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Förord

Denna rapport är en studie av isförhållanden och istillväxt i fartygsrännor och vändområden i Luleå 
hamn. Fältmätningarna som presenteras har utförts vid avdelningen för Konstruktionsteknik vid Luleå 
Tekniska Universitet under perioden januari - maj 2013. Analysen av insamlade isborrkärnor och 
arbetet med en teoretisk modell för istillväxt påbörjades under våren och pågår fortfarande. Det är vår 
förhoppning att nya mätmetoder ska göra det möjligt att i framtiden kartlägga isen i hamnen betydligt 
snabbare och på större områden. Trots att mer än tusen hål borrats är det ändå endast ett litet stickprov 
av rådande isförhållanden. Studien har gjorts på uppdrag av Luleå Kommun, Länsstyrelsen och 
Trafikverket. Vi tackar styrgruppen bestående av Roger Danell, Anders Bylund, Bo-Erik Ekblom och 
Anders Lundström för konstruktiv kritik och god vägledning under projektets gång. Vi vill också tacka 
besättningarna på Viscaria för all hjälp med extra isbrytning. Delar av fältmätningarna har gjorts i 
samarbete med SSPA i Göteborg där Victor Westerberg och Jim Sandkvist har medverkat och stött 
projektet.

Luleå 2013-11-11

Victoria Bonath Lennart Fransson
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Sammanfattning

Issituationen i Luleå hamn vintern 2012/13 var normalsvår vilket innebar en ökad istillväxt 
motsvarade 150 cm ren is i områden som bröts kontinuerligt. Detta ska jämföras med det obrutna 
istäckets tjocklek som var ca 60 cm. Isen i rännan bestod av klotformade isblock (10 – 120 cm) 
omgivna av issörja. Under mars månad var isblockens storlek mätt vid vattenytan i genomsnitt 45 cm 
och andelen vatten eller finfördelad issörja var ca 30%.  Analyser av isborrkärnor visar att isblocken 
hade en hållfasthet som ökade med antalet brytningar och var i paritet med det ostörda istäcket i början 
av mars. Blocken bestod då till 70% av finkrossad is eller frusen snösörja.

Isproduktionen i området med bruten is tycks vara linjärt beroende av antalet negativa graddagar där 
tillväxttakten uppmättes till 0,235 cm per grad och dygn. En numerisk modell för beräkning av 
istillväxt föreslås där frysning av issörja vid ytan och under isblock ingår. Modellen stämmer bra 
överens med uppmätta värden från en ränna nära hamnen som bröts kontinuerligt två gånger i veckan. 
Mer fältstudier av isbildning och uppbrytning är önskvärd för att öka modellens tillförlitlighet under 
förhållanden som skiljer sig väsentligt från de som rådde i testrännan. Samtliga mätprotokoll från 
ismätningarna i rännan finns bifogade i rapporten.

Tillgänglig statistik visar att antalet negativa graddagar efter isläggningen i Luleå hamn vid en svår 
isvinter är ca 1000. Våra mätningar tyder på att det under en sådan vinter bildas 2,4 m ren is om ett 
vändområde används kontinuerligt. Beräkningar med den numeriska modellen resulterade i en möjlig
istjocklek på 3 m under en svår vinter om medeltemperaturen är 50% kallare än under den aktuella 
mätperioden 2012. I nuläget klarar hamnisbrytaren Viscaria att operera och vända fartyg i bruten is 
motsvarande 1,4 m. Om tjockare is bildas är det väsentligt att ett nytt vändområde med ostörd is kan 
tas i bruk. Under en svår isvinter krävs därför att minst tre åtskilda vändområden är tillgängliga i Luleå 
hamn.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Luleå Hamn är islagd runt sex månader under året. Sedan 1971 hålls hamnen öppen för sjöfart även 
vintertid med förstklassiga hamnisbrytare (isbrytande bogserbåtar) som ser till att fartygen vänds och 
kan lägga till vid de olika lastkajerna. Isen i ett cirkulärt vändområde bryts för varje assistans. När isen 
blivit allt för tjock finns det alternativa vändområden att tillgå. 

Vid en förstudie beskrev befälhavaren Mikael Rönnberg på hamnisbrytaren Viscaria problemen som 
uppstår vid fartygsassistans. Han förklarar att isbrytaren plogar is i rännan ungefär som en plogbil 
plogar snö. Med tiden blir rännan alltför trång för de breda fartygen speciellt i kurvorna. Fartygen kan 
då inte manövrera utan styr rakt fram. Rännan måste då breddas vilket betyder att ny is bryts upp en 
båtbredd på sidan om. Isen växer för varje brytning och snö gör den ”smetig” så att friktionen mellan 
isblocken ökar. Därigenom försvåras framkomligheten. Man bör undvika att bryta is om det inte 
behövs eftersom det ökar istillväxten. Viscaria orkar bryta en helt frusen ränna om det behövs. 
Fartygen skapar ibland stora isvallar om de inte kan köra för egen maskin. Ibland måste fartygen 
bogseras genom dessa vallområden. Isen bedöms bli 3-4 meter tjock i vändområdet och ibland 7-8
meter vid kajen. Snö som tippas från kajen i samband med snöröjning antas försvåra situationen.
För att kunna vända lastfartygen i hamnbassängen krävs det att isen nyligen har brutits upp. Helst bör 
isen brytas i små flak så att isblocken senare blir jämnstora. Vändområdet bör ha en diameter som 
minst är dubbelt så stor som längden av det största fartyget. Isen från vändområdet har en tendens att 
driva ut mot kanterna till fastisen dels genom plogning av isbrytare och lastfartyg och dels genom 
transport med propellerströmmen. Vändområdet bör därför inte ligga för nära kajen eftersom packis 
trycks in och lägger sig mellan fartyg och kaj.

Vändningen utförs i etapper där fartyget kör fram och back samtidigt som hamnisbrytaren trycker 
sidledes vid stäven. Fartyget måste försöka närma sig kajen långsamt för egen maskin samtidigt som 
stäven trycks hårt mot fendrarna under tiden fartyget rör sig framåt till den slutliga placeringen. 
Därigenom flyttas det mesta av packisen bort till fartygets utsida vilket underlättar ankringen.
Det finns erfarenhetsvärden på hur länge ett vändområde brukar fungera. I ett fall då isen var 40-50 cm 
vid brytning höll ett vändområde i ca tre veckor vid brytning 2 gånger per dygn.

Framför allt under kalla vintrar bildas med tiden vallar och tjock packis i vändområdena. Vid svåra 
isförhållanden minskas därmed kapacitet för antalet möjliga anlöp och den maximala fartygsstorleken
begränsas. I dag saknas kunskap om hur istillväxten påverkas av klimat och frekvensen av 
uppbrytningar och assistanser. Med nuvarande kunskap är det svårt att förutse hur många 
vändområden som behövs för att säkerställa verksamheten under en extremt kall vinter. Vid 
manövrering ansamlas isen mellan kajen och fartygen. Problemet förstärks när vändområden ligger för 
nära kajen. Både kajen och fartygen påfrestas av isens mekaniska påverkan och manövreringstiden 
försinkas.
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1.2 Syfte
Syftet med denna studie är kunna förutsäga istillväxten vid isbrytning i hamnbassäng - för att därav 
försöka svara på frågan om hur många vändningar en vändplats klarar innan isbildningen blir ett 
bekymmer. Ett ytterligare syfte är att studera hur olika väderfaktorer (som till exempel vind, snö och 
temperatur) påverkar denna istillväxt och isbrytningen under normalförhållanden.

1.3 Mål
Målet med studien är att säkerställa att hamnen i Luleå har tillräcklig kapacitet att klara
vinterverksamheten i framtiden. 

1.4 Avgränsningar
Endast problem relaterade till en ökad istillväxt studeras i detalj. Ett ökat brytmotstånd orsakat av 
andra faktorer tas hänsyn till i utredningen, dock ingår det inte i mätprogrammet.  Utredning av 
isproblem i vändområden grundas på fullskalemätningar och resultatens giltighet för vändområden 
tolkas genom observationer utförda ombord på Viscaria. Isproblem i samband med angöring vid kajen 
undersöks bara med hjälp av observationer. 

1.5 Metodik
Istillväxten i bruten is ska studeras i en testränna som bryts under kontrollerade randvillkor. Mätningar 
av isen i testrännan görs genom regelbundna borrningar (koncentration, tjocklek, blockstorlek, mm).
Vidare observeras brytningsaktiviteter i hamnen. Dagliga observationer av isen i hamnen och dess 
brytmotstånd görs under hela säsongen och dokumenteras i en speciell dagbok ombord på 
hamnisbrytaren. Eftersom temperatur, vind och snömängd antas vara viktiga faktorer för istillväxten, 
installeras en automatiserad väderstation i hamnområdet. 

Fältstudien och observationerna levererar ingångsparametrar till en teoretisk modell för tillväxt av
bruten is, som ska utvecklas. Genom den teoretiska modellen möjliggörs förutsägelser om hur pass 
länge ett vändområde kan användas med befintlig hamnisbrytare. Dessutom kan inflytanden av olika 
ingångsparametrar undersökas.



