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Abstract 

Participating in the Volvo Ocean Race may seem an unachievable dream for two ordinary high school 

students. Instead of obtaining and operating a true size Volvo Open 70 sailing boat, we decided to 

pursuit a somewhat “smaller” alternative.  You can find downscaled versions of anything; buildings, 

cars, statues and even boats. These can be nearly identical to their original sized versions, but do they 

perform in the same way as their right sized cousins? 

To get our questions answered we built a downscaled version of the Volvo Open 70 sailing boat. We 

got our hands on the corresponding drawing to this specific boat and built our own 1:17 scale version 

of it. Building the boat was a long procedure which taught us many new things about construction. We 

kept a journal with pictures explaining every step in the building process and of course we made the 

boat radio controllable since we would not be able to fit in it ourselves. When the construction was 

finished we measured and tested the boat in different fields like sailing and floating and compared the 

results with known facts about the full size boat. The outcomes from our construction and testing 

were above our expectations. 

We managed to build a nearly identical downscaled version of the Volvo Open 70 sailing boat with just 

a few exceptions, and we successfully made it radio controllable. Our test results came to show that 

our scaled version of the sailing boat performed similar to the real sized boat. 
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Inledning 
Vi har bestämt oss för att bygga en radiostyrd segelbåt med samma proportioner som en riktig 

segelbåt. Vi kommer alltså att bygga en nerskalad båt. Båten ska vara en mindre modell av en Volvo 

Open 70 och vi har som mål att båten ska bli så lik originalet som möjligt.  När vi färdigställt båten 

kommer vi även att undersöka hur den presterar jämfört med originalbåten.  

Bakgrund 

Först och främst bestämde vi oss för att vi ville göra något som vi båda tycker är roligt, för att kunna 

göra ett så bra arbete som möjligt. Något som vi gärna kunde lägga lite extra tid på för att lyckas. 

Därför kombinerade vi ett gemensamt intresse som är kopplat till fysik och segling. Vi har båda 

erfarenhet av många typer av segling men att bygga och segla en miniversion av en verklig båtmodell 

är ett nytt och outforskat kapitel för oss båda. Vi tycker att det ska bli väldigt kul att försöka bygga en 

egen båt och kommer förhoppningsvis lära oss mycket om seglingens fysik. 

Volvo Open 70 är en väldigt känd båt och är den båt som används i Volvo Ocean Race, som är en 

kappsegling runt jorden.1 Båten har hög prestationsförmåga. Det, tillsammans med all information 

som finns om den avgjorde att det blev den vi valde att arbeta med. 

Syfte 

Syftet med vårt arbete är att bygga en nerskalad version av en riktig segelbåt samt beskriva 

byggprocessen, för att sedan undersöka hur vår båt presterar jämfört med originalbåten. 

Frågeställningar 

Hur bygger man en nerskalad segelbåt? 

Hur presterar denna nerskalning jämfört med den fullskaliga båten? 

  

                                                           
1 http://www.volvooceanrace.com/en/home.html 

http://www.volvooceanrace.com/en/home.html
http://www.volvooceanrace.com/en/home.html
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Metod 

Vårt projekt kommer att bestå av tre större delar. Den första delen handlar om hur vi förbereder 

bygget av båten. Det kommer vi att göra genom att ta reda på så mycket information som möjligt. Om 

allt ifrån möjliga material till byggtekniker. Vi kommer att söka på nätet och försöka ta kontakt med 

folk som bygger modellbåtar. När vi känner att vi har fått tillräckligt med kunskap om hur vi kan gå till 

väga är det dags för det andra momentet, att bygga båten.  

Med tipsen och informationen vi har samlat på oss ska vi börja bygga båten. Vi kommer bygga båten i 

olika steg för att kunna göra ett så bra och effektivt arbete som möjligt. När problem uppstår kommer 

vi försöka ta kontakt med modellbyggare, eller lösa problemen på egen hand med hjälp av den 

information som vi har fått. När vi har färdigställt båten kommer vi att börja med det sista momentet, 

de olika testen.  

Det sista momentet består av att vi testar båtens prestanda. Detta kommer vi göra genom att utföra 

olika tester på båten i en miljö som vi dokumenterar. Genom att mäta båtens massa, seglade sträcka 

och den tid det tar att segla en den sträckan kommer vi att kunna göra jämförelser med den riktiga 

båten. Det sista momentet inkluderar även att ta fram information om prestandan på den riktiga 

båten.  

Avhandling 

Förberedelser inför bygget 

Vi hade inte mycket kunskap om hur man bygger en modellbåt. De enda vi visste var hur fullskaliga 

båtar fungerade. Därför blev vi tvungna att läsa mycket på internet. Vi läste främst på olika forum där 

folk tidigare hade diskuterat ämnet. Efter många timmar framför datorn bestämde vi oss för att bege 

oss till hobbyaffären Wentzels Hobby vid Gallerian. Personalen visste inte så mycket om 

modellbåtsbyggen, men de tipsade oss om en skalabåtmässa som ägde rum den helgen. Den ägde rum 

på Gärdet och vi spenderade en heldag där.  

