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I november 2015 aviserade Furetank Rede-
ri AB, Rederi AB Älvtank och Thun Tan-
kers BV att de beställer sammanlagt fyra 
produkt- och kemikalietankfartyg med 
LNG-framdrift från Avic Dingheng Ship-
building Ltd i Kina. Furetank beställde två 
fartyg och de två övriga rederierna var sitt. 
Knappt ett år senare, i oktober 2016, utö-
kade Furetank och Älvtank serien med 
ytterligare ett fartyg vardera.

Rederierna samarbetar inom Gothia 
Tanker Alliance och kommersiellt mana-

gement för fartygen i serien sköts av Fure-
tank Chartering.

Två levererade
Seriens första fartyg Fure Vinga levere-
rades till Furetank den 4 april och tvåan, 
som fått namnet Ramanda, överläts till 
Älvtank den 25 juli. Därefter följer Thun 
Venern till Thun Tankers i slutet av sep-
tember och Fure Valö till Furetank i slutet 
av november. I januari 2019 levereras Fure 
Ven och serien avslutas med Ramelia till 

Älvtank som beräknas vara färdigställd i 
juni nästa år.

Samarbete med FKAB
Designen har tagits fram av Furetank i 
samarbete med FKAB. Nybyggena är en 
vidareutveckling av den serie som Fure-
tank och Älvtank byggde i Kina 2004–2006 
och är anpassade för den intensiva och 
krävande traden i Nordeuropa med korta 
resor och täta hamnanlöp.

– LNG-driften är en stor skillnad men vi 
har även lagt ytterligare fokus på att mins-
ka vår miljöpåverkan, säger Lars Höglund, 
vd för Furetank Rederi AB.

Jämfört med den föregående genera-

tionens fartyg har skrovets linjer totalmo-
difierats i för- och akterskepp. Fure Vinga 
lastar 1 500 kubikmeter mer och har ett 
något mindre djupgående än de äldre far-
tygen tack vare att hon är fem meter längre 
och en meter bredare.

– De nya fartygen har förhållandevis 
hög blockkoefficient. Samtidigt har bräns-
leförbrukningen vid 12 knop minskat från 
cirka 17 ton diesel till 8,5 ton LNG per dygn.  
Vi har lyckats med att få ett EEDI värde på 
4,69 (Ramanda), jämfört med slutkravet 
för fartyg byggda efter 2025 som är 7,76 
och möter IMO planen om 50 procent 
reduktion av CO2 till 2050.

Helhetsgrepp
Lars Höglund förklarar att rederiet i pro-
jektet redan från början har tagit ett sys-

tematiskt helhetsgrepp om energieffektivi-
teten.

– Det handlar om allt ifrån att all belys-
ning ombord är LED-lampor till att återvin-
na så mycket som möjligt av de värmekäl-
lor vi har ombord för att kunna använda 
energin där vi behöver den.

I projektets initialskede gjorde rederi-
et en ingående studie av fartygens energi-
förbrukning och var det fanns potential att 
spara energi. Först analyserades fartygens 
sysselsättning under ett år.

– Vi tittade på hur stor del av tiden som 
fartygen var till sjöss och hur mycket tid 
fartygen spenderade med att lasta och los-
sa med mera.

Nästa steg var att undersöka energiför-
brukningen under de olika momenten.

– Vi kom fram till att det är under sjöre-

san och när vi ligger i hamn och lossar som 
vi använder 95 procent av den energi som 
produceras ombord under ett år.

Lars Höglund förklarar att informa-
tionen blev avgörande för planeringen av 
maskineriet och utrustningen för elpro-
duktion ombord.

– Genom att använda LNG även när 
vi lossar så kan vi generera 95 procent av 
vårt energibehov med det miljövänligaste 
bränslet.

Bunkrat LBG
Nybyggena kan även använda flytande bio-
gas (LBG) som bränsle. Förutom alla de 
miljöfördelar som LNG ger jämfört med 
konventionella bunkeroljor är LBG dess-
utom förnybar.

Fure Vinga har som första fartyg i Sve-
rige bunkrat LBG. Leverantör var Skangas 
och bunkringen skedde från tankbil i Göte-
borgs hamn.

– Vi bunkrade LBG för att visa hur bra 
sjöfarten kan vara under rätt förutsätt-
ningar. Vi som bygger LNG-drivna båtar får 
ibland kritik för att vi går över till ett nytt 
fossilt bränsle. Det gör vi inte. Det är inte 
själva LNG:n vi är ute efter, utan metanen. 
Kan vi få tag på metan på så rent sätt som 
möjligt, så önskar vi det. Sedan måste det 
ordnas så att det finns en tillgång till den, 
säger Lars Höglund.