Isförhållanden inom Luleå hamnområde

Luleå Tekniska Universitet

7

2 Nulägesbeskrivning

2.1 Hamnbassäng
Luleå hamn är Sveriges nordligaste och även en av Sveriges viktigaste hamnar i det svenska 
godstransportsystemet. Hamnen är öppen för sjöfarten året runt även trots ett tjockt istäcke mellan 
januari och maj varje år. Cementas hamnanläggningar och LKAB’s urlastningskaj är viktiga 
industrikajer som anlöps varje dag av handelsfartyg. Under vintertiden sker vändningen av fartygen 
med assistans av hamnisbrytaren på en av de befintliga vändytor som är markerade i Figur 1. Störst
utrymme för vändytor finns tillgängligt vid Hamnholmen. Under stränga vintrar används senare under 
issäsongen den närmare liggande, dock smalare vändytan vid Victoriahamnen. Båda vändytor har 
potential att utökas med hjälp av muddring.

Figur 1 Luleå hamnområde

2.2 Fallstudie 1: Isbrytning av vändområdet i Luleå hamn
2013-02-14
Det isklassade fartyget Minaland har lossat sin last vid Victoriahamnen och behöver assistans för att 
vända och ta sig ut från hamnområdet. Vid 8.30 börjar Viscaria bryta isen i vändområdet. Brytningen 
sker systematiskt i cirklar med början i mitten och succesivt ut mot periferin. Området har brutits så 
gott som varje dag sedan isläggningen. Packisen är nu ca 1 meter tjock och hårdare packad ju närmare 
fastiskanten man kommer. Det är möjligt att förflytta den brutna isen några meter in mot mitten men i 
samband med varje vändning av stora lastfartyg bildas anhopningar av is utanför den diameter som 
motsvarar fartygets längd. Genom de frekventa brytningarna sker en snabbare istillväxt jämfört med 
istäcket i övrigt och isen bryts hela tiden mellan större isblock vilket ger en ganska ensartad 
blockfördelning. Typisk blockstorlek är omkring 80 cm men vissa block sönderdelas inte och bildar 
aggregat med diametrar upp emot två meter. Jämfört med testrännan som bryts två gånger i veckan har 
dessa block blivit något rundare. 
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Figur 2 Brytning av vändområdet med Viscaria 2013-02-14, 08:43.

Figur 3 Gps-spår av isbrytning och vändning av Minaland, 2013-02-14, 10:39. Vändområdet är 328 m x 
393 m och Minaland är 155 m lång.
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2.3 Fallstudie 2: Assistans av fartyg till kajen

Assistans av fartyget Suula till Uddebo hamn 2013-03-26. Temp: -10 C, solsken

Ett ganska stort område utanför Uddebo har brutits upp på morgonen för att fartyget Suula ska kunna 
lägga till nära kajen. Suula närmar sig sakta för egen maskin och går in med fören tätt mot kajkanten. 
Bruten is följer med fartyget framåt i ett stort område framför bulben. Viscaria trycker in stäven mot 
kajen samtidigt som fartyget med egen maskin avancerar ca 10 m framåt. Därigenom transporteras en 
hel del packis bakåt så att området mellan båt och kaj rensas. Därefter trycker Viscaria på mitten av 
fartygets långsida med full styrka så att Suula kommer ganska nära kaj. Isen vid Uddebo är betydligt 
glesare än i vändområdet. Isflaken är mer triangulära beroende på att området inte har brutits så många 
gånger. På bilden (Figur 6) syns att det bildas en relativt stor öppen vak då Viscaria vänder vilket visar 
att isen inte är hårt sammanpressad. 

Under den senaste veckan har dagsmeja och solstrålning gjort isen porös på ytan. Mörka områden och 
vatten absorberar solvärmen så att isen blir mjukare. Solbelysta isblock blir anfrätta på ytan. 
Sammantaget har isblockens storlek minskat genom sönderdelning och blocken har blivit rundare. 
Blockens storlek och form skiljer sig mycket beroende på hur ofta ett område har brutits. Frekvent 
brytning resulterar i mindre och rundare block som lätt kan skiljas från varandra. Totalt sett ökar 
isproduktionen så att blocken inte ryms i ett lager vid ökad brytningsfrekvens. Det har också bildats 
mer issörja (finfördelad is) trots att det inte har snöat på flera veckor. Isen blir därför mer kohesiv och 
kan bilda ”väggar” då den sammanpressas i sidled av de stora fartygen. Eftersom vissa fartyg nu 
fastnar vid Klubbviken krävs det 5 timmars assistans (inkl. bogsering) i stället för 2 timmar när de kan 
gå för egen maskin.

Figur 4 Issituationen vid Uddebo hamn 2013-03-26 efter att isen tidigt på morgonen har brutits upp med 
Viscaria omedelbart innan fartyget Suula ska lägga till vid kajen.
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Figur 5 Suula går för egen maskin i nybruten is vid Uddebo hamn.

Figur 6 Öppen vak i det brutna isområdet utanför Uddebo hamn.

Figur 7 Passage genom stora rännan som trafikerats av såväl statsisbrytare som lastfartyg.
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3 Klimat och isförhållanden i Bottenviken

3.1 Isförhållanden i Bottenviken
Östersjön är ett cirka 413 000 kvadratkilometer stort och ett maximum 459 meter djupt innanhav med 
bräckt vatten. Dock är i stort sett Östersjön relativt grund med 55m i genomsnitt. Salthalten är låg och 
varierar endast mellan 2 ‰ och 4 ‰ på grund av ett från övriga hav isolerat läge. De lägsta 
salthalterna finner man i de grunda skärgårdsområdena i Bottenviken utanför de stora älvarna (t.ex. 
Lule älv) och i Finska Viken där ofta rena sötvattenförhållanden råder. Detta återspeglar sig i 
isförhållanden och isegenskaperna. Isvinterns svårighet bedöms enligt en klassificeringsmetod från 
den finska istjänsten, vilket beror på den maximala isutbreddningen i Östersjön. Den ungefärliga 
isutbredningen vid de olika isklasserna visas i Figur 8.

Figur 8 Maximal isutbredning för olika isklasser baserad på isobservationer mellan 1720 and 1995
(Havsmiljöinstitutet, 2013).

Den maximala isutbredningen är starkt relaterad till lufttemperaturen. Summan av negativa graddager 
(FDD) under en vinter tas som mått för isbildningen och istillväxten. Figur 9 visar antal negativa 
graddagar för Luleå för vintersäsongen 1961/62 till vintersäsongen 2012/2013. Under en svår isvinter 
är summan av negativa graddagar genomsnittlig 1700 °C·dagar. Den högsta värden uppnåddes 1966 
med 2500 °C·dagar. Vintern 2007/2008 var den vinter med minsta isutbreddningen någonsin med en 
maximal isutbreddning av endast 49000 km2 och 510 °C·dagar. Ungefär 50% av alla isvintrar
klassificieras som normala isvintrar. 

Isklass Isutbredning
från till

Mycket 
lindrig 81000 km2

Lindrig 81001 km2 139000 km2

Normal 139001 km2 279000 km2

Svår 279001 km2
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Figur 9 Antal negativa graddagar (FDD) i Luleå för isvintrarna 1961/62 till 2012/13. Värdena är baserade 
på en-timmars temperaturdata publicerat på SMHI's webbsida (SMHI, 2013).

Isperioden kan vara upp till 190 dagar längs kusten av Östersjön. Isläggningen börjar vanligtvis längst 
kusten i Bottenviken. I de skyddade Skärgårdsområdena kan det finnas is långt förre isen bildas på 
öppet hav. Isläggningsdatumet kan även relateras till isvinterns svårighet. I genomsnitt är isläggningen 
för en svår isvinter tidigare än för en lindrig isvinter. För sjöfarten och isbrytarverksamheten spelar det 
en stor roll eftersom brytning av fartygsrännor och därmed akkumulerad isproduktion börjar redan 
tidigt på vintern. Istäcket består av isen som bildas genom frysning av vatten vid kalla temperaturer 
(kärnis) och ett konsoliderat  snötäcke på toppen (stöpis). Stöpisen utgör upp till 50 % av istjockleken. 
Samtidigt som istjockleken ökar genom att bilda stöpis, så minskas kraftigt tillväxten av den mycket 
starkare kärnisen. Snö och stöpis agerar som en isoleringsskikt på toppen av istäcket. Figur 10 visar 
nederbördsmängden i mm för respektive isklasser. Nederbördsmängden anges i en vatten ekvivalent, 
det faktiska snödjupet beror huvudsakligen på temperatur och luftfuktighet och kan omräknas genom 
en så kallad Fluff-faktor enligt SMHI. Mindre nederbördsmängder kan förväntas under en svår vinter, 
dock inte mindre antal dagar med nederbörd. För fastisen innebär det att en högre tillväxt av kärnis 
kan förväntas. I en fartygsränna, som blir snöfri efter varje brytning kan ändå ett isolerande snöskikt 
bildas lika frekvent under en svår vinter som under en lindrig vinter. Figur 10 visar även den 
genomsnittliga istjockleken av fastisen utanför Luleå för varje isvinterklass. Medelistjockleken är 
störst under svåra vintrar med 80 cm och bara lite mindre med 70 cm under normala isförhållanden. 
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Figur 10 Antal genomsnittliga negativa graddagar (FDD), antal dagar med nederbörd, nederbördsmängd, 
istjocklek och isläggningsdatum (inom parantes) i Luleå för respektive isvinterklass. Värdena är 
medelvärden från isvintrarna 1961/62 till 2012/13.