 

Vi fick svar på alla våra frågor som vi hade och vid slutet av dagen hade vi fått tydliga instruktioner för 

hur man kan gå till väga när man bygger en modellbåt. Därefter började vi leta efter en ritning på en 

Volvo Open 70. De första ritningarna var rätt otydliga men tillslut hittade vi en som redan var 

nerskalad. Ritningen var nerskalad av en privatperson som hade samma syfte som vi. Skalan var 1:17 

vilket passade oss. Tillsammans med ritningen bestämde vi oss nu för att använda oss av metoden där 

man först bygger ett träskelett, för att sedan klä in det i glasfiber.   
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Material 

Snöra (segel och stag): Flätad Polyestersilke, Persiennlina, Vit. Diameter: 1.4mm. Total längd: 60m. 
Köpt på Hjertmans. 

Lina (skot): 4mm tjock, Hjetmans. Köpt på Hjertmans. 

Stålhagel (kölen): rostfritt stål. 3kg sublets. (väldigt tunna, små skivor). Köpt på dykaffär i Stockholm. 

Silvertejp (inplastning). Köpt på Statoil. 

Plywood (spant): 4mm tjockt, Bauhaus. Köpt på Bauhaus. 

Polyesterplast (skrov), Watski. Köpt på Hjertmans. 

Glasfiber (stabilitet), Watski. Köpt på Hjertmans. 

Tyg (segel): Icarex, ripstop, tyg av polyester. Densitet: 31g/m2. Bredd: 156cm. Vi beställde: 3m x 
1,56m. Köpt på Traders.se. 

Öljetter: 5,5mm (seglet), Bauhaus. Köpt på Bauhaus. 

Latexfog (formgivning), Beckers. 

Silikon (tätning), Bostik. 

Trälim, Carco. 

Diverse skruvar / muttrar / plattor / spikar, Hjertmans. Köpt på Hjertmans. 

Block (linlöpare), Hjertmans. Köpt på Hjertmans. 

Knapar (fästen), Hjertmans. Köpt på Hjertmans. 

Moppskaft (mast), Rusta. Köpt på Rusta. 

Spray färg (svart och röd), PlastiKote. Köpt på Alviks måleributik. 

Servo (skot): 16 kg, Savöx SC-0251MG. Köpt på Hobbex. 

Servo (rodret): 4 kg, HiTec HS-311 Standard. Hade sen tidigare. 

Fjärkontroll och motagare (fjärrstyrning), HiTec AM Aggressor. Hade sen tidigare. 

Träskaft (bom till storsegel). Hade sen tidigare. 

Skidstav (bom till försegel). Hade sen tidigare. 

Borr och slippmaskin. Hade sen tidigare. 
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Hur vi byggde båten 

Vi började med att skapa ett spant till båten för 

att få fram båtens korrekta form och för att 

underlätta för oss när vi sedan plastade in 

båten, man kan se spantet som ett skelett. Vårt 

spant bestod av en träplanka med samma längd 

som båten. På denna planka fäste vi sedan 

genomskärningar av båten varje decimeter. 

Först skrev vi ut mallar av dessa 

genomskärningar i korrekt skala och klippte 

sedan ut dem så att vi fick pappersversioner av 

plattorna. Dessa såg ut som på bild 1. 

 

Vi satte sedan fast pappersmallarna på 4mm 

tjockt plywood och sprutmålade med svart 

färg. När vi tog bort pappren så fick vi fram 

tydliga linjer som vi sågade efter. Se bild 2. 

 

 

Vi använde nu en kontursåg för att såga ut plattorna från plywooden. Vi tog en lång planka som vi 

sågade till så den passade båtens undersida. Det gjorde vi på samma sätt som med plywoodplankorna. 

Vi skrev alltså ut en mall som vi sprutmålade på och sågade sedan till plankan med en såg. När 

plywoodskivorna och den långa plankan var utsågade så slipade vi dem med en motordriven 

slipmaskin för att fixera kanterna och formen till det perfekta.  

Vi sågade ut 4mm tjocka jack i den långa plankan, ett jack gjordes var tionde centimeter. I dessa jack 

satte vi sedan fast plywoodskivorna med hjälp av trä-lim. Nu var båtens spant redo, se bild 3. 

Bild 1 

Bild 2 
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Bild 3 

Nu när spantet var färdigställt så var det dags att skapa skrovet. För att göra det möjligt att plasta in 

spantet behövde vi skapa en mer intakt form av skrovet. Vi fick den unika idén att använda oss av 

silvertejp och tejpade in spantet där vi skulle plasta för att få fram båtens riktiga form. Spantet var nu 

klart för inplastning. Silvertejp är inget man vanligtvis använder för dessa projekt men det fungerade 

utmärkt för oss. Vi använde oss av polyesterplast vilket vi köpte i 0,5L burkar. Denna plast kom i 

flytande form vilket gjorde att man lätt kunde pensla på det där man ville ha den. För att polyestern 

skall hårdna så behöver man blanda det med en härdare, en annan kemisk substans. Vi blandade i 

ungefär 1 % härdare av den polyestern vi mätte upp för varje sats. Sedan hade vi ungefär 10 minuter 

på oss tills plasten började stelna. Det tog dock hela 6 timmar tills all plast hade stelnat ordentligt. Det 

var extremt viktigt att vi använde oss av gasmasker och plasthandskar för att skydda oss mot de giftiga 

gaserna som utlöstes av plasten och för att skydda huden. För armering och att hålla plasten på plats 

innan den hade stelnat använde vi glasfiber. Glasfiber är ett material som ofta används för att 

förstärka andra material. Glasfiber är inte skört eller elastiskt utan är ett starkt, segt och styvt 

material. Detta gjorde det också lättare för oss att forma plasten innan den stelnat helt för att få 

båtens yta mer slät. Bild 4 på nästa sida visar hur vi arbetade med plasten. 
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Bild 4 