Enligt Skangas är LBG ett förnybart 
och miljövänligt bränsle som framställs 
i en process med olika typer av organisk 
råvara, bland annat matavfall. Därefter 
renas gasen och uppgraderas så att den till 
största delen består av metan. Biogasen 
kyls ned till minus 150 till 170 grader Cel-
sius för att övergå till vätska.

Tier III
Fure Vinga uppfyller IMO:s strängaste 
utsläppsklassificering Tier III. För huvud-
maskinen uppfylls kraven genom att 
använda LNG eller LBG som bränsle och 
för hjälpmaskinerna genom katalytisk 
avgasrening.

Hela drivlinan har levererats av Wärt-
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TANK Få tankfartyg i världen kan mäta sig med Fure 
Vinga och hennes fem systrar vad gäller grön teknik.

Miljösmart produkttanker
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  Fure Vinga förtöjd i Donsö samt bild 
från däck med de två LNG-tankarna.Fure Vinga låg förtöjd vid den nya  

kajen på Donsö vid dopet den 27 juni.
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silä. Huvudmaskinen är en medelvarvig 
Wärtsilä 9L34DF flerbränslemotor som 
utvecklar maximalt 4 500 kW. Varvtalet 
kan emellertid varieras mellan 625 och 750 
per minut.

– Till sjöss tillåter vi frekvensen på elnä-
tet variera mellan 50 och 60 Hz beroende 
på vilken fart som för tillfället är beslutad. 
Vi kan därmed utnyttja propellerkurvan 
under hela varvtalsregistret, säger Lars 
Höglund.

Fartygets två LNG-tankar är placera-
de förut på däck. Deras volym är cirka 310 
kubikmeter vardera.

Elproduktion med gas
Möjligheten att använda huvudmaskinen 
för elproduktion under lossning kräver 
vissa speciallösningar som baserar sig på 
att huvudmaskinen kan opereras i ett spe-
ciellt ”Harbour Mode”.

I normalläge är huvudmotorns max 
varvtal 750 per minut, och den utvecklar 
4 500 kW. Effekten är då tillräcklig för att 
uppfylla reglerna för isklass 1A tack vare 
att propellern är i dysa, vilket ökar drag-
kraften på propellern med cirka 25 procent 
vid låg fart. Vidare uppges dysan reducera 
det undervattensbuller som normalt föror-
sakas av propellern.

Huvudmaskinens normala effekt skul-
le emellertid vara alltför stor för att driva 
en generator i hamn. Huvudmaskinen har 
därför ett andra läge, ”Harbour Mode”, 
där varvtalet reduceras från 750 till 625 
och max effekten då blir 2 600 kW.

– Vid denna lägre maxeffekt kan vi 
använda huvudmotorn för att driva gene-
ratorn i hamn och då får vi en 30 till 40 
procents belastning när vi ligger och los-
sar. Vi är troligen först i världen med den 
här lösningen, påpekar Lars Höglund.

Även inertgasgeneratorn använder 
LNG som bränsle men kan också opere-
ras på gasolja. Tack vare denna ”dual fuel” 
IG-generator kan fartyget alltid ha kontroll 
över trycket i sina LNG-bunkertankar.

Maximal redundans
I tillägg till axelgeneratorn har Fure Vinga 
två Wärtsilä Auxpac-generatoraggregat 
för elförsörjning. Det mindre är av typen 
688W4L20 och används för att generera de 

återstående 5 procenten av det totala ener-
gibehovet på årsbasis. Det större aggrega-
tet 1600W9L20D har installerats för att ge 
maximal redundans.

Vid ett eventuellt maskinhaveri på 
huvudmotorn kan det större generatorag-
gregatet producera elkraft för framdrift. 
Axelgeneratorn på 1 800 kW fungerar då 
som elektrisk propellermotor. Med hjälp 
av den kommer fartyget i lastad kondition 
upp i en fart på närmare 9 knop. Fartygen 
i serien har därför erhållit Bureau Veritas 
klassbeteckning AVM-APS, vilket står för 
”assisted propulsion” som bland annat har 
ett definierat fartkrav.

Hjälpmotorerna har utrustats med 
katalytisk avgasrening (Selective Catalytic 
Reactors SCR) från Wärtsilä.