3.2 Vintersäsong 2012/2013
I samband med en fältstudie om istillväxt i fartygsrännor gjordes väder- och isobservationer i 
hamnområdet i Luleå. En väderstation placerades  vid Strömörhamnen som mätte lufttemperatur, 
vindhastighet, vindriktning och luftfuktighet. SMHI har levererat samma data från mätstationen i 
Kallax, samt data om globalstrålning, molnighet och nederbörd. Dagliga väderobservationer utfördes 
på isbrytaren Viscaria genom att fylla i en blanket om snö- och väderförhllande. Vintersäsongen 
klassificeras som normal vinter. Isläggningen kan noteras den första december. Från början av 
december till slutet av mars härskar relativt konstanta temperatureförhållande med en ihållande kyla 
kring tio minusgrader. Figur 11 visar lufttemperaturen under mätperioden. En varmare period höll i sig 
endast i sista februari veckan. Temperaturskillnader mellan dag och nattid är förhållendevis liten fram 
till mitten av februari och blir successivt större under våren, då solvärmens påverkan är stor.
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Figur 11 Lufttemperatur mellan januari 2013 och april 2013 i Strömören.

Antalet negativa graddagar (FDD) var med totalt 1200 typiskt för en normal isvinter. Antalet FDD 
efter isläggningen, som är av betydelse för istillväxten i fartygsrännen, visas i Figur 12.

Figur 12 Antal negativa graddagar mellan januari och april 2013 i Strömören. Startvärdet den 3 januari 
motsvarar antal negativa graddagar sedan isläggningen 1 december 2012.

Nederbördsmängden i perioden november till april ligger med 297 mm vattenekvivalent långt över 
den förväntade nederbördsmängden för normala isvintrar. Figur 13 visar snöfall i cm för perioden 
januari till april. Inom denna period var nederbörden och antal dagar med snöfall förhållandevis liten, 
observationer från Viscaria’s besättning bekräftar SMHI’s data. Istäckets uppbyggnad i början av 
januari tyder på mycket snöfall tidigare, eftersom 20 cm av den 40 cm tjocka isen bestod av stöpis. 
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Figur 13 Nederbördsmängd i cm i Luleå under vinterperioden 2013. Observationer gjordes från Viscaria 
dagligen enligt den högra skalan. Den röda kurvan är tagen från SMHI.

Vindhastighet har en stor betydelse för isens tillväxt, med tanke på värmetransporten på isens yta. En 
högre vindhastighet medger en högre värmeövergångskoefficient och därmed en ökad effekt på 
istillväxten, framför allt på tunn is. Vindhastigheten påverkar även snöns packningsgrad, följaktligen 
snöns termiska egenskaper. Dessutom kan mycket drevsnö fastna mellan isblocken i en fartygsränna 
vid högre vindhastighet. Helt vindstilla perioder är sällsynta i hamnen, vindhastighet mellan 2 och 4 
m/s härskar nästan kontinuerligt.  Vid många tillfällen kan vindhastigheten nå upp till 8 m/s, men den 
maximala vindhastigheten mellan 10 m/s och 14 m/s förekommer endast enstaka dagar. 

Figur 14 Vindhastighet mellan januari 2013 och april 2013 i Strömören.

Eftersom hamnbassängen ligger skyddad i skärgårdsområdet påverkar vinden mest issituationen 
utanför hamnområdet. Vid hårda vindar från öst eller sydöst kan drivisen packas vid kusten under 
enormt tryck och bilda isvallar, vilka kan bli ett stort hinder för vintersjöfarten. Vid ihållande hårda 
vindperioder ökar isvallarnas dimensioner i både djup och area, så att hårt ihoppressad is kan finnas 
över stora ytor.  Fartygsrännor är då svåra att hålla öppna då de riskerar att pressas ihop.
Vindförhållanden för vinterperioden 2012/2013 visas i Figur 15. De hårdaste vindarna observerades 
kommande från väst-nordväst, vilket är gynnsamt för den svenska kusten i Bottenviken. Sydliga
vindar, vilka utgör 25%, är värst för Bottenviken, dock är vindhastigheten vanligtvis relativ låg. 
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Figur 15 Vindhastighet och vindriktning mellan januari 2013 och april 2013 i Strömören (Bild: Victor 
Westerberg, SSPA).

3.3 Framtida prognoser för isförhållanden
Isvintrarna varit värst under 1780-talet, där åtta av tio vintrar var svåra, varav tre extremt svåra. Sedan 
1960 var 50 % av alla vintrar normala och bara en fjärdedel av vintrarna svåra. Även längden av 
issäsongen har blivit kortare, där våren anländer tidigare. Utifrån dessa data kan man konstatera att 
isutbredningen har minskat under de senaste 300 åren. I vilken omfattning isen blir mindre är svårt att 
förutse, dock finns det olika klimatmodeller som försöker skapa en bild om framtidens klimat. 
Klimatmodellerna representerar fysikaliska processer som står i ett globalt samband. Därför är det 
viktigt att utgå ifrån en global klimatmodell för att kunna skapa en regional klimatmodell. Globala 
klimatmodeller, som har en låg upplösning, levererar randvillkoren till de mer detaljerade lokala 
klimatmodellerna. Här används en regional klimatmodell för Europa som skapades av Rossby Centre.  
Klimatförändringar i framtiden beror på antropogena processer, som förändrade förhållanden i 
befolkningen, markanvändningen, teknik, osv, som påverkar utvecklingen för utsläppen av 
växthusgaser. Beroende på olika möjliga utvecklingar skapades olika utsläppsscenarier fram till året 
2100. I den här modellen antas en långsam befolkningstillväxt, en snabb global utveckling mot mer 
effektiva teknologier samt en balanserad användning av fossila bränslen och förnyelsebar energi. På 
grund av att klimatmodellen bygger på antaganden om utsläppsscenarier och olika randvillkor kan det 
inte förväntas att den simulerade variabiliteten är i fas med den naturliga variabiliteten. Däremot 
erhålls bra medelvärde och en representativ karakteristisk variabilitet av klimatet såsom ett rätt antal 
kalla och varma vintrar under en längre tidsperiod. Dessutom är det möjligt att realistiskt beräkna 
utvecklingen av klimatet över längre tid. Medeltemperaturökningen i Luleå under vintermånaderna
utgör 3°C från år 2000 till år 2100. Figur 19 visar antal negativa graddagar för vintermånaderna 
november till april mellan år 2000 och 2090. Det utjämnade medelvärdet för negativa graddagar 
sjunker hastigt i början av 2030 och håller sig sedan relativt konstant över en längre tidsperiod. Fram 
till 2030 prognostiseras kalla perioder som motsvarar svåra vinterförhållanden. Även mellan 2030 och 
2060 finns potential för svåra isvintrar, dock förekommer de mindre frekvent. För den genomsnittliga 
maximala isutbredningen innebär det en stor tillbakagång, vilket visas i en prognos framtaget av
SMHI i Figur 17. Även antal lindriga isvintrar kommer att öka. Dock förekommer i framtiden fortsatt 
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år med extrema väderförhållanden där sjöfarten måste kunna klara de därmed förknippade 
svårigheterna.

Figur 16 Negativa graddagar i Luleå mellan 2001 och 2090 baserade på prognosvärden från Rossby 
Centre.

Figur 17 Den genomsnittliga isutbredningen idag (blå) och år 2100 (röd) i Östersjön (SMHI, 2006).
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4 Studier av en fartygsränna under vintersäsongen 2012/13

4.1 Försöksprogram
Ett mycket omfattande mätarbete utfördes mellan januari och april 2013 för att observera den brutna 
isen och den ackumulerade istillväxten i en fartygsränna. Både resultat från fältmätningar och 
laboratoriestudier bidrog till en bättre förståelse av isens egenskaper och beteende i rännan. I
samarbete med SSPA utfördes även mätningar ombord Viscaria som gav information om motståndet 
som isen utövar mot isbrytaren. En sammanställning av mätningarna finns i bilaga 1.

Fältstudier
En fartygsränna som endast används till forskningsprojektet utformades vid hamnområdet i Svartön. 
Rännan bröts två gånger per veckan, vanligtvis på tisdag morgonen och fredag eftermiddag under 
kontrollerade förhållanden. Från starten av mätsäsongen till 2013-02-08 bröts rännan med en konstant 
hastighet av 5 knop. Efter 2013-02-08 beslutades att hålla en konstant nivå på propellerstigningen, 
dock skulle hastigheten hållas inom 3 till 6 knop. Följande fältmätningar utfördes på fartygsrännan:

Istjocklek och makroporositet
Dessa mätningar utfördes i rännan med hjälp av borrprofiler längs ett utvalt tvärsnitt, vilket 
var uppmärkt med snökäppar. Längs detta tvärsnitt borrades ett hål varje meter inom rännan 
och utöver tills fastisen nåddes. Med en speciellt utformad mätsticka mättes istjockleken i 
varje hål och även mellanrummen mellan isblocken. Snödjupet noterades vid varje mätpunkt.

Figur 18 Istjockleken bestämdes genom att borra en profil med 1 m avstånd mellan borrhålen.