 

 

Vi lät båten ligga och torka en dag och sedan 

slipade vi lite på den och sköljde den ren och 

märkte att skrovet hade fått exakt den formen 

vi hade hoppats på. Vi testade nu för läckage 

och flytförmåga med hjälp av ett badkar. Hur 

båten såg ut och hur den flöt ser du på bild 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5 
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Vi märkte nu att båten klarade av att flyta 

väldigt bra, men att den läckte på många 

ställen. Vår inplastning hade gett en bra form 

men var inte helt tät. Vi använde oss nu av 

super-spackel och glasfiber spackel för att täta 

igen de stora hålen och plastade sedan in båten 

en gång till, denna gång utan glasfiber bara för 

att täta där det inte hade blivit tätt innan. Vi 

sågade till plywood för att sätta ihop ett lock 

med trä-lim som ska sitta på båtens ovansida 

för att möjliggöra för oss att komma åt 

mekaniken inuti båten när den är klar. Vi 

borrade också hål i plywoodplankorna i spantet 

för att möjliggöra för eventuellt vatten att 

kunna luftas ut senare när hela båten är täckt 

av plast enligt bild 6. 

 

 

När vi kände att båten var redo att plastas in 

även på ovansidan så gjorde vi ungefär samma 

process som när vi skapade skrovet. Vi använde 

oss av silvertejp för att få en slät form av båten 

som vi sedan plastade in med polyester och 

glasfiber. Vi sågade också ut smala plywood 

lister som vi plastade in på båten för att fördela 

trycket av luckan som senare skruvas fast hårt 

mot båten. Resultatet blev som visas i bild 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6 

Bild 7 
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Eftersom vi lärt oss av våra misstag så plastade vi in hela båten i polyester en gång till efter att den 

hade torkat för att förhindra möjliga läckage. Nu när båten hade fått sin form så började vi på vår 

nästa stora utmaning, kölen. Vi tänkte först gjuta en köl i bly men kom sedan tillsammans på att vi 

kunde bygga kölen på ett mycket lättare sätt. Vi köpte 3 kg rostfritt stålhagel som vi fyllde kölen med. 

Det är nämligen viktigt att kölen har en så stor densitet som möjligt för att sjunka ned i vattnet och 

hålla båten stadig och rak. Vi formade kölen med aluminiumfolie som vi fyllde med stålhaglet. Sedan 

använde vi oss av silvertejp för att få kölen att behålla sin form och för att förstarka den svaga folien. 

Från denna stålfyllda klump lät vi en järnstång gå upp till och igenom båten. På båda sidor av denna 

järnstång fäste vi plywood-skivor med hjälp av polyesterplast, detta för att båten ska kunna utnyttja 

energin från vinden att åka framåt istället för att röra sig i sidled. Vi snörde sedan in kölklumpen i 

glasfiber och plastade in hela kölen. Observera att vår köl är den delen av båten som främst skiljer sig 

från den riktiga Volvo Ocean Race båten. Bild 8 visar hur kölen såg ut innan vi plastade in den.  

 

Bild 8 

Järnstången är fastplastad i költyngden och går 

hela vägen upp in i båten. Detta gjorde vi möjligt 

genom att borra ett hål i skrovet där 

järnstången passar in och skruvas fast. Vi 

borrade igenom både plasten och träplankan. 

Järnstången fortsätter sedan upp igenom 

luckan, vi skruvade fast stången med en mutter 

över träplankan. För att stärka hålet vi borrade 

och för att hålla kölen riktad framåt så plastade 

vi in en järnring och två plywood-bitar som vi 

slipade till enligt bild 9.  

 Bild 9 
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På samma sätt borrade vi hål för rodret som också 

var fäst i samma sorts järnstång. Rodret sågade vi 

ut av det 4mm tjocka plywooden tillsamman med 

plywoodskivorna till spanten i början av projektet. 

Vi slipade plywoodrodret och plastade in det 

tillsammans med en järnstång som sedan går 

igenom båten så att rodret kan styras. Rodret visas i 

bild 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårt nästa moment var masten, som är en 

mycket viktig del på alla segelbåtar. Vi 

inhandlade ett moppskaft gjort av någon 

sorts aluminium. Den var helt ihålig vilket 

gjorde det till en perfekt mast då den var 

stabil samtidigt som skaftets vikt nästan 

var försumbar. Masten är cirka 1,63 

meter hög från båten till toppen. För att 

få skaftet att passa in perfekt behövde vi 

såga i den med metallsåg både på 

överdelen och nertill. Vantspridare och 

fästen på masten skapade vi genom att 

borra igenom masten och föra in 

järnskruvar som sedan hölls på plats med 

hjälp av muttrar, som på bild 11.  

 

 

  

Bild 10 

Bild 11 
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För att masten skall vara stabil så har vi snören, eller 

stag som man kallar det, som går ner från masten och 

spänns på båten. Detta gör att kraften som vill fälla 

masten sprids ut så att masten håller sin raka ställning 

i både regn och skur. Vi borrade hål i luckan där 

masten förs in över en träkloss som håller masten på 

plats, se bild 12. Träklossens uppgift är inte att hålla 

masten rak och stadig, bara att hålla den på plats. 

Masten hålls stadig med hjälp av stagen. 

