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Abstract 
The Swedish Coast Guard is planning to replace their old oil spill response vessels with a 
combination of a response vessel and a patrol vessel. The new ship’s design priority is 
environmental protection and it must be able to operate in the archipelago. The ship must 
have an effective oil recovery system and tanks to store the recovered oil inside the hull, 
according to the ”Oilrec” class. A rescue boat will be used for patrol tasks and it must be 
possible to launch under hard conditions. 
 
Interviews with the crews on the old recovery ships compound the basis for the design of the 
ship. The aim for the ship is written in consultation with the headquarter of the Swedish Coast 
Guard. 
 
To fulfil the demands for a speed of 16 knots and to carry all the equipment the length can not 
be below 45 meters in the water line.  
 
Main data: 
Loa  50 m 
Boa  9,5 m 
T  2,5 m 
Speed  16 kn 
Ice class  1A 
Displacement 530 ton 
Towing winch 17 ton 
Water canon  5000 l/min 
Crane  2,8 ton/16 m  
 
2 twin screw rudder propellers and 1 bow thrusters. 
 
2 Built-in advancing systems for oil recovery. 
200 m3 storage tanks with heating. 
 
 Built-in recess for a rescue-boat in the stern. 
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Sammanfattning 
Kustbevakningen ska ersätta sina gamla miljöskyddsfartyg med en ny typ av fartyg som 
kombinerar miljöskydd och övervakning. Huvuduppgiften ska vara miljöskydd och fartyget 
ska kunna operera i skärgården. Det ska ha ett effektivt oljeupptagningssystem med interna 
tankar för förvaring av olja enligt klassen ”Oilrec”. För övervakningsuppgifterna används en 
räddningsbåt som ska kunna sjösättas även under svåra förhållanden. 
 
Intervjuer med besättningarna på de gamla fartygen ligger till grund för utformningen av 
fartyget. En målsättning för fartyget är framtagen i samråd med Kustbevakningens centrala 
ledning. 
 
För att uppfylla hastighetskravet på 16 knop och klara av att bära all utrustning bör inte 
fartygets längd i vattenlinjen underskrida 45 meter. 
 
Huvuddata: 
Loa  50 m 
Boa  9,5 m 
T  2,5 m 
Deplacement  530 m3 

Hastighet  16 kn 
Isklass  1A 
Bogserspel  17 ton 
Vattenkanon  5000 l/min 
Kran  2,8 ton/16 m 
 
2 stycken dubbelbladiga roderpropellrar och en tvärpropeller i fören. 
 
2 inbyggda ”advancing” system för oljeupptagning. 
200 m3 tankar med värme för olja. 
 
En inbyggd ”recess” i aktern för räddningsbåten. 
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Inledning 
”Kustbevakningen är en civil myndighet som övervakar, räddar och hjälper till sjöss. 
Dygnet runt, året runt och runt hela Sveriges kust utövar Kustbevakningen övervakning, till-
syn och kontroll vad gäller säkerhet, fiske och miljö.” 
/Marie Hafström, Generaldirektör Kustbevakningen 
 
Citatet är hämtat från Kustbevakningens hemsida >www.kustbevakningen.se< och beskriver 
kort deras uppgifter. 
 
Kustbevakningens uppgifter till sjöss är varierande och ställer höga krav på fartyg och besätt-
ningar. Förutom de dagliga uppgifterna som fiskekontroller, tullverksamhet och patrullering 
ska Kustbevakningen svara för miljöräddningstjänsten om någon olycka till havs skulle in-
träffa. Detta gör att fartygen måste bära mycket utrustning och kunna förvara stora volymer 
upptagen olja. 
 
I Havsmiljökommissionens betänkande [1] som överlämnades till Miljödepartementet står: 
 
”Sjöfarten i och omkring svenska farvatten kommer att öka kraftigt under de kommande 
decennierna bl a till följd av ökad tillväxt och levnadsstandard i Ryssland, de baltiska 
länderna och Polen. Att minska belastningen på transportinfrastrukturen på land genom att 
föra över godstransporter till sjöss, är en ambition inom EU:s transportpolitik.” 
 