Isblockens storlek och form, isblocksfördelning
Isblocken observerades på rännans yta. Mätsticka och andra objekt med känd längd användes 
för att få en uppfattning om isblockens storlek och struktur. Bilder togs för senare utvärdering. 
Storlek och form på blocken och även andra observationer som andelen öppet vatten mellan 
blocken noterades. Varje månad gjordes videoinspelningar med hjälp av en 
undervattenskamera för att få en uppfattning av den vertikala isblockfördelningen. Inte 
absoluta värden, men en övergripande förståelse om blockfördelningen och geometrin under 
ytan var målet med denna mätning. 
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Temperatur
Vid flera tillfällen togs temperaturmätningar från isen, snön och övergångstemperatur mellan 
snö och is. Även vattentemperatur mättes under säsongen.
Isborrkärnor
En gång per månad togs isborrkärnor med en diameter av 200 mm från både det fasta istäcket
och fartygsrännan. Isborrkärnorna transporterades till laboratoriet på Luleå Tekniska 
Universitet och lagrades vid -20°C tills hållfasthetsprovning och analys utfördes.

4.1.1 Laboratorieförsök 
Mekaniska egenskaper bestämdes i laboratoriet på Luleå Tekniska Universitet i april 2013. Tabell 1 
ger en översikt over de isborrkärnor som togs under fältmätningarna. Tunna vertikala och horisontella 
skivor av is förbereddes från varje kärna för studier av kristallstrukturen i kors-polariserad ljus. 
Mekaniska egenskaper testades på 170mm långa cylindrar med en diameter av 67 mm. Cylindrarna 
borrades ut från iskärnorna på olika djup. För varje isprov mättes vikt och volym för att kunna 
bestämma densitet och isens mikroporositet. Proven belastades sedan under enaxligt tryck med en 
töjningshastighet av 10-4 s-1 vid temperaturen minus 10°C. Den maximala lasten dividerat med 
tvärsnittsarean betecknades som horisontell tryckhållfasthet. Figur 19, Figur 20 och Figur 21 visar 
beredningen av isproven i frysrummet samt ett exempel på hållfasthetsprovning. Resultaten finns 
redovisade mer detaljerat i bilaga 2.

Tabell 1. Översikt över insamlade isborrkärnor

Dag Antal Plats
2013-01-14 3 Fastis

1 Fartygsränna (slumpvis)
2013-02-11 5 Fartygsränna (slumpvis)
2013-03-04 1 Fartygsränna (Isblock)
2013-04-08 2 Fastis

2 Fartygsränna (Isblock)
2 Fartygsränna (mellan blocken)

Figur 19 Enaxligt tryck på 
isprov.

Figur 21 Horisontella cylindrar förbereds för
hållfasthetsprovning.

Figur 20 Isprover och tunna isskivor prepareras i 
frysrummet.
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4.2 Resultat från fältmätningar

4.2.1 Istjocklek i fartygsrännan 
Is- och snödjup, samt makroporositet erhölls från borrprofilerna. Totalt var dagarna med snöfall 
förhållandevis få mellan januari 2013 och april 2013. Vid två tillfällen nådde snötäcket ungefär 10 cm 
i fartygsrännan. Eftersom snön blandas med vattnet i den nybrutna rännan är det svårt att mäta all snö 
som hamnade i rännan. Snödjupet i rännan blir noll efter varje brytning. Vid sidan av rännan bildades
sidvallar av snö som generellt var lite högre än snön på fastisen. Sidvallar tyder på att isbrytaren också 
plogade ut en viss mängd snö vid varje passage. I Figur 22 ser man en signifikant ökning av snödjupet 
i sista januariveckan på både sidvallar och fastisen. Den snabba minskningen av snötäcket beror 
sannolikt på ökad solvärme och därmed smältprocesser. 

Figur 22 Genomsnittligt snödjup i fartygsrännan och på fastisen.

Istjockleken i rännan ökade kontinuerligt fram till mitten av mars. Sedan verkar istillväxten stagnera, 
vilket kan bero på att lufttemperaturen ökar och solen börjar ge en högre effekt. Vid sidan av rännan 
bildades det vallar som blev nästan dubbelt så tjocka som isen i rännan. Isblocken spolades åt sidan 
under fastisen med hjälp av propellerströmmen. Ju högre ackumulationen av isblocken blev, desto 
tyngre blev det att spola isblocken längre bort från rännan, istället fastnade fler block i sidvallarna.
Istjockleken i rännan blev som mest 1,3 gånger tjockare än den fasta isen. Figur 24 visar tydligt den 
raska isvallbildningen på sidorna av rännan.
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Figur 23 Den genomsnittliga och maximala tjockleken på isen i fartygsrännan och fastisen.

Figur 24 Utvecklingen av fartygsrännan mellan 14 januari och 25 mars 2013.

Makroporositeten, dvs andelen vatten mellan isblocken bestämdes för varje borrhål. Den totala 
makroporositeten beräknades enligt ekvationen nedan, där lp är längden av mellanrum och li är längden 
is för respektive borrhål.
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Makroporositeten är relevant endast för den icke-konsoliderade delen av isen. Det förklarar varför 
porositeten i januari är betydlig mindre. Efter de första brytningarna fanns bara ett skikt av frusna 
isblock i rännan vid mättillfället. Dock var andelen mellanrum på ytan stor direkt efter brytningen, 
eftersom inte all is flyter tillbaka till rännan, utan spolas under den fasta isen. Efter fjärde brytningen
låg porositeten relativt konstant mellan 15 och 25 %.

Figur 25 Makroporositet i fartygsrännan beskriver andelen vatten och issörja i mellanrummen mellan 
isblocken.

Figur 26 Makroporositet av krossisen i fartygsrännan för varje mätning.

Under de första fyra veckorna av mätperioden var ökningen av istjockleken i rännan konstant.
Istillväxten stagnerade under perioder då snö påträffades i rännan. Ökningen av istjockleken i rännan 
avstannade senare under vintern, dock växte sidovallarna fortsatt. Detta tyder på att isproduktionen 
pågår även under mars, men en stor andel av isblocken fastnar på de befintliga vallarna under 
isbrytningen. Figur 27 förtydligar tre viktiga faktorer angående istillväxt i fartygsrännan. Både snö
och lufttemperatur har en signifikant betydelse för isproduktionen, och istillväxten bestäms inte bara 
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genom att titta på istjockleken i fartygsrännan. Uppenbarligen omfördelas mycket av isen vid 
brytningar och hamnar på sidorna.

4.2.2 Uppbyggnad och fördelning av bruten is i rännan 

Isblockens storlek och form i fartygsrännan bestämdes med hjälp av bilder och video från 
undervattenskamera. Mätningar av blockstorlekar från rännans yta gjordes vid fem tillfällen listade i
tabell 2. Antalet isblock räknades inom en kvadrat 2m × 2m och den genomsnittliga isblockstorleken
bestämdes. Utvecklingen av andelen öppet vatten på rännans yta uppskattades från bilder och 
observationer. Uppteckningar från undervattenskameran gav en förståelse av den vertikala
isblockfördelningen.

Tabell 2. Observationstillfällen för isblock i fartygsrännan.
Datum för observationer:
Observation på ytan: Undervattenskamera:
04. Januari 2013 28. Januari 2013
14. Januari 2013 04. Mars 2013
11. Februari 2013 08. April 2013
04. Mars 2013
08. April 2013

 

4.2.3 Observationer på ytan 
Datum för fältmätning: 04. januari 2013 Antal brytningar: 1
Före första brytningen bestod istäcket av två lika stora skikt, kärnisen som växt nedåt under vattenytan 
och stöpisen som bildats av snö på toppen av istäcket. Förbindelsen mellan de två lagren var relativ 
svag, så att istäcket delades horisontellt under första brytningen i isflak med 18 cm höjd, som visas i 
Figur 27.

Figur 27 Blocktjocklek för kärnis (vänster) och stöpis (höger).



Isförhållanden inom Luleå hamnområde

Luleå Tekniska Universitet

24

Stora isblock (BL) som är mellan 0,4 m och 2 m breda observerades i fartygsrännan. De flesta 
isblocken var rektangulära. Några mindre triangulära block (sidolängd mindre än 10 cm) eller krossad 
is låg på toppen av de stora isflaken. Mindre ytor av öppet vatten (OW), utgjorde ungefär 20% av 
rännans yta och var fyllda med mindre isbitar och issörja (SL). Exempel på isen i rännan visas i Figur 
28 och Figur 29.

Figur 28 Blockstorlek och blockfördelning i rännan med stora isblock (BL) och öppet vatten (OW) fyllt 
med issörja (SL).

Figur 29 Exempel på isblock från rännan (vänster) och en översikt av rännans utseende.
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På två ställen i rännan påträffades stora ytor med öppet vatten som var fri av issörja och krossad is. De 
ytorna var ungefär 10m långa och 15 till 20m breda. Båda ställena låg ca 100m ifrån den valda platsen 
där isprofilmätningarna utfördes. Längs kanten av fastisen var de lösa isflaken splittrade i två delar.
Den övre delen pressades upp på toppen av kanten medan den nedre delen gled ner under kanten och 
drevs delvis tillbaka i rännan. 

Figur 30 En av de två stora ytor med öppet vatten i testrännan efter första brytningen.

Datum för fältmätning: 14. Januari 2013 Antal brytningar: 3
Hela rännan var fylld med krossis eller bruten is – inga större ytor med öppet vatten hittades. Fortsatt 
förekom det huvudsakligen stora block och en sörja av fint krossad is. Blocken var mellan 0,4m och 
2m breda och ungefär rektangulära, de skarpa kantorerna hade avrundats. Figur 31 och Figur 32 visar 
ungefär 3,5 m av tvärsnittet där borrprofilen utfördes. Mycket krossad is (CI) låg antingen löst på 
toppen av fartygsrännan eller i de vattenfyllda mellanrummen mellan blocken. De här små krossade 
isbitarna var nu i allmänhet lite fler än den 4e januari, i intervallet 2 till 20 cm. I de övre 50 cm av 
rännan kunde förhållanden mellan stora isblock och krossad is uppskattas till 50/50. 