 

På bild 12 kan man även se att vi har applicerat silikon 

på kanterna där locket kommer sitta, detta för att 

göra det hela vattentätt. För att hålla masten stabil så 

använde vi som tidigare nämnts stag, dessa fäster vi 

på båten med hjälp av små knapar. Vi har fäst en på 

vardera sidan av masten och två i aktern. Bild 13 

illustrerar en av knapparna vid aktern. Här har 

vi skruvat rakt igenom båten vilket ger ett mycket stadigt fäste men ett sämre utseende. Vi valde dock 

funktion över utseende. De knapar som sitter i mitten av båten har vi istället borratt fast på båtens 

däck vilket gör att skruvarna inte blir synliga. En knap kan beskrivas som en T-formad ställning för att 

sätta fast tunna linor till exempel skot och fall ombord på båtar.  

Bild 12 

Bild 13 
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Fören har vi än inte plastat in för att 

möjliggöra för oss att skapa ett redigt fäste 

till förstaget. Fästet består av en järnskruv 

som sticker ut genom båtens för och hålls 

fast av skruvar som i bild 14. Här, liksom på 

alla de andra ställena har vi använt oss av 

stoppmuttrar för att de inte ska bli lösa 

efter tid och ramla av.  

 

 

 

 

 

 

 

Ett segel är ett måste på en segelbåt. Vi 

bestämde oss att sy ett segel av ett tyg som 

heter Ripstop. Detta tyg skall väga 31g/m2 

och är helt vatten och luft tätt. Det gör det 

till det perfekta tyget för oss. Vi använde 

oss av samma metod som när vi skapade 

plywoodskivorna till spanten. Vi skrev alltså 

ut ritningarna för seglet och klippte och 

klistrade ihop det så att vi fick en 

pappersmall av seglen. Det använde vi som 

mall för att sy seglet av det riktiga tyget, se 

bild 15. 

 

 

 

 

 

Bild 14 

Bild 15 
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 Vi klippte ut seglen med 4 cm till godo på 

kanterna. Sedan dubbelvek vi kanterna och 

sydde längs hela seglen. Detta gjorde vi för att 

göra seglet så starkt som möjligt och att 

kanterna inte skulle fransa sig. Vi använde ett 

polyestersnöre som vi lät löpa runt hela seglet 

inuti våra sömmar som ger hela seglet stadga 

och hållbarhet. På hörnen sydde vi även på, 

upp till fyra lager extra, eftersom det är hörnen 

som blir mest belastade, se bild 16.  

 

 

 

 

 

 

 

För att fästa seglen i masten och bommarna 

använde vi oss av två olika tekniker. På 

förseglet använde vi oss av stumparna av 

polyestersnöre för att knyta fast seglet. Detta 

var en enkel och tillräckligt stark konstruktion 

för det seglet. Till storseglet använde vi oss av 

öljetter, som vi satte vid de förstärkta hörnen. 

För att få fast öljetterna borrade vi först hål och 

sedan limmade vi kanterna i hålet för att de 

inte skulle fransa sig. Efter det klämde vi fast 

öljetter, en från vardera sida. Se bild 17. 

 

 

 

 

 

 

Bild 16 

Bild 17 
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På en riktig båt har förseglet ingen bom, men då är man även tvungen att byta sida på skotet när man 

slår. För att slippa detta bestämde vi oss för att använda en bom även till förseglet. På det sättet 

kunde vi få ett självslående försegel och förenkla konstruktionen för skotningen. Bommen till förseglet 

gjorde vi på ett miljövänligt sätt genom att återvinna en gammal skidstav. Vi sågade av änden på en 

gammal skidstav i aluminium och borrade sedan hål i den för att fästa polyestersnöre. Se bild 18. 

Bommen till storseglet byggde vi av en vanlig rundstav som vi enkelt sågade till. För att fästa bommen 

på masten använde vi oss av en vinkelrät metallskiva som vi tursamt nog hittade i verktygslådan. Vi 

sågade ett jack i rundstaven och satte i metallskivan och skruvade sedan fast metallskivan på masten 

tillsammans med bommen. Se bild 19.   

 

 

För att spänna fast vårt försegel behövde vi en knap 

längst fram på båtens för. Vi designade då en 

plywoodbit som vi skruvade fast en liten knap på. För 

att ge fören på båten en bra form använde vi os av 

materialet latexfog som vi formade och lät stelna. Bild 

20 illustrerar hur fören såg ut innan vi plastade in den. 

 

 

 

 

 

Bild 18 Bild 19 

Bild 20 
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För att för- och storskoten inte skulle 

utsättas för friktion så fäste vi block på 

båten där snöret skulle löpa. Ett block är 

ett sorts hjul där linor som till exemple 

skot kan löpa fritt utan friktion. Exempel 

på ett block som vi fäste med hjälp av en 

simpel skruv ses på bild 21. 

 

 

 

 

 

 

Vi valde att måla skrovet och masten i en 

matt version av svart. Sido-stagen på 

masten, kölen samt rodret målade vi röda. 

Vi sprutmålade allting två gånger så att allt 

blev ordentligt täckt med färg. Se bild 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 21 

Bild 22 
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För att styra rodret och skoten använde vi oss av servon. Det är nu den radiostyrda delen kommer in. 