Den ökade sjötrafiken ökar risken för illegala utsläpp av oljor och kemikalier från fartyg. Den 
ökande oljeexporten från Ryssland har ökat storleken på fartygen och därmed även risken för 
ett stort oljeutsläpp i samband med en olycka. Sökande och eventuellt upptagande av de 
mindre utsläppen tillhör det dagliga arbetet för Kustbevakningen men kapacitet måste även 
finns för att ta hand om ett större utsläpp. 
 
Kustbevakningens flotta har bestått av miljöskydds- och övervakningsfartyg men för att 
minska kostnaderna och utnyttja investerat kapital maximalt har fartygen anpassats under åren 
för att kunna utföra båda arbetsuppgifterna. 2001 levererades kombinationsfartyget KBV 201 
som var det första fartyget i en serie av två framtagna på uppdrag åt Kustbevakningen. 
Fartyget var tänkt att ersätta både ett övervakningsfartyg och ett miljöskyddsfartyg och var det 
första fartyget som byggdes för att kombinera dessa uppgifter. 
Kustbevakningen skriver nu ett förslag till materialplan fram till 2015 och denna innefattar 
ersättningar av de äldre miljöskyddsfartygen. 
 
Syftet med examensarbetet är att utarbeta ett förslag på ett ersättningsfartyg till miljö-
räddningsfartygen typ ”KBV 045” och ”KBV 050” samt fartygen KBV 010, 004 och 005. 
Fartygen är byggda på 80-talet som rena miljöskyddsfartyg och ombyggda under åren för att 
kunna utföra även andra arbetsuppgifter. Visionen var att det nya fartyget skulle bli mindre än 
KBV 201 och därför antogs namnet ”Kombinationsfartyg typ mindre” men under arbetets 
gång ändrades detta till KBV 060. 
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Målet är att göra en konceptstudie, skriva en kravspecifikation och arbeta fram ett förslag till 
generalarrangemang för det nya fartyget. Även förslag till lämpliga system ombord för att 
uppfylla kraven skall ges och eventuella specialsystem redovisas noggrannare. Arbets- och 
boendemiljö ombord ska studeras utifrån säkerhet och användarvänlighet. Inga linjer för 
fartyget ritas utan huvuddimensioner uppskattas från existerande fartyg. Inte heller några 
tyngdpunkts- eller stabilitetsberäkningar utförs för fartyget. 
 
Arbetet redovisas i en rapport som i första hand riktar sig till kustbevakningens personal men 
riktar sig även till personer utifrån för att ge en bild av Kustbevakningens arbetsuppgifter. 
Rapporten syftar till att skapa en grund för vidare diskussioner inom Kustbevakningen 
angående utformningen av nya fartyg och på så sätt underlätta för framtida projekt. 
 
Först undersöktes besättningarnas synpunkter på dagens fartyg och deras önskemål på ett nytt 
fartyg. Detta gjordes via studiebesök på fartygen och intervjuer med besättningarna. Besöken 
genomfördes på fartygen KBV 047, 048, 051, 010 och 201 under vecka 37 och 38, 2003. Vid 
intervjuerna var oftast flera personer närvarande och lämnade synpunkter, och resultatet kan 
därmed ses som besättningens gemensamma åsikter. 
 
Intervjuernas upplägg var att först diskutera det befintliga fartyget och dess system, med en 
noggrannare analys av oljeupptagningssystemet ombord. Efter det diskuterades ett framtida 
fartyg utifrån samma arbetsuppgifter och operations område som dagens fartyg. På KBV 201 
diskuterades olika lösningar på fartyget och vad man kan dra nytta av i framtida projekt. 
 
En sammanställning av besättningarnas krav på ett nytt fartyg skickades till Regionchefer och 
till Sjöövervaknings- och Räddningstjänstavdelningarna för kommentarer.  
 
För att precisera arbetsuppgifter skrevs ett förslag till målsättning för fartyget. Som utgångs-
punkt användes målsättningen för KBV 201 som diskuterades med Sjöövervaknings-, 
Räddningstjänst- och Tekniska avdelningarna och anpassades till deras krav på ett nytt fartyg.  
 