OW

Split Ice blocks are 
pushed on top of the 
edge 
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Figur 31 Isblock i rännan, 14 januari längs borrprofilen (del 1).

Figur 32 Isblock i rännan, 14 januari längs borrprofilen (del 2).
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Figur 33 Isblock i rännan, 14 januari längs borrprofilen (del 3).

Datum för fältmätning: 11. Februari 2013 Antal brytningar: 11
Isblocken mättes i rutor med 2 × 2 meter. Två mätningar har tagits från varje block, där fördelningen 
av genomsnittliga längder av isblock visas i Figur 34. Fyrtio isblock mättes. Den totala genomsnittliga 
isblocksstorleken var 32,5 cm och det genomsnittliga förhållandet mellan längd och bredd var 2 till 3. 
Blocken var mycket rundade och bestod av flera små block. Den vanligaste formen var oval. Mellan 
isblocken fanns många små, kantiga isbitar eller krossad is mellan 2 och 15 cm. Ungefär en tredjedel 
av ytan bestod av konsoliderad (ihopfrusen) krossis.

Figur 34 Blockstorleksfördelning för 40 block längs borrprofilen från 11 februari.
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Figur 35 Isblock och mellanrum fyllda med konsoliderad krossad is från 11 februari.

Datum för fältmätning: 04. Mars 2013 Antal brytningar: 27
Observation:
Isblocken hade nu blivit mer runda. Det kunde observeras att isblocken var sammansatta av flera 
hopfrysta små isblock. Den genomsnittliga blockstorleken längs ett tvärsnitt ökade till 44,2 cm baserat 
på 49 uppmätta block.

Figur 36 Genomsnittlig blockstorleksfördelning för 49 block längs borrprofilen från 4 mars.

Figur 37 Isblock och mellanrum fyllda med konsoliderad krossad is från 4 mars.
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Datum för fältmätning: 08. April 2013 Antal brytningar: 37
Isblocken var nu mycket runda och sammansatta av flera hopfrysta små block. Den genomsnittliga 
blockstorleken längs ett tvärsnitt var 36,1 cm baserat på 47 uppmätta block. Det genomsnittliga 
förhållandet mellan längd och bredd var 7 till 10. Isblocken tenderade att bli mer klotformade, men 
ytan av isblocken var fortfarande mycket ojämn, eftersom små isblock var fastlimmade. Den del av 
isblocket som utsatts för sol hade förvandlats till en vitaktigt färgad, svag is. Ett antal konsoliderade
luckor fyllda med krossad is fanns på det övre skiktet av rännan som visas i Figurerna 39 och 40.

Figur 38 Blockstorleksfördelning för 40 block längs borrprofilen från 8 april.

Figur 39 Fryst mellanrum som innehåller krossad is.
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Figur 40 Översikt på blockfördelning i rännan den 8 april. Konsoliderad öppet vatten (OW) fylld med 
krossad is (CI) och vit is på toppen av blocken som påverkats av solen.

4.2.4 Vertikal blockfördelning 

Datum för fältmätning: 28/01/2013
Plats: Fartygsränna - 3 m avstånd till kant

Figur 41 a) Stora mellanrum finns mellan två lager av isblock. B) Tät packade översta lagret med några 
större block som ligger under.

a) b)



Isförhållanden inom Luleå hamnområde

Luleå Tekniska Universitet

31

Figur 42 I horisontell riktning finns det luckor mellan blocken.

Figur 43 a) Översta lagret av block. b) Första och andra lagret av isblock.

a) b)
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Datum för fältmätning: 04/03/2013
Plats: Mitten av testrännan.

Endast ett skikt av isblock har bildats i mitten av testrännan, med undantag för ett fåtal isblock som är
slumpmässigt placerat under det översta lagret.

Figur 44 Endast ett ytskikt med mycket ojämn is under ytan kan hittas. Vissa enstaka block är fästa till 
det övre skiktet, som kan ses i bild d).

a) b)

c) d)

e) f)
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Datum för fältmätning: 08/04/2013
Plats: Mitten av testrännan. 

Figur 45 a) Mindre block ackumuleras vid bottenytan av stora block. b) Stora luckor finns mellan skikten. 
c) Block är mycket svaga och slaskiga på ytor som utsatts för vatten. d) Många små block fyller luckorna 
mellan stora block.

Figur 46 a) Kameran tittar rakt uppåt. b) Horisontell fördelning av blocken sett underifrån.

4.2.5 Sammanfattning av blockmätningar 
Blockstorlek mättes på ytan av fartygsrännan. Djupet av isblocken är svårt att identifiera, därför kan de 
uppmätta storlekarna underskatta den faktiska blockstorleken. Tendensen för blockens form är från 
rektangulära, kantiga plattor med de vanligaste djup av 18 cm till mer rundad, oval eller klotformade 
block sammansatt av ett antal små block. I mellanrummen mellan blocken är krossad is inblandat i det
frysta vattnet, men endast i den övre delen. Därför antas det att krossad is flyter upp till ytan och fyller 
luckorna mellan isblocken innan vattnet fryser, och därför ger lägre porositet vid ytan. Från 
fördelningskurvan i Figur 47 kan man dra slutsatsen att block i många olika storlekar kan hittas i slutet 
av säsongen. De stora blockstorlekarna är inte tillgängliga i ytskiktet i mitten av februari. 80 procent 

a) b)

c) d)
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av blocken ligger i ett intervall av 10 till 50 cm. Blockstorlekar mellan 30 och 70 cm dominerar i 
början av mars. Den högsta andelen av mycket små isblock kan hittas i slutet av säsongen.

Figur 47 Blockstorleksfördelning för isblock större än 5 cm.

Från de videoinspelningar som gjordes under rännan kunde en uppfattning fås om blockens fördelning 
i vertikal riktning. Som visas i Figur 48, var bara det övre lagret av block som var fyllt med krossat 
material och därför antas det vara ett tätt packat lager med låg makroporositet. Stora block 
ackumuleras under ytskiktet med stora klyftor mellan blocken. I slutet av vintersäsongen, kunde två 
täta skikt identifieras där små block även fyllde luckorna i botten av ismassan. Ändå kunde stora 
mellanrum fortfarande hittas mellan skikten.

Figur 48 Vertikal isblockfördelning i testrännan i februari och april.
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4.3 Resultat från laboratorieförsök

4.3.1 Isens inre struktur 
Salthaltsmätningar gjordes slumpmässigt på ett antal prover som resulterade i en försumbart låg eller 
ingen salthalt. Salthaltsmätningar på vattenprover från rännan gav samma information. Isens densitet
bestämdes vid -10° C. Densiteten för den övre delen av fastisen (stöpisen) var i genomsnitt 870 kg/m3,
vilket är betydligt lägre än för kärnisen där densiteten i genomsnitt var 910 kg/m3. Den mixade isen i
testrännan hade en densitet på cirka 900 kg/m3.

För varje 200 mm borrkärna skars tunna skivor med en bandsåg i både horisontell och vertikal riktning 
och skivorna studerades under kors-polariserat ljus. Isproverna från fastisen skilde sig betydligt från de 
som togs från fartygsrännan. Fastisen kunde delas upp i två huvuddelar, den övre delen bestående
huvudsakligen av granulär typ och den homogena kärnisen med stora vertikala, kolumnära kristaller.
Den översta delen innehöll grovkornig, porös is bildad av frusen, vattendränkt snö. Ett finkornigt skikt 
av granulära kristaller kunde observeras i den mellersta delen nära ytan av kärnisen. Kolumnära
iskristaller med stora diametrar i kärnisen indikerar långsam istillväxt, vilket kan vara ett resultat av ett 
isolerande snöskikt som bildades tidigt på vintern. Exempel på vertikala tunna sektioner för fastis och 
is från rännan visas i Figur 49.

Figur 49 Vertikala tunna skivor från den översta delen (30 cm) av fastisen och testrännan.

När man vill beskriva kristallstrukturen hos isblocken, kan man urskilja tre olika typer av is - "kärnis"
från den ursprungliga kolumnära kärnisen i större obrutna isbitar, "stöpis" antingen granulär is från
toppen av den ursprungliga fastisen eller fryst snö som blandats in, "krossis" bestående av mycket små 
slumpmässigt orienterade isbitar i en fryst sörja. En uppskattning kan göras om förhållandet mellan
dessa tre andelar. Innehållet av kärnis minskade snabbt från 40% i januari till nästan 0% i april.
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Däremot kunde 70% av isen identifieras som krossis i april jämfört med 40% i januari. Andelen av de 
olika är istyperna sammanfattas i tabell 3.

Tabell 3. Andel (%) av olika istyper i borrkärnor från testrännan.

Dag Kärnis Krossis Stöpis
2013-01-14 40 40 20
2013-02-11 20 50 30
2013-03-04 10 70 20
2013-04-08 5 70 25

4.3.2 Mekaniska egenskaper 
Resultaten från hållfasthetsprovningen visas i Figur 50. Den genomsnittliga tryckhållfastheten av is
från rännan ökar från 4,3 MPa i januari till 5,3 MPa i april. Den högsta genomsnittliga hållfastheten
hittades i mars. Fastisen hade en något högre tryckhållfasthet med 6,2 MPa i genomsnitt i början av 
säsongen, dock minskade den till 5,9 MPa i mitten av april. 