Vi använde oss av en sändare med två kanaler, som i sin tur sände signaler till en mottagare som var 

kopplad till två stycken servon. Det ena servot kunde hålla emot 4 kg som max. Detta servo fick styra 

rodret med hjälp av två snören som dras och släpps ut genom att servot roterar, se bild 23. Det andra 

servot kan hålla emot 16 kg som max, detta servo skotar in och ut seglet. Servot roterar en förlängd 

arm som drar in och släpper ut skotsnöret, som i sin tur kontrollerar seglen. Servona sattes fast på en 

plywood-platta, se bild 23 och 24. Vi designade plywood-plattan så att den skulle ta så lite plats som 

möjligt, samtidigt som det skulle vara möjligt att ta bort den ifall vi skulle behöva ändra något med 

elektroniken. Under plattan fäste vi träbitar för att den skulle passa in med båtens mittbalk. Kölens 

metallskruv går även upp igenom plywood-plattan vilket gör det möjligt att spänna fast plattan i 

båten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 23 Bild 24 
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För att hålla seglen nere så behöver man en kick.  

Till storseglet gjorde vi en kick genom att spänna 

ett snöre från bommen till masten. I bommen 

borrade vi bara ett hål för att sedan trä snöret 

igenom och i masten fäste vi en krok som snöret 

kunde fästas vid. För att snöret skulle vara lika 

spänt när bommen vred på sig satte vi 

vridningspunkten för kicken på samma plats som 

bommens vridningspunkt. Se bild 25.  

 

 

 

 

 

Till förseglet valde vi en liknande 

lösning. Vi spände en lina från knapen 

till förseglets bom. På så sätt hölls även 

förseglets bom ner. Se bild 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 25 

Bild 26 
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Servot som kontrollerade skoten har en lina som delas upp i två. Den ena linan löper genom ett block 

och sedan upp till storseglets bom. Den andra linan löper genom ett block för att sedan ledas fram till 

fören. När skoten sedan spänns kommer bommen dras mot det närmaste blocket, som befinner sig i 

mitten av båten. Detta resulterar i att bommarna dras in mot mitten och seglen spänns när skoten 

spänns. Denna lösning är vår egen men med inspiration från både fullaskaliga och nedskalade båtar. 

Linorna från styrservot till rodret syns även i bilden. Eftersom vi har långa linor kunde vi sätta servot 

skyddat inne i båten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggresultat 

När undre delen av skrovet var platsat för första gången testade vi dess flytförmåga. Vi upptäckte då 

att båten läckte. Vi testade och fick fram att den då kunde bära runt 7 kg. Båten vägde då 2 kg. Båten 

fick alltså totalt väga max 9 kg. 

Slutresultatet av bygget blev en modell med samma utseende och form som originalet. Båtens 

slutgiltiga totala vikt blev 7,2 kg med alla delar inkluderade Kölen kom att väga exakt 2,5 kg och fick en 

större volym än den nerskalade originalversionen. Seglen blev skalenligt identiska med originalet.  

Servot för att styra rodret har styrka motsvarande 4 kg. Servot för att skota hem seglen har styrka 

motsvarande 16 kg. 

Här nedanför är två bilder på den slutgiltiga båten.  

Bild 27 Bild 28 
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Siffrorna motsvarar de på de två bilderna ovan. Första bilden är hela båten sätt från sidan, andra 

bilden är skrovet och mekaniken sätt från ovan. 

1: Försegel 2: Storsegel 3: Skrov  4: Köl   

5: Roder 6: Mast  7: Storbom 7.1: Storkick  

8: Förstag 9: Akterstag 10: Förbom 10.1: Förkick  

11: Lucka 12: Ställning 13: Storskot 14: Roderstyrning 

15: Block 16: Förskot 17: Knapar 18: Mottagere  

19: Batteri 20: Skotservo 21: Styrservo 22: Mastfäste  

23: Kölfäste 

 

 

 

 

 

Mätdata från skalabåten 

Total längd: 1,3 meter.  Bredd: 0,3 meter. Total vikt: 7,2 kg   

Kölens vikt: 2,5 kg.  Kölens djup: 0,44 meter. 

Vår båt har en fast köl, alltså kan den inte regleras. 

Mätdata från originalbåten2 

Total längd: 21.5 meter. Bredd: 5,7 meter. Total vikt: 14 000 kg   

Kölens vikt: 7 400 kg.  Kölens djup: 4,5 meter. 

Originalbåten har en svängbar köl, vilket betyder att kölens centrala vikt kan förflyttas i sidled för att 

minska båtens lutning. 

  

                                                           
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_Open_70 

http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_Open_70
http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_Open_70


20 
 

 

Bygganalys 

Bygget av båten gick väldigt bra, men med det säger vi inte att allt gick som planerat. Vi stötte på 

många problem under processen som vi löste på vägen. Vi hade stor nytta av det som vi lärde oss på 

skalabåtsmässan, men vi fick även komma på många egna lösningar. Stora delar av båten gick att 

bygga i skala 1:17, men vissa funktionella konstruktioner kunde vi inte förminska till skala 1:17. Ett 

exempel på detta är blocken som vi var tvungna att köpa färdiga.  

Skrovet 

När vi tillverkade skrovet så hade vi många idéer om hur vi skulle lösa uppgiften, men kom fram till att 

härda polyesterplast direkt på silvertejp var det lättaste alternativet. Detta gjorde att skrovets yta inte 

blev helt slät, vilket i sin tur kan öka friktionen mellan båten och vattnet. Att skrovet inte blev helt slätt 

bidrog också till att vikten ökade lite då onödig plats fanns på skrovet. I början av inplastningen 

använde vi för lite polyesterplast vilket ledde till att det uppstod små hål i skrovet. På grund av detta 

var vi tvungna att lägga på mer polyester i efterhand, vilket gjorde att skrovet blev onödigt tjockt. Det 

vi kunde ha gjort bättre här är att använda rätt mängd polyester från början för att få ett lättare skrov.  

