
14 VINNOVA-NYTT  APRIL 2011

MILJÖ

När delfiner simmar går det fort, smidigt, tyst – och 
energieffektivt. Nu ska principen överföras till båtmotorer 
som drivs med fena istället för propeller.
TEXT ANNICA HULTH ILLUSTRATION ISTOCKPHOTO

EDAN EN PROPELLER snurrar 
snabbt på höga varvtal, vickar 
delfinens fena fram och tillbaka 
med lägre hastighet. Det går fort 

och är energisnålt. En delfin kan komma upp i 
drygt 30 knop på bara en hästkraft.

 Får vi det här att fungera lika bra som i 
naturen kan det bli en ny industri med massor 
av arbetstillfällen. Vår utmaning är att visa att 
det verkligen fungerar, säger Johan Lund, vd för 
Dolprop Industries.

Företaget bildades 2007 och förra året fick 
det Forska&Väx-bidrag från VINNOVA. Med en 
patentskyddad uppfinning i botten gäller det nu 
att utveckla tekniken hela vägen fram till färdig 
produkt. 

UTE PÅ EKERÖ i Mälaren har företaget byggt 
en testbassäng. I bassängen, som är 5 x 2,5 meter 
stor och cylinderformad, strömmar vatten kring 
en fast rigg. Där testas drivanordningar av olika 
material, storlek och konstruktion. 

 Vi mäter till exempel hur många kilos 
dragkraft motorn genererar, vattenströmning, 
tryck och rörelse i olika riktningar. Det är väldigt 

många variabler att ta hänsyn till, säger Johan 
Lund.

Företagets styrelse på fyra personer är alla 
engagerade i testarbetet. Dessutom anlitas kon-
sulter med specialkompetens i hydrodynamik, 
mät- och provningsteknik.

Steg ett är att utveckla eldrivna utombordare 
för mindre motorbåtar och segelbåtar. I en tid när 
allt fler ser sig om efter miljövänliga alternativ 
finns en marknad för små elmotorer med hög 
prestanda, menar Johan Lund.

 Det finns 150 000 mindre båtar med 
utombordare under 10 hästkrafter och 90 000 
segelbåtar bara i Sverige. Det är ju idealiskt med 
en eldriven motor, man slipper tanka samtidigt 
som färden är helt tyst.

I juni 2012 ska den första elmotorn lanseras på 
marknaden om allt går enligt planerna. Redan i 
vår är det dags att börja testa kapaciteten ute på 
öppet vatten.

 Så fort isen släpper sätter vi testekan i sjön. 
Det ska bli jättespännande, säger Johan Lund. 

Kontakt: Claes de Serves
Claes.deServes@VINNOVA.se

FRAMTIDENS BÅTMOTOR 
LIKNAR EN DELFIN

M
DOLPROP INDUSTRIES

FÖRDELAR MED FENDRIFT

SÄKRARE: Propellerolyckor undviks då propel-
lern ersätts med en mjuk fena. 
TYSTARE: Bullret som skapas när propellern 
roterar med hög fart försvinner.

  Företaget grundades år 2007, sju år efter att 
Thomas Jemt fick idén till Fluke Propulsion 
Device, en patentskyddad teknik som ersätter 
propellern med en fena. 
  År 2010 fick företaget Forska&Väx-bidrag på 
1 miljon kronor från VINNOVA för att i samråd 
med Chalmers testa och få en objektiv 
validering av produkten hos den maritima 
konsultfirman SSPA Sweden.

Dolprops patenterade Fluke 
Propulsion Device ersätter pro-
pellern med en fena. 
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