Elastitcitetsmodulen för krossis var omkring 1,5 GPa. Elasticitetsmodulen var högre för fastisen med
ett medelvärde på 1,7 GPa. Det sega brottbeteende är lika för alla prover från rännan. Ingen av proven
från testrännan visade sprödbrott. Två fastisprover spräcktes sprött, där en av dem redan hade en 
spricka innan belastningen påfördes. Typiska spänning-töjningskurvor för prover med segt 
brottbeteende visas i Figur 51. Hållfasthetsresultaten för varje prov har plottats mot porositet i Figur 
52.

Figur 50 Isens horisontella tryckhållfasthet (medelvärden) för olika provtagningsdagar.
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Figur 51 Typiska spänning-töjningskurvor för is från fastis (a) och rännan (b).

Figur 52 Tryckhållfasthet för varje prov är plottad mot porositet.

Medan fastisen i allmänhet visar ett starkt samband mellan porositet och tryckhållfasthet, är detta inte 
tydligt för isen från testrännan. Dock testades inte tillräckligt många prover för att kunna göra något 
generellt uttalande. Mer tydligt var det faktum att all is från den brutna isrännan hade ganska lika 
brottbeteende, låg porositet och nästan ingen variation i elasticitetsmodulen och liten säsongsvariation. 

a) b)
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5 Modellering av istillväxt

5.1 Modell
Tillväxt och formation av is i en fartygsränna beror direkt efter bryningen på dynamiska processer.
Dynamiken framkallas mest av propellerströmmen under brytningen och är dominerad av interaktion 
mellan isblocken, vattenströmningar och vind. Dynamiska processer i fartygsrännan leder till exempel 
till bildning av isvallar och påverkar även isblockens geometri och storlek. Efter de dynamiska 
processerna avtar, och isen har kommit in i ett viloläge, är det termiska processer som dominerar 
istillväxten. I själva testrännan gick isblocken nästan omedelbart efter brytningen över i ett viloläge. 
Orsakerna var att vattnet var nästan strömningsfritt och fartygsrännan var förhållandevis trång. På 
grund av komplexiteten att ta hänsyn till de dynamiska processerna ingår endast statisk istillväxt i den 
modell som presenteras här. För att kunna identifiera den faktiska isproduktionen i rännan, beskrivs 
den frusna isvolymen med en ekvivalent istjocklek (Sandkvist, 1986), enligt Figur 53. Det motsvaras 
av att all bruten is stannar kvar i rännan och makroporositeten är lika med noll.

Figur 53 Om all is är kvar i rännan och det inte finns något mellanrum mellan isblocken, då kan den 
producerade isvolymen i rännan beskrivas med hekvivalent.

Under strömningsfria förhållanden kan en förenklad numerisk modell användas till att förutsäga 
isproduktionen i en fartygsränna. I modellen som är skisserad i Figur 54 transporteras värme bara 
genom värmeledning i vertikal riktning. Temperaturprofilen är linjär genom is och snötäcke.
Lufttemperaturen är vanligtvis inte densamma som temperaturen på ytan av istäcket. Skillnaden 
påverkas huvudsakligen av vindhastighet, temperaturdifferens och ytans råhet. Detta tas hänsyn till 
genom att introducera en värmeövergångskoefficient aH . Vattentemperaturen antas vara lika med 
temperaturen på bottenytan av isen. Snötäckets isolerande egenskaper har en väsentlig effekt på 
värmetransporten och betraktas som ett extra skikt på toppen av isen med konstant
värmeledningsförmåga Sk .
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Figur 54 Skiss för termisk istillväxt under isblocken och i mellanrum mellan blocken.

Isproduktionen i rännan beskrivs med två olika ekvationer, där istillväxten under isblocken beräknas 
med ekvation 2 och isbildningen i mellanrummen beräknas med ekvation 3:
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Efter varje brytning börjar isbildningen om, så att den totala ekvivalenta istjockleken efter n antal 
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5.2 Resultat av modelleringar

5.2.1 Val av ingångsparametrar 
Simuleringar av istillväxten i fartygsrännan gjordes för olika ingångsparametrar. Den ekvivalenta 
istjockleken vid första brytningen var 19 cm enligt mätvärden. Snöfördelningen antas vara konstant 
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över rännan med en värmeledningsförmåga av 0,2 W/mK, vilket är ett rimligt värde för lätt 
vindpackad nysnö eller drevsnö. Värmeövergångskoefficienten är 20 W/m2K om inte annat anges.
Isens egenskaper uppskattas från fältmätningarna där densiteten var 900 kg/m3,
värmeledningsförmågan är 2,21 W/mK och isens smältvärme är 333,4 kJ/kg. Andel mellanrum som är 
fylld med issörja har valts till 29% och porositeten i issörjan är 0,6 om inte annat anges. Isblockens 
diameter är 30 cm vilket var medelvärdet i blockfördelningsstudien.

5.2.2 Beräkning av istillväxt 
I Figur 55 har den ekvivalenta istjockleken beräknats med uppmätta temperaturer och snötjocklekar 
som indata. Mellan januari och mitten av mars erhölls en god överenstämmelse mellan beräknad och 
uppmätt istillväxt. I slutet av mars mättes bara en minimal ökning i istjocklek, dock visar modellen att 
isproduktionen fortsätter. Solstrålningen är med största sannolikhet en påverkande faktor som 
förminskar isproduktionen under dagarna. Solstrålningen har inte tagits med i beräkningsmodellen,
men antas vara viktig framför allt under senvintern.

Figur 55 Beräknad tillväxt av den ekvivalenta istjockleken i testrännan.

Övergångskoefficienten mot luften spelar en viktig roll i beräkningsmodellen och påverkas av en del 
faktorer, som vindhastigheten, ytans struktur, temperatur, mm, och är i praktiken svår att bestämma. I
litteratur föreslås värden omkring 10 W/(m2K), när det är helt vindstilla och 25 W/(m2K) vid en 
vindhastighet av 4 m/s. Värdena gäller för jämn is med jämnt snötäcke. I detta fall är isens yta väldigt 
ojämn, turbulenta luftströmningar förekommer på rännans yta och ingen jämn vindhastighet kan 
bestämmas. Figur 56 visar att det blir betydande skillnader i isproduktionen för olika 
värmeövergångskoefficienter.

Mellanrummen mellan isblocken visade sig vara fyllda med issörja i det översta skiktet av rännan. 
Säkra värden på issörjans porositet kunde inte fås från fullskalemätningarna. Figur 57 illustrerar att en 
tätare issörja ger en betydligt större isproduktion. Ökad täthet (lägre porositet) kan bero på inblandning 
av snö eller kravis viket påskyndar istillväxten. 
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Snöns värmeisolerande effekt varierar under tiden mellan varje brytning i fartygsrännan eftersom 
snödjupet blir noll efter brytningen och snön fördelas ojämnt med högre akumulationer vid 
uppstickande isblock. Medeltjocklek för hela säsongen mättes till 2,6 cm, dock visade det sig att 
antagande om ett konstant snötäcke under hela säsongen medförde en kraftig underskattning av 
istillväxten. Figur 58 visar att även antagandet av ett konstant snötäcke med 1 cm snö leder till för låga 
värden på istillväxten.

Figur 56 Den ekvivalenta istjockleken i testrännan för olika värmeövergångskoefficienter på isens yta.

Figur 57 Effekt av issörjans porositet på istillväxten.
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Figur 58 Snötäckets påverkan på istillväxten.

5.2.3 Inverkan av brytningsfrekvens 
Genom att öka brytningsfrekvensen från två gånger per vecka till 1 gång per dag i modellen kan man 
konstatera att isproduktionen då verkar öka. Brytningsfrekvensen ingår i modellen, men dess verkliga
inverkan är ännu så länge något oklar. Resultaten i Figur 59 utgår ifrån att istillväxten startar direkt 
efter brytningen och att rännans morfologi är oberoende av antal brytningar. 

Figur 59 Istillväxt i testrännan vid två olika brytningsfrekvenser.
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5.2.4 Empiriskt beräknad istillväxt 
Den ekvivalenta istjockleken i rännan antas huvudsakligen vara beroende av summan av negativa 
gradddagar (FDD) under rådande förutsättningar, vintern 2013. I Figur 60 visas en kurvanpassning till 
de uppmätta värdena. Den räta linjen i figuren motsvarar en tillväxttakt på 0,235 cm per dygn och 
grad. Efter 3 dygn med -10 C erhålls således 0,235 x 30 = 7,05 cm ren is. Under en vinter med totalt
1000 negativa graddagar efter isläggningen erhålls alltså en maximal istjocklek på 235 cm.  Med 
antagande om en porositet på 0,25 och bibehållen isvolym motsvarar detta en tjocklek på den brutna 
isen som är 235/(1-0,25) = 313cm.

Figur 60 Kurvanpassning till uppmätt ekvivalent istjocklek i testrännan.
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6 Utvärdering

6.1 Isen i vändområden
Vinterns erfarenhet visar att assistans med Viscaria försvåras betydligt då den ekvivalenta istjockleken 
överstiger ca 140 cm. Detta motsvarar en istjocklek på bruten is av nära 2 m om all is är jämnt 
fördelad i vändområdet. Isvallar bildas på kanten av vändområdena, så att istjockleken blir större där. 
När isvallen blir för djup klarar inte propellerströmmen längre att spola isblocken bort från 
vändområdena och isvallen växer inåt. Isvallarnas motstånd blir med tiden för stor för att 
handelsfartygen ska kunna vändas inom rimlig tid.