Utifrån målsättningen söktes information om befintliga fartyg och system som klarar de 
kraven. Informationen användes för att sammanställa ett generalarrangemang för ett fartyg 
som uppfyller kraven samt uppfyller de krav som besättningarna ställde. 
 
Skrivandet av rapporten har utförts på Kustbevakningens Tekniska avdelning i Karlskrona för 
att kunna utnyttja den kunskap om fartygen och dess utrustning som finns där. Varje område 
som berörs i rapporten har diskuterats med ansvariga personer inom Kustbevakningen för att 
ta hänsyn till framtida planer. Ofta besöktes även KBV 201 för att inhämta kommentarer om 
utrustning och idéer från besättningen. 
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Förstudier 
De viktigaste frågorna för besättningarna var fartygets fart och utformningen av bostadsut-
rymmena ombord. Farten bör ligga mellan 15 och 16 knop och besättningen ska inte under-
stiga 6 personer. Det ska finnas varsin hytt till besättningen plus extrahytt för eventuella 
besökare. Alla var överens om att ett fast system för oljeupptagning ska installeras och att 
övriga system ska vara enkla och beprövade för att undvika onödiga fel. Utrymmena ombord 
måste vara anpassade till den utrustning som skall bäras och fartyget längd bör ligga mellan 
45 till 55 meter. Studiebesöken sammanställdes och finns att läsa i Bilaga A: Sammanställ-
ning av studiebesök på KBV 047, 048, 051, 010 och 201. Huvudkraven redovisas i Tabell 1 
där de viktigaste kraven är skuggade. 
 
Den enda frågan som samtliga Regionchefer kommenterade var att hastigheten bör ligga 
mellan 15 och 16 knop, kraven sammanställdes och redovisas i Tabell 2. 
 
Vid diskussion med cheferna för Sjöövervakningsavdelningen och Räddningstjänst-
avdelningen om vilka uppgifter fartyget ska ha i framtiden gjordes antagandet att tre stycken 
fartyg av typ KBV 001 blir byggda. Dessa fartyg projekteras för Kustbevakningen under 2004 
och tillsammans med KBV 201 och 202 gör att inga fler fartyg för utsjöövervakning behövs. 
Därför utformas KBV 060 för miljöskydd med anpassning till övervakning. De övervak-
ningsuppgifter som blir aktuella är miljö- och fiskeövervakning och det kommer i första hand 
att bedrivas kustnära men fartyget ska kunna operera i hela Östersjön samt Skagerak och 
Kattegatt. Genom att använda en mindre och snabbare båt vid övervakning och bordning 
klarar sig fartyget med en fart på 16 knop. Då fartyget blir beroende av denna mindre båt 
måste den kunna sjösättas och tas upp på ett säkert sätt även vid svåra förhållanden. Avdel-
ningschefernas kommentarer på besättningarnas krav redovisas i Tabell 2. 
 
Den målsättning som skrevs för fartyget finns att läsa i Bilaga B: Förslag till målsättning för 
KBV 060. Sammanfattningsvis kan sägas att fartyget ska klara samma uppgifter som miljö-
skyddsfartygen kan utföra idag men ska anpassas ytterligare för övervakning. 
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  KBV 047 KBV 048 KBV 051 KBV 010 
Dimensioner         
Längd 45 - 50 m - 50 m 55 m 
Bredd 10 m - 9 m 9,5 m 
Djupgående max 3,5 m max 3,5 m 3,5 m 3,7 m 
Höjd - - - 19 m 
Prestanda         
Toppfart - - 18 kn 18 kn 
Marschfart 15 kn 15 kn 16 kn 16 kn 
Isgång klassas - Ja klass 1 A 
Uthållighet 3 - 4 dygn 5 dygn 7 dygn 7 dygn 
Besättning 6 6 6 6 
Hytter 8 7 7 8 
Framdrivning         
System Konventionellt Konventionellt Konventionellt Dieselelektriskt 
Propulsor CP CP CP "Poddar" 
Oljesanering         
Oljedetektering Ja - Ja Ja 
Oljeupptagning Fastsystem Fastsystem Fastsystem Fastsystem 
Tankvolym         
Lastoljevärmning Olja Ånga Ja Ånga 
Båt         
Rescue-båt Ja Ja Ja Ja 
Sjösättning Dävert Dävert Dävert Ramp 
Arbetsbåt Utrymme till Utrymme till Utrymme till Ja 
Dykning         
ROV Utrymme till Utrymme till - Utrymme till 
Häckankare - - Ja Ja 
Brandbekämpning         
Kapacitet idag 2x1500 l/m 2x1500 i/m 1500+7000 l/m 1500 l/m 
Självskydd ok ok ok ok 
Annat fartyg Ja (ej idag) - ok Ja (ej idag) 
Sanering         
Utrustning idag ok ok ok ok 
Kranar         
Antal 1 2 2 2 
Kapacitet - arbetsbåten 20 ton 75 ton-meter 
Bogsering         
Typ krok Ja krok spel 
Kapacitet 20 ton mindre trålare - 30 ton 