Längd och bredd 

Om man tar originalbåtens totala längd (21,5m), och bredd (5,7m) och skalar ner dem enligt 1:17 så 

får vi fram att längden bör vara 1,27 meter och bredden 0,33 meter. Detta stämmer relativt bra 

överens med vår skalabåt med +- 3 cm pricksäkerhet. 

Vikten och medföljande konsekvenser 

Den fullskaliga båten väger 14 ton, och om man skalar ned vikten 1:17 så får man fram att vår båt bör 

väga 2,9 kg. 7,2 kg jämfört med 2,9 kg visar att vår båt kom att väga 150 % mer än vad den borde. 

Detta innebär att mer energi krävs för att föra båten framåt. Enligt energiformlen E =
mv2

2
så beror 

energin som krävs att sätta båten i rörelse på båtens totala massa. Detta betyder att vinden behöver 

bidra med 150 % mer rörelseenergi till vår båt än vad den borde behöva jämfört med originalbåten. Vi 

förlorar trots allt inte lika mycket hastighet som man kan tro eftersom rörelseenergi beror av 

hastigheten i kvadrat. Om man säger att energin som seglen utvinner från vinden är konstant, 

oberoende av båtens vikt så kan vi få fram följande formel v = √
2E

m
. Detta visar att hastigheten inte 

sjunker lika mycket som vikten ökar, vilket är till vår fördel då vår skalabåt vägde mer än vad den 

borde ha gjort. 

Kölen 

Vi hade först tänkt att gjuta kölen i bly men insåg snabbt att det var mycket lättare att skapa den av 

folie och metallsubletter. Resultatet blev att kölen fick en större volym och sämre form sätt ur ett 

hydrodynamiskt perspektiv. Originalbåtens köl väger 7 400 kg. Om man skalar ned det enligt 1:17 så 

får vi vikten 1,5 kg. Om man jämför 1,5 kg som kölen bör ha vägt med vår köl som väger 2,5 kg så får vi 

fram att vår köl väger 66 % mer än vad den borde. Detta gör så att båten kräver mer energi för att 

förflyttas, men det gör också att det behövs mer kraft för att välta båten. Att vår köl inte är svängbar 

kompenserade vi med att göra kölen djupare. Om man skalar ned originalkölen så får vi fram att den 

bör vara 0,26 meter djup, jämfört med vår 0,44 meter djupa köl. Vår köl är alltså nästan dubbelt så 

djup som originalkölen, vilket ger vår båt en betydligt bättre stabilitet. 
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Radiostyrning och servon 

Att fysiskt befinna sig och segla i båten ger mer känsla och är en stor fördel när man vill maximera 

hastigeten. När vi styr båten från avstånd så får vi inte samma känsla och det kan vara svårt att avgöra 

hur vi bör spänna seglen för maximal prestanda. De servon vi använder är byggda för att kunna rotera 

180°. Fjärrkontrollen däremot, kan bara skicka signaler som ger en rotation på 100°. De servon vi 

använde oss av har en styrka som motsvarar 16 kg och 4 kg, de starkare använder vi för seglet och de 

svagare för rodret. Då de inte kunde rotera mer än 100° så behövde vi göra en längre vridarm för att 

skota hem samma sträcka lina. Med en längre vridarm behövs mer kraft för att skota hem seglet vilket 

i sin tur innebär att vi inte kan utnyttja servona fullt ut. 

Tester  
Nu när båten är klar är det dags att genomföra några tester, så vi kan besvara frågan om hur vår båt 

presterar jämfört med den riktiga båten. Testerna kommer att delas upp i två delar. En del som 

handlar om hur båtens flytförmåga är och en del där båten utsätts för vind.  

Flytförmåga 

Det första testet handlar om flytförmågan och om skalabåten har liknande egenskaper som den riktiga 

båten. I det här testet kommer vi att göra visuella jämförelser genom att jämföra en bild  på den 

fullskaliga båten med en bild på vår skalabåt. Vi hittade bilder på den riktiga fullskaliga båten och 

jämförde med våra egna bilder på vår nedskalade båt från samma vinkel och kunde då få fram 

resultat. 

Seglingsegenskaper 

Den andra delen av testerna handlar om hur vår båt presterar jämfört med den riktiga båten. I dessa 

tester analyserar vi styrningsförmåga, hastighet, i vilken riktning i förhållande till vinden som båten 

kan gå och hur mycket vind båten klarar och hur lite den behöver för att segla. Testerna utfördes vid 

Ålstens båthamn där det fanns en stor yta lungt vatten tack vare de omringande bryggorna.  

Styrningsförmåga 

I det här testet testar vi styrförmågan. Några punkter som vi särskilt undersöker är om båten svänger 

bättre i hög eller låg hastighet och om den slår den lättare än den gippar. Hur båten svänger när den 

lutar är en annan punkt vi studerar. För att få svar på dessa frågor observerar vi när vi seglar, och vi 

filmar allt så vi kan analysera resultaten flera gånger. 
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Seglingshastighet 

Tanken med detta experiment var att kolla vilken hastighet båten kom upp i när den åkte 30 meter 

parallellt med bryggan. De faktorer vi observerade under experimentet var vindstyrka, vindriktning, 

vågornas egenskaper och tiden det tog att åka dessa 30 meter. Genom att använda oss av formeln 

v =  s / t där sträckan s är 30 meter får vi fram båtens hastighet och kan då jämföra dessa med 

vädrets egenskaper. Bilden under ger en bild av hur experimentet gick till. 

