrolleras automatiskt av 

ett system på fartygets brygga som också följer vädrets utveckling. 

 

 

Systemet finns på ett ro-ro fartyg Ville de Bordeux som transporterar delar till Airbus 

flygplan. 
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Japanska K Line har beställt kites till tre bulkfartyg på 210 000 tdw. 

 

 

Neoline 

Neoline är ett franskt projekt där man avser att bygga två segeldrivna ro-ro-fartyg 

med akterramp och med en kapacitet av 500 bilar och 280 containers. Projektet 

backas upp av bolag som Renault, Michelin, Manitou och andra och tanken är att 

fartygen ska användas för transporter mellan Frankrike och USA/Kanada. 
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Seglen är fasta så kallade Solid Sails utvecklade av Chantiers de l´Atlantique och 

skall ge en fart av 11 knop. Ett dieselelektriskt maskineri skall se till att man håller 

tidtabellen.  

Ett Letter of Intent är skrivet med ett franskt varv men problem med finansiering har 

skjutit nybyggnadsplanerna framåt. Nu tror man sig kunna vara i trafik 2025. 
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Wallenius Wilhelmsen 

Wallenius Wilhelmsen håller sedan lång tid tillbaka på med sitt Orcell Wind projekt. 

Även här är det ett ro-ro-fartyg men av en helt annan dimension jämfört med 

Neoline. Ett bilfartyg med dimensionerna 220 x 32 meter som skall klara 7000 bilar. 

 

 

 

 

Fartyget har fem segel av vingtyp som utvecklats av Alfa Wall Oceanbird. Masterna 

är av teleskoptyp och höjden kan reduceras ner till 50 meter och även vikas. Kontrakt 

har i år skrivits med designfirman Knud E Hansen för slutdesignen. Även här räknar 

man med att fartyget ska vara i vattnet 2025. Man räknar också med att kunna 

reducera CO2 utsläppen med 90 % på en rundresa. För att klara en snittfart på 12 

knop finns också ett konventionellt maskineri ombord. 
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Trade Wings 

Ett containerfartyg på 2 500 TEU har fått principgodkännande av Bureau Veritas. Det 

är en fransk design från VPLP Design, kända för många yachtkonstruktioner, och ett 

kinesiskt varv. Sex vingsegel kompletterat med ett LNG-elektriskt maskineri skall 

reducera CO2 utsläppen med 35 %. För att inte påverka hanteringen av containers i 

hamn skall masterna kunna sänkas ner i speciella hus. Dödvikten är hela 32 500 ton. 

Fartyget är ännu på konceptstadiet. 

 

 

Canopée 

Ett fartyg, som till skillnad från flera av projekten, är under byggnad vid holländska 

varvet Neptun i Hardinxveld-Giessendam är Canopée. Ett lastfartyg med akterramp 

och fyra vingsegel på vardera 363 m2 skall hon göra 16 knop med två Wärtsilä 

motorer på 3480 kW. Seglen skal bidra till att reducera bränsleförbrukningen med   

25 %. Dimensionen är 121 x 22 meter och dödvikten 4700 ton. 
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eConowind 

Ett mer praktiskt sätt att reducera bränslekostnader på existerande fartyg kommer 

från holländska eConowind. Bolaget har utvecklat ett containeriserat system med 

aluminium segel, så kallade Ventfoils. De kan sättas upp och tas ner med ett 

hydrauliskt system som kontrolleras från navigationsbryggan och placeras i 40 fot 

containers. Seglen kan roteras automatiskt för att få optimal vinkel och kan även 

flyttas mellan fartyg i sina containers. 

Ventfoils har levererats till flera mindre fartyg, senast Marfret Niolon som fått fyra 

segel. eConowind hävdar att bränsleförbrukningen reduceras med 10 – 15%. 
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Många stora företag inte minst inom bilindustrin vill gärna vara associerade eller 

stödja olika vindprojekt som är viktiga för företagens image. Samtidigt tycks 

finansieringen av speciellt de stora fartygen typ Neoline vara problematisk. Den blå 

EU flaggan finns med på de flesta av projektens hemsidor och EU bidrar antagligen 

med medel. Utveckling av olika typer av segel verkar helt vara en fransk specialité. 

 

Not 

Bilder från hemsidor på nätet och Ships Monthly. 

 