Tabell 1 Kravmatris från fartyg. 

Teckenförklaring  
Ja Ska finnas ombord. 
- Inga speciella krav. 
ok Nuvarande kapacitet ok. 
Utrymme till Ska finnas utrymme/utrustning ombord för att kunna hantera vid behov. 
ej idag Kapaciteten på dagens fartyg är ej tillräcklig. 

 Hög prioritet 
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Tabell 2 Kravmatris från regioner och Centrala Ledningen. 

Teckenförklaring  
Ja Ska finnas ombord. 
- Inga speciella krav. 
Utrymme till Ska finnas utrymme/utrustning ombord för att kunna hantera vid behov. 

  Region Nord Region Ost Region Väst Region Syd SJÖ/RÄ 
Dimensioner           
Längd  - 35 - 40 -  45 - 55 max 50 
Bredd  - 7,5 -  9 till 10 -  
Djupgående  - 2,5 -  3,5 -  
Höjd  - 12 -   - -  
Prestanda           
Toppfart  -  -  -  - 18 kn 
Marschfart 15 - 16 kn 15 - 16 kn > 15 kn 15-16 kn 16 kn 
Isgång  - god -   - -  
Uthållighet  - 5 dygn -   - 5 dygn 
Besättning  - > 6 > 6  - 5 till 6 
Hytter  - extrahytt extrahytt  - extrahytt 
Framdrivning           
System  - dieselel. -   - -  
Propulsor  - ”poddar” -   - -  
Oljesanering           
Oljedetektering  - IR -   - Ja 
Oljeupptagning  - fastsystem fastsystem  - fastsystem 
Tankvolym  - 150 m3 > 200 m3  - 100 - 200 m3 
Lastoljevärmning  - ånga -   - Ja 
Båt           
Rescue-båt  -  - -   - Ja 
Sjösättning  - ramp -   - säker 
Arbetsbåt  -  - -   - Utrymme till 
Dykning           
ROV  -  - -   - Utrymme till 
Häckankare  - Ja -   - Ja 
Brandbekämpning           
Kapacitet idag  -  - -   - -  
Självskydd  -  - -   - -  
Annat fartyg  - Ja -   - 1500 l/m 
Sanering           
Utrustning idag  -  - -   - -  
Kranar           
Antal  - 2 -   - -  
Kapacitet  -  - -   - TransRec 
Bogsering           
Typ  - spel -   - -  
Kapacitet  -  - -   - 15 ton 
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Befintliga fartyg 
För att skapa en utgångspunkt för KBV 060 inhämtas information om befintliga fartyg. In-
formation om Kustbevakningens egna miljöskyddsfartyg, miljöskyddsfartyg i andra länder 
och övriga typer av fartyg presenteras i detta kapitel. 