 

 

Seglingsriktning förhållande till vindriktning  

Först måste vi ta reda på vindriktningen. Detta kan göras genom att placera båten rakt mot vinden. 

När båten får lika mycket vind på vardera sida om seglen pekar båten i den riktning varifrån vinden 

kommer. När vindriktningen är bestämd är det dags att testsegla båten i alla riktningar. Detta görs 

enklast genom att göra upp en bana som innehåller alla de olika vindriktningarna. Där seglar man först 

upp mot vinden (kryss), vinkelrätt mot vinden (halvvind), snett bort från vinden (slör) och sedan med 

samma riktning som vinden (läns).  
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Testresultat 

Flytförmåga 

 

Till vänster är en bild på en fullskalig Volvo Open 70. Bilden är hämtad från wikipedia och den är tagen 

av Holger Ellgaard år 20093. Till höger syns vår skalabåt. Det första som enkelt går att konstatera är att 

vår båt har liknande egenskaper gällande lyftkraft. Det kan utan problem hålla sig flytande och är rätt 

balanserad. Fören befinner sig alltså inte högre eller lägre än aktern. Vid en närmare titt är små 

skillnader dock synliga. 

  

På den fullskaliga båten syns det att fören helt befinner sig ovanför vattnet. På skalabåten syns det 

dock att en del av fören befinner sig i vattnet. Båda båtarna befinner sig i rörelse och har under testet 

haft liknande förutsättningar.  

 

                                                           
3 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volvo_Ocean_Race_2009e.jpg  

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Holger.Ellgaard
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volvo_Ocean_Race_2009e.jpg


24 
 

Seglingsegenskaper  

Styrningsförmåga 

Vid första testtillfället blåste vinden med hastigheten 6 m/s. Båten hade väldigt svårt att åka vinkelrätt 

och snett mot vinden. Eftersom båten lutade mycket vid dessa riktningar gjorde det att delar av rodret 

kom ovanför vattenytan. Detta resulterade i att styrningen blev sämre och vi tappade ofta kontrollen 

över båten. När båten lutade för mycket tappade den även farten vilket gjorde att den inte gick att 

styra. Det gick däremot bättre att åka med vinden och vi kunde utan problem gippa kontrollerat.  När 

vi åkte med vinden hade båten en jämn hastighet och styrningen fungerade utmärkt.  

Vid andra testtillfället blåste vinden med hastigheten 4 m/s. Seglingen gick nu betydligt bättre än vid 

föregående testtillfälle. 

Det var fortfarande lättare att gippa än att slå, men vi lyckades nu slå mot vinden. Genom att inte 

spänna seglen för mycket kunde vi få upp bra fart samtidigt som vi höll båten någorlunda upprätt. Så 

länge vi hade vind i seglen så kunde vi svänga. När båten åkte upp i vind och tappade fart, så föll den 

snabbt av från vinden automatiskt. Nu när båten lutade mindre vid halvvind och kryss fick rodret 

större kraft i vattnet och vi kunde kontrollera båten även i dessa riktningar.  
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Seglingshastighet 

Vid första testtillfället blåste vinden med hastigheten 6 m/s. Vi hade svårigheter med att styra båten 

och kunde inte få den att åka rakt på grund av den starka vinden. Detta medförde att vi inte kunde 

mäta ut den exakta sträcka som båten åkte, vilket i sin tur ledde till att vi inte lyckades testa 

hastigheten. 

Vid det andra testtillfället blåste vinden ungefär med hastigheten 4 m/s. Vindhastigheten är ungefärlig 

eftersom vi inte hade tillgång till några mätinstrument för det. 

Vindhastighet (m/s) Sträcka (m) Tid (s) Seglingshastighet (m/s) 

4 30 34 0,9 

4 30 35 0,9 

4 30 31 1 

4 30 27 1,1 

4 30 32 0,9 

4 30 28 1,1 

4 30 28 1,1 

4 30 29 1 

4 30 36 0,8 

4 30 29 1 

 

Genom att lägga ihop alla de 10 försöken så får vi fram att medelhastigheten är ungefär 1 m/s när 

vindhastigheten är 4 m/s. 
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Seglingsriktning förhållande till vindriktning 

Det första testtillfället blåste det för mycket för att vi skulle få ett korrekt resultat. Eftersom båten inte 

gick att kontrollera vid vissa stunder fick vi vänta till andra testtillfället för att göra detta test. Den 

gången blåste det runt 4 m/s och vi kunde genomföra flera försök.  

Efter att vi länge observerat båtens segling i olika riktningar jämfört med vinden kom vi fram till att 

uppförde sig som väntat i de olika vindriktningarna. Se bild 

 

  

Mätdata från originalbåten 

Volvo Open 70s topphastighet är runt 35 knop, vilket motsvarar 18 m/s. Då vindhastigheten är runt 30 

knop.4  

  

                                                           
4 http://www.volvo70charter.co.uk/the-volvo-open-70/   

http://www.convertworld.com/sv/hastighet/Knop.html  

http://www.volvo70charter.co.uk/the-volvo-open-70/
http://www.convertworld.com/sv/hastighet/Knop.html


27 
 

 

Testanalys 

I den här delen kommer testresultaten analyseras och även jämföras med fakta från den fullskaliga 

båten. Här bör vi få svar på frågan; Hur presterar vår nerskalade båt jämfört med den fullskaliga?  