Beräkningsmodellen som kalibrerats till testrännans fullskalemätningar används här för att få fram hur 
många vändområden som krävs under en svår vinter. Lufttemperaturerna har då justerats så att det är 
50% kallare än under mätsäsongen 2013 som betecknas som ”Normal vinter”. Isläggningsdatumet 
antas vara i december, dock sker isläggningen för en svår vinter ofta redan i mitten av november. I så 
fall skjuts hela kurvan åt vänster. Istillväxten pågår då längre under den period då solinstrålningen är 
minimal i Luleå. I modellen har solinstrålningen helt försummats vilket bör ge en viss 
säkerhetsmarginal eftersom den beräknade istillväxten under vinterns slutskede överskattas.

Figur 61 Beräknad ekvivalent istjocklek för vintern 2012/13 och en svår vinter. Den streckade linjen visar 
istjockleken under en svår vinter, ifall nya vändområden tas i bruk när den ekvivalenta istjockleken når 
1,4 m.

Verksamheten i hamnen påverkas inte enbart av istjockleken, utan även av isens och issörjans 
deformationsegenskaper. Trots att den totala istjockleken av ett vändområde inte är kritisk, så kan isen 
förvandlas till en trög och tungt passerbar massa vid en tät issörja.  Högre temperaturer gör att isen blir 
svagare och mer sörja produceras med propellern. Utöver detta är det snömängden som påverkar
issörjans täthet och seghet – under varmare vintrar visar statistiken en större nederbörd. Med tanke på 
SMHI’s scenario om framtida klimatförändringar kvarstår utmaningen med isbrytning under svåra 
vintrar, dock mindre frekvent. Dessutom förväntas en ökad nederbördsmängd, vilket framkallar andra 
problem som inte är undersökt i denna studie.
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6.2 Fortsättning av arbetet
Fullskaleförsöken på fartygsrännan och de observationer som gjordes under vintern 2012/13 gav en 
bra uppfattning om hur isen förhåller sig och förändrar sig under en vintersäsong i en fartygsränna 
med konstanta förhållanden. Rännan har brutits med jämna mellanrum av samma fartyg och med 
konstant hastighet. Testrännans bredd motsvarade fartygets bredd. Under de givna förhållandena
kunde en förenklad beräkningsmodell utvecklas som stämmer bra överens med mätresultaten. Under 
säsongens gång visade det sig att vissa faktorer som förmodligen har stor inverkan på isproduktionen 
borde undersökas mer i detalj:

- Den finfördelade issörjans egenskaper och volym har stor betydelse när det gäller 
isproduktionen. Hur issörjans mängd och densitet förändrar sig under olika väderförhållanden 
och brytningsförutsättningar bör undersökas. 

- Konsolidering av krossisen är ett transient och tredimensionellt värmeproblem med 
komplicerad värmeströmning. Isblocken antas kunna lagra kyla och isbildning förväntas runt 
om isblockens yta. 

- Vindens inverkan bör undersökas, med tanke på ökade värmetransporter på istäckets överyta. 
Vinden är en konstant rådande faktor som gynnar framför allt tillväxten av tunna isskikt.   

- Solstrålningen förändrar isens beteende och isens struktur. Även om istillväxten avtar, så 
verkar isen bli segare under solens inverkan vilket ökar motståndet mot fartygen.  

Ännu är validiteten av beräkningsmodellen oklar för bredare rännor eller vändområden. Det kvarstår 
också att undersöka en del parametrar angående rännans drift och geometri. Under den gångna
vintersäsongen visade det sig att handelsfartyg inte bara behöver assistans vid vändning och för att 
lägga till vid kajen. Inseglingsleden till hamnområdet blev endast med svårighet trafikerbar senare 
under säsongen och var beroende av hamnisbrytarens assistans. I detta sammanhang uppstår en del 
nya forskningsfrågor:

- Hur förhåller sig tillväxttakten hos isen i en bred ränna jämfört med testrännan?
- Hur förflyttar sig isen vid brytning i en kurva? Blir det högre vallbildning på utsidan av en 

kurva?
- Hur påverkar fartygets hastighet utvecklingen av isen i en bruten ränna?
- Hur förändras inverkan av isbrytning då det sker oftare än en gång per dygn?
- Vilken inverkan har de lastfartyg som trafikerar rännan och vändområdena?

Vidare föreslås studier av hur andra faktorer än istjocklek i en bruten ränna utövar ökat motstånd mot 
isbrytare och fartyg. Friktion mellan skrov och is samt isens brottseghet eller hårdhet är exempel på 
viktiga egenskaper som relativt lätt kan mätas. Ismassan konsoliderar olika snabbt efter brytning
beroende på tid, temperatur och tjocklek. En kartläggning av hur fartygsmotståndet förändras den 
första tiden efter isbrytningen kan vara värdefullt för planeringen av assistanserna i hamnen.
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7 Bilagor

Bilaga A: Measurement Protocols

Figur 62 Example for documentation of channel profile expressed in numbers.

Figur 63 . Example for plotted channel profile.
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Profile:

Comments:
Open water spots could be observed (ice growth 10 cm)
Ice blocks in the channel 20 cm thick and in average 0,5 m width, Ice blocks at the channel edge 20 cm 
thick and in average 1 m width, Snow-ice layer of 20 cm mainly crushed into small pieces.

Test Record: Field measurements on ship channel in Luleå – Winter 2012/2013

Date: 2013-01-07
Time:14:00 Passages: 1

Activities:
Temperature measurements Ice Profile
Ice block study Ice sampling
Video records

Participants:
Lennart Fransson, Victoria Bonath
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Name: Victoria Bonath

Picture of the ship channel:

Profile in numbers:
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Profile:

Comments:  
Some open water spots could be observed with a ice thickness of 15 cm.
3 samples from level ice and 1 sample from ship channel were taken.

Test Record: Field measurements on ship channel in Luleå – Winter 2012/2013

Date: 2013-01-14
Time: 10:00 Passages: 3

Activities:
Temperature measurements Ice Profile
Ice block study Ice sampling
Video records

Participants:
Lennart Fransson, Victoria Bonath
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Name: Victoria Bonath

Picture of the ship channel:

Profile in numbers:
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Profile:

Comments:
Air temperature -6°C, Water temperature 0°C, Snow-Ice intersection -3,6 °C
No open-water spots
Ice blocks get rounded and smaller, strong freeze-bonds between unconsolidated blocks

Test Record: Field measurements on ship channel in Luleå – Winter 2012/2013

Date: 2013-01-21
Time: 14:30 Passages: 5

Activities:
Temperature measurements Ice Profile
Ice block study Ice sampling
Video records

Participants:
Lennart Fransson, Victoria Bonath
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Name: Victoria Bonath

Picture of the ship channel:

Profile in numbers:
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Profile:

Comments:
A lot of snow got stuck in the channel, very unevenly distributed

Test Record: Field measurements on ship channel in Luleå – Winter 2012/2013

Date:2013-01-28
Time: 14:30 Passages: 7

Activities:
Temperature measurements Ice Profile
Ice block study Ice sampling
Video records

Participants:
Lennart Fransson, Victoria Bonath
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Name: Victoria Bonath

Picture of the ship channel:

Profile in numbers:
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Profile:

Comments:

Test Record: Field measurements on ship channel in Luleå – Winter 2012/2013

Date:2013-02-04
Time: 10:00 Passages:9

Activities:
Temperature measurements Ice Profile
Ice block study Ice sampling
Video records

Participants:
Lennart Fransson, Victoria Bonath
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Name: Victoria Bonath

Picture of the ship channel:

Profile in numbers:
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Profile:

Comments:
Ice samples were taken from ship channel.
Unfrozen water layer was between snow and ice beside the channel.
Air temperature was -9°C, and ice surface temperature in the channel -5.1°C.

Test Record: Field measurements on ship channel in Luleå – Winter 2012/2013

Date:2013-02-11
Time: 10:00 Passages:11

Activities:
Temperature measurements Ice Profile
Ice block study Ice sampling
Video records

Participants:
Lennart Fransson, Victoria Bonath
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Name: Victoria Bonath

Picture of the ship channel:

Profile in numbers:



Isförhållanden inom Luleå hamnområde

Luleå Tekniska Universitet

59

Profile:

Comments:
Small blocks submerged and formed rounded blocks which are much bigger than earlier. Some small 
open-water spots exist in between big blocks occurs.

Test Record: Field measurements on ship channel in Luleå – Winter 2012/2013
Date:2013-02-18
Time: 10:00 Passages: 
13

Activities:
Temperature measurements Ice Profile
Ice block study Ice sampling
Video records

Participants:
Lennart Fransson, Victoria Bonath
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Name: Victoria Bonath

Picture of the ship channel:

Profile in numbers:
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Profile:

Comments:

Test Record: Field measurements on ship channel in Luleå – Winter 2012/2013

Date: 2013-02-25
Time: 10:00 Passages: 
15

Activities:
Temperature measurements Ice Profile
Ice block study Ice sampling
Video records

Participants:
Lennart Fransson, Mats Petterson
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Name: Victoria Bonath

Picture of the ship channel:

Profile in numbers:
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Profile:

Comments:
Snow accumulated irregularly in ship channel. Temperature profile in ship channel was done. Ice 
sample was taken. Underwater video was done. Many open water spots between blocks on top could be 
observed. Ice blocks were not very well packed after break up.

