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Bulben – en bildkavalkad 

Nils Sjökvist 

 

Fartygens raka eller fallande förstäv fick i början på 1960-talet ett tillskott med den så 

kallade bulben, en utstickande del av skrovet under lastvattenlinjen. Bulb hade använts 

tidigare på militära fartyg men fick nu sin introduktion mest på tankfartyg. 

Idén bakom att utrusta skrovet med en bulb var att reducera vågbildningsmotståndet, som 

är en del av skrovets totala motstånd när det drivs genom vattnet, och på så sätt reducera 

maskineffekten vid en viss fart alternativt få en högre fart vid en viss maskineffekt. Bulbens 

form är skapad för att få ett vågsystem som delvis släcker ut fartygets bogvåg. Den 

konstrueras för ett fartygs fartområde både på last och ballast och blir därför i mycket en 

kompromiss. Den har en del andra fördelar, bogpropellern kan placeras längre förut och få 

en bättre effekt. En annan fördel är att den fungerar vid en kollision som en kofångare. 

Bulb finns numera på alla typer av fartyg, från fiskefartyg till ULCC tankfartyg. 

Jag har fotograferat hundratals av förskepp med bulb och alltid förvånats över hur olika de 

har formats och byggts. Två typer kan särskiljas, den integrerade bulben som är en naturlig 

följd av skrovet och bulben typ lösnäsa som lagts till skrovet.  

Nedan följer bilder på några olika typer och former. 
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Alla större fiskefartyg är idag utrustade med bulb även om effekten är diskutabel på sådana 

fartyg. 
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År 2005 introducerade norska Ulstein den inverterade eller bakåtlutande förstäven, X-BOW, 

som patenterades och till idag har byggts på över 100 fartyg. Ursprungligen avsedd för 

offshorefartyg som opererar i hårt väder har den nu börjat attanvändas på kryssningsfartyg 

och större fiskefartyg. Bogen ger fartygen bättre stabilitet i dåligt väder och bättre komfort. 

Dessutom ger den en längre vattenlinje än med en fallande stäv vilket reducerar motståndet 

något. Inspirationen skall kommit från djurvärlden och formen har nu fått en sådan status att 

den avbildats på norska 100 kronor sedlar. 
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En ännu märkligare förskeppskonstruktion har den chilenska färjan Esperanza som trafikerar 

den chilenska kusten och Patagonien. Konstruktionen är kanadensisk och kallas ”winged 

bow”. Konstruktören, Naviform Consulting, hävdar samma fördelar som X-bow : lägre 

skrovmotstånd och reduktion av rörelser i tung motsjö, vilket antagligen kan behövas runt 

Patagoniens kust. 
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