I Wärtsiläs Energopac-propeller- och 
rodersystem ingår Becker-roder av hög-
effektiv typ med ”twisted lead flap” och 
propellerbulb. I Wärtsiläs leverans ingår 
vidare reduktionsväxel och axelgenerator.

För att minimera risken för störningar 
i elproduktion har en stor UPS installerats.

– Vi har installerat batterier som back-
up i mer än 30 minuter, men också för att 
vi ska slippa köra ”extra” hjälpmaskiner 
för säkerställande av elproduktion, förkla-
rar Lars Höglund.

Ångpannorna värms upp av huvud- 
och hjälpmotorernas avgaser. Värme tas 

även från kylvattnet för uppvärmning av 
LNG-förgasning, bostäder och färskvatten-
produktion. Ballastvattenrening sker med 
Alfa Lavals Pure Ballast-system, vilket är 
godkänt av både IMO och USCG.

Sex tankpar
Lastlådan följer samma beprövade kon-
cept som på Fure Nord-typen. Den består 
av sex tankpar med en total volym på 
20 306 kubikmeter. En av tankarna är dedi-
kerad som sloptank men normalt hantera-
de lastrester tas om hand i två ”deck drain 
tanks” på 50 kubikmeter vardera. Med 98 
procent fyllnadsgrad är kapaciteten 19 900 
kubikmeter.

Varje tank är utrustad med en eldriven 
Wärtsilä Svanehøj deepwell-lastpump med 
kapaciteten 300 kubikmeter per timme. 
De elektriska pumparna har sina motorer 
placerade inne i en ”pipe tunnel”, vilket 
innebär en sänkning av ljudnivån på däck 
till cirka hälften jämfört andra liknande 
fartyg under lossning.

Fartyget har 25 fast installerade tank-
rengöringsmaskiner och en portabel. 
Leverantör är Scanjet.

Tankarna är behandlade med det 
fenolepoxybaserade coatingsystemet PPG 
Phenguard 930/935/940 och har värme-
härdats vid varvet. ¶

Pär-Henrik SjöStröm
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Mässen på Fure Vinga.

Fure Vinga

■■ Produkttankfartyg, byggd av Avic Dingheng för Furetank Rederi. Fure Vinga är den första enheten i en serie på sex 
fartyg som ingår i Gothia Tanker Alliance. Fartygen har maximala dimensioner för den nya Södertäljeleden in till 
Mälaren (MälarMax). Förutom fokus på energieffektivitet och minimering av miljöpåverkan har stor vikt lagts vid att 
skapa en trivsam och säker miljö för besättningen. Förutom hytter, mässar och dagrum av hög standard har fartyget 
bland annat gym med bastu. Ombord finns hytter för 19 personer. För god arbetsmiljö året runt och i alla väderför-
hållanden är exempelvis arbetsområdet på backen inbyggt och utrustningen på däck skyddas av en rörtunnel. Den 
ergonomiskt utformade bryggan har utrustats med integrerat navigationssystem från Furuno.

IMO nr ................................................................................ 9739800

Varv (nyb. nr) .... Avic Dingheng Shipbuilding Co., Ltd. (AD0026)

Leverans ........................................................................4 april 2018

Ägare ................................................... Furetank Rederi AB, Donsö

Flagg (hemmahamn) ........................................... Sverige (Donsö)

Klass ..................... Bureau Veritas Dual Fuel (LNG), +Hull, +Mach, 

Oil Tanker, Chemical Tanker, ESP, unrestricted Navigation, 

Ice Class 1A, AuT-IMS, SYS-IBS-1, MIN-SHAFT, VCS, 

Inwater Survey, Clean Ship, EWCT, BWT, AVM-APS, IGy

■■ Dimensioner och tonnage

Brutto ..................................................................................... 12 770

Netto ........................................................................................5 838

Dödvikt (sommar) .............................................................. 18 200 t

Längd ö a  .............................................................................149,9 m

Bredd ..................................................................................... 22,8 m

Djup ......................................................................................... 12,1 m

Djupgående (sommar) .......................................................... 9,4 m

■■ Kapacitet

Lasttankar (100 %) ....................................................... 20 306 m3

LNG ........................................................................................620 m3

Antal hytter .................................................................................. 19

■■ Maskineri

Huvudmaskin ...................................................... Wärtsilä 9L34DF

Effekt .................................................... 4 500kW vid 750 varv/min

Servicefart ...........................................................................12 knop

Bryggan, den ena hjälpmotorns katalysator samt huvudmaskinen.
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