Test Record: Field measurements on ship channel in Luleå – Winter 2012/2013

Date:2013-03-04
Time: 10:00 Passages: 
17

Activities:
Temperature measurements Ice Profile
Ice block study Ice sampling
Video records

Participants: Lennart Fransson, Victoria Bonath, Andreá 
Trégarot, Laurie Valarcher, Guillem Coste, Lars Rossack, 
Andreas Kohler
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Name: Victoria Bonath

Picture of the ship channel:

Profile in numbers:



Isförhållanden inom Luleå hamnområde

Luleå Tekniska Universitet

65

Profile:

Comments:
Big ice blocks – frozen together of small blocks and rounded could be found. Many open water spots 
between blocks on top could be observed with approximately 10cm fresh ice layer in open water spots. 
Ice blocks were not very well packed after break up.

Test Record: Field measurements on ship channel in Luleå – Winter 2012/2013

Date:2013-03-11
Time: 09:00 Passages: 
19

Activities:
Temperature measurements Ice Profile
Ice block study Ice sampling
Video records

Participants: Lennart Fransson, Victoria Bonath
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Name: Victoria Bonath

Picture of the ship channel:

Profile in numbers:
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Profile:

Comments:
Big ice blocks – frozen together of small blocks and rounded could be found. Many open water spots 
between blocks on top could be observed. Ice blocks were not very well packed after break up. 
Underwater video was taken at two spots in the channel.

Test Record: Field measurements on ship channel in Luleå – Winter 2012/2013

Date: 2013-03-18
Time: 09:00 Passages: 
21

Activities:
Temperature measurements Ice Profile
Ice block study Ice sampling
Video records

Participants: Lennart Fransson, Victoria Bonath
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Name: Victoria Bonath

Picture of the ship channel:

Profile in numbers:
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Profile:

Comments:
Beside the cross-section of the channel, two longitudinal profiles were drilled. Ice blocks were white 
and very weak in south direction, which is a sign of high influence from sun. Many small broken ice 
pieces could be observed between the ice blocks. Air temperature was -1°C, water temperature 0°C and 
intersection between snow and ice -1,5°C at the edge of the channel.

Test Record: Field measurements on ship channel in Luleå – Winter 2012/2013

Date:2013-03-25
Time: 10:00 Passages: 
23

Activities:
Temperature measurements Ice Profile
Ice block study Ice sampling
Video records

Participants: Lennart Fransson, Victoria Bonath
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Longitudinal profiles (Distance between drilling holes is 1m):

Profile in numbers:
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Name: Victoria Bonath

Picture of the ship channel:

Overview on drilling profiles:
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Profile:

Comments:
Ice blocks were white and very weak in south direction, which is a sign of high influence from sun. 
Many small broken ice pieces could be observed between the ice blocks. Air temperature was -0,5°C, 
water temperature 0°C and intersection between snow and ice -4°C at the edge of the channel.

Test Record: Field measurements on ship channel in Luleå – Winter 2012/2013

Date: 2013-04-01
Time: 10:30 Passages: 
25

Activities:
Temperature measurements Ice Profile
Ice block study Ice sampling
Video records

Participants: Lennart Fransson, Victoria Bonath
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Name: Victoria Bonath

Picture of the ship channel:

Profile in numbers:
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Profile:

Comments:
Ice blocks were white and very weak in south direction, which is a sign of high influence from sun. 
Many small broken ice pieces could be observed between the ice blocks. Ice block surface in the 
channel are soft at the contact areas with water.  Air temperature was 0°C, water temperature 0°C and 
intersection between snow and ice -3°C at the edge of the channel.

Test Record: Field measurements on ship channel in Luleå – Winter 2012/2013
Date:2013-04-08
Time: 10:30 Passages: 
27

Activities:
Temperature measurements Ice Profile
Ice block study Ice sampling
Video records

Participants: Lennart Fransson, Victoria Bonath
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Name: Victoria Bonath

Picture of the ship channel:

Profile in numbers:
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Test Record: Field measurements on ship channel in Luleå – Winter 2012/2013

Picture of the ship channel:

Comments:
Ice blocks were white and very weak. Many small broken ice pieces, slush and water could be observed 
between the ice blocks. Ice block surfaces in the channel are soft at the contact areas with water.  Water 
temperature was 0,4°C. The ship channel was mainly unconsolidated. The ice thickness was not more 
than 80 cm in the channel. Ice production is not taking place anymore. No profile was drilled.

Date: 2013-04-15
Time: 10:30 Passages: 
27

Participants: Lennart Fransson, Victoria Bonath

Name: Victoria Bonath

Activities:
Temperature measurements Ice block study
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Bilaga B:Results from laboratory tests
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Figur 64 Compilation of ice cores taken during the measuring period. The core name, coring day, core 
location and availability of thin sections are listed for each ice core.
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Tabell 4 Summary of compression tests
Stress – strain curves from uniaxial compressive tests:

No from top Temperature Length Diameter Mass Density StrRate Porosity Load Strength Young's Modulus
 [°C]  [mm] [mm] [kg] [kg/m3] [e-4/s] [‰] [kN]  [Mpa] [MPa]

14/01/LI1
1 -10 - 67,2 - - 1 - 22,45 6,33
2 -10 - 67,2 - - 1 - 24,84 7,00

14/01/LI2
1 -10 - 67,2 - - 1 - 21,73 6,13
2 -10 - 67,2 - - 1 - 20,56 5,80

14/01/LI3
1 -10 - 67,2 - - 1 - 23,12 6,52
2 -10 - 67,2 - - 1 - 20,40 5,75

14/01/ST1
1 -10 - 67,2 - - 1 - 15,20 4,29
2 -10 - 67,2 - - 1 - 16,10 4,54
3 -10 - 67,2 - - 1 - 15,38 4,34

11/02/ST1
1 -10 - 67,2 - - 1 - 17,95 5,06
2 -10 - 67,2 - - 1 - 16,27 4,59
3 -10 - 67,2 - - 1 - 16,94 4,78
4 -10 - 67,2 - - 1 - 14,53 4,10
5 -10 - 67,2 - - 1 - 14,42 4,07

11/02/ST2
1 -10 - 67,2 - - 1 - 18,21 5,13
2 -10 - 67,2 - - 1 - 18,36 5,18
3 -10 - 67,2 - - 1 - 17,82 5,02

11/02/ST3
1 -10 - 67,2 - - 1 - 18,30 5,16

11/02/ST4
1 -10 - 67,2 - - 1 - 11,52 3,25

04/03/ST1
1 -10 162,2 67,2 0,52028 904,39 1 15,25 18,09 5,10 1274,78
2 -10 162,3 67,1 0,51468 896,78 1 23,55 16,30 4,61 1452,18
3 -10 162,8 67,3 0,52148 900,46 1 19,54 21,59 6,07 1744,82
4 -10 162,1 67,1 0,52249 911,51 1 7,51 19,50 5,51 1772,91
5 -10 162,3 67,1 0,52127 908,26 1 11,05 20,74 5,87 1516,95

08/04/LI1
1 -10 170,9 67,2 0,53696 885,87 1 35,42 22,96 6,47 1652,24
2 -10 171,6 67,4 0,53267 870,02 1 52,68 16,97 4,76 1354,28
3 -10 170,6 67,1 0,52033 862,51 1 60,86 20,13 5,69 1319,77
4 -10 170,9 67,0 0,54911 911,33 1 7,70 34,52 9,79 2189,72
5 -10 170,5 67,2 0,55077 910,79 1 8,29 24,28 6,85 2019,63
6 -10 165,9 67,0 0,53253 910,45 1 8,65 17,63 5,00 1657,88

08/04/LI2
1 -10 171,0 67,0 0,51755 858,45 1 65,28 19,30 5,47 1663,09
2 -10 171,0 67,4 0,53328 874,08 1 48,26 20,90 5,86 1645,16
3 -10 170,6 67,0 0,52998 881,13 1 40,58 21,37 6,06 1764,47
4 -10 170,8 67,1 0,54879 908,62 1 10,65 21,67 6,13 1759,82
5 -10 170,8 67,2 0,54889 906,09 1 13,41 20,30 5,72 1799,98
6 -10 154,2 67,2 0,49645 907,74 1 11,61 12,68 3,58 1781,46

08/04/ST1
1 -10 169,0 67,1 0,51264 857,81 1 65,98 15,79 4,47 1310,39
2 -10 169,0 67,1 0,52613 880,38 1 41,40 19,56 5,53 1569,88
3 -10 168,7 67,0 0,52123 876,34 1 45,80 20,79 5,90 1672,32
4 -10 168,9 67,1 0,53773 900,33 1 19,68 17,89 5,06 1561,93

08/04/ST2
1 -10 163,2 67,3 0,52088 897,22 1 23,07 19,83 5,57 1355,29
2 -10 164,8 67,0 0,52638 905,95 1 13,56 19,76 5,60 1435,11
3 -10 171,9 67,0 0,54559 900,22 1 19,79 18,78 5,33 1531,57
4 -10 169,3 67,2 0,54109 901,12 1 18,82 19,89 5,61 1503,94
5 -10 167,9 67,1 0,53628 903,25 1 16,50 18,87 5,34 1445,56
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