Det första testet vi gjorde handlade om flytförmågan. Resultatet blev att den nerskalade båten hade 

sämre flytförmåga än den fullskaliga. Det berodde på att skalabåten vägde mer än den skulle, vilket 

resulterade i att båten befann sig djupare i vattnet. Eftersom skalbåten hade exakt samma form och 

kölen placerad vid rätt plats som den fullskaliga var det bara vikten som bidrog till sämre flytförmåga. 

Även kölen var som sagt tyngre än vad den skulle.   

När styrningsförmågan skulle testas stötte vi tidigt på ett problem. Båten klarade inte av för starka 

vindar. Vid 6 m/s blev det för stor kraft på seglen och båten gick inte att kontrollera i alla riktningar. 

Detta är dock rimligt eftersom vindhastigheten 6 m/s i proportion blir 6 × 17 = 102 m/s.  Den 

vindhastigheten skulle motsvara en oerhört kraftig tromb5. Hur den fullskaliga båten skulle bete sig i 

de vindarna är svårt att säga. Den högsta upp mätta hastigheten för en Volvo Open 70 runt 18 m/s där 

vindhastigheten var strax över 15,4 m/s. Att den fullskaliga båten skulle kunna hantera dryga 100 m/s 

känns då inte så rimligt. Det som hände med skalabåten var att kölen inte hade tillräckligt med kraft 

för att hålla båten upprätt. Detta gjorde att båten la sig ner och tappade fart. Samtidigt så försökte 

kölen räta upp båten, men eftersom seglen försökte undvika vinden blev resultatet att båten gick upp 

mot vind.  

Det andra testtillfället gick däremot bättre. Det blåste då 4 m/s vilket motsvarar 4 × 17 = 68m/s.  I 

dessa vindar kunde vi kontrollera båten i alla riktningar och stryningsförmågan påminde mycket om 

den fullskaliga båten. Tack vare att vår köl var tyngre kunde vi trots vindhastigheten kontrollera båten.  

Vid hastighetstestet presterade vår båt inte lika bra som den fullskaliga. Den fullskaliga kan under bra 

förhållande segla lite snabbare än vinden. Vi kom bara upp i ¼ av vindens hastighet.  Detta kan bero på 

flera orsaker. För det första var vår båt mer än dubbelt så tung som den borde. Även friktionen var 

större eftersom skrovets struktur inte alls var lika jämn och kölen hade en större volym än vad den 

borde ha.  

I det sista testet presterade båten nästan identiskt med den fullskaliga båten. Det handlade om hur 

båten kunde åka i förhållande till vinden. Där klarade den av alla riktningar, från kryss till läns. Detta 

test visar främst hur bra seglen fungerar. Seglen är något som vi är väldigt nöjda med. De blev faktiskt 

bättre än förväntat. Det beror troligen på att vi lade ner mycket tid på alla olika delar. Allt från bra 

material och stor noggrannhet till bra konstruktion.   

  

                                                           
5 http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/tromber-1.3875  

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/tromber-1.3875
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Sammanfattning 

Syftet med vårt arbete var att bygga en nerskalad version av en riktig segelbåt och sedan undersöka 

hur den presterar jämfört med originalbåten. 

Vi lyckades bygga en nerskalad båt med bra kvalitet och bra seglarförmåga. Vår nerskalade version såg 

formmässigt nästan identisk ut jämfört med originalet. Kölen och båtens totala vikt kom dock att skilja 

sig från originalets storlek. Om man följer detta projekt så ger det goda kunskaper om hur man kan 

bygga en radiostyrd skalenlig segelbåt. 

En nerskalad segelbåt kan presterade likvärt med originalbåten. Den kan uppnå samma 

seglingsegenskaper nerskalade båten seglade på liknande sätt med samma tekniker som används på 

den riktiga Volvo Open 70, med några avvikelser. 

Under bygget av båten lärde vi oss mycket om vad som är viktigt och vad som kommer att påverka en 

båt i slutändan. Om vi skulle börja ett nytt båtbygge projekt och ta med oss erfarenheten från detta 

projekt så är vi säkra på att vi skulle kunna bygga en ännu bättre modell. 
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Appendix 

Förminskad version av ritningen av Volvo Open 70, skala 1:17: velarc.it 

Detta är ritningen vi följde för att skapa båten. 

 



30 
 

Referenser 

Information om båten och tävlingen, Volvo Ocean Race, 2014-05-08, 

http://www.volvooceanrace.com/en/home.html 

Hobbyaffären Wentzels i Stockholm. Här fick vi information om båtmässan och material. 

Stockholms skalabåtsmässa, Patrik (Putte). Här fick vi information om olika byggtekniker. 

Ritning av Volvo Open 70, skala 1:17: velarc.it, 

http://www.velarc.it/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=28 (man mailar till 

skaparen och får då en kopia). 

Mätdata (längder och massa) från Volvo open 70, wikipedia, 2014-05-08, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_Open_70  

Mätdata (hastighet), The VOLVO OPEN 70 - Project Racing - Volvo 70 Charter, 2014-05-08, 

http://www.volvo70charter.co.uk/the-volvo-open-70/  

 

http://www.volvooceanrace.com/en/home.html
http://www.volvooceanrace.com/en/home.html
http://www.velarc.it/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=28
http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_Open_70
http://www.volvo70charter.co.uk/the-volvo-open-70/