Miljöskyddsfartyg 
Information om EU-ländernas miljöskyddsfartyg nås via hemsidan: > 
http://www.europa.eu.int/comm/environment/civil/marpol-cis/index.htm< 2004-01-09. Klicka 
på önskat land och dess organisation och utrustning presenteras.  
Kustbevakningens fartyg representeras av de fartyg som besöktes och dessa kommer därför 
att ligga till grund för många lösningar. KBV 010 och KBV typ 050 och 045 är baserade på 
samma fartygstyp som modifierats på olika sätt under årens gång.  
Från övriga länder presenteras fartyg med en längd runt 50 meter och en tankkapacitet på 
minst 100 m3. Då inga av dessa fartyg uppfyller kraven på en hastighet av 16 knop är de inte 
intressanta att använda som utgångspunkt för skrovet. 
 
KBV 010, Sverige 
Längd  46,1 m 
Bredd  8,6 m 
Djupgående  3,7 m 
Deplacement  430 ton 
Bruttodräktighet 397 ton 
Marschfart  12 knop 
Toppfart  13 knop 
Bogserkapacitet 16 ton 
Lyftkapacitet  5m/13,8 ton 
Däckslast  5,6 ton 

 
Figur 1 KBV 010 

 
Fartområde  Stor Kustfart 
Klassbeteckning ”Oilrec” 
Isklass  -- 
Gång i obruten is 30 cm/4 kn Gång i bruten ränna 35 cm/5 kn 
Framdrivningssystem 2 stycken Cummins på 700 kW med Aquammaster thrustrar 
Oljeupptagare Lori inbyggt advancing system, friflytande skimmer 
Oljetankar  212 m3 , oilbag 100 m3 
Brandbekämpning Vattenkanon 1500 l/min 
 
KBV typ 050, Sverige 
Längd  40,67 m 
Bredd  8,5 m 
Djupgående  2,5 m 
Deplacement  375 ton 
Bruttodräktighet 318 
Marschfart  11 kn 
Toppfart  11,8 kn 
Bogserkapacitet 6,6 ton 
Lyftkapacitet  8,4 m/2000 kg 
Däckslast  30 ton 

 

 
Figur 2 KBV 050
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Fartområde Stor kustfart 
Klassbeteckning ”Oilrec”, Dynpos AUT 
Isklass  -- 
Gång i obruten is 5 cm/4 kn Gång i bruten ränna 10 cm/5 kn 
Framdrivningssystem 2 stycken Scania på 404 kW med ställbara propellrar 
Oljeupptagare Lori inbyggt advancing system, friflytande skimrar 
Oljetankar  190 m3 , oilbag 100 m3 
Brandbekämpning Vattenkanoner, 1500+ 7000 
 
KBV typ 045, Sverige 
Längd  36,4 m 
Bredd  7,3 m 
Djupgående  3,7 m 
Deplacement  340 ton 
Bruttodräktighet 193 
Marschfart  10 kn 
Toppfart 1 0,5 kn 
Bogserkapacitet 7 ton 
Lyftkapacitet  -- 
Däckslast  -- 
 

 
Figur 3 KBV 047 

Fartområde  Stor kustfart 
Klassbeteckning ”Oilrec” 
Isklass  -- 
Gång i obruten is 10 cm/4 kn Gång i bruten ränna 15 cm/5 kn 
Framdrivningssystem 2 stycken Scania på 360 kW med Ulstein CPP 
Oljeupptagare Lamor advancing kassettsystem, friflytande skimrar 
Oljetankar  150 m3 , oilbag 100 m3 
Brandbekämpning Vattenkanoner, 2 x 1500 l/min 
 
KBV typ 201, Sverige 
Längd  52 m 
Bredd  8,6 m 
Djupgående  2,8 m 
Deplacement  476 ton 
Bruttodräktighet 490 
Marschfart  16 knop 
Toppfart  21 knop 
Bogserkapacitet 15 ton 
Lyftkapacitet  16,8 m/700 kg 
Däckslast  15 ton 

 

 
Figur 4 KBV 201

Fartområde  Nordsjöfart 
Klassbeteckning DNV 1A ICE-1C 
Isklass  1C 
Gång i obruten is 30 cm/4 kn Gång i bruten ränna  
Framdrivningssystem 2 x 2000 kW + 2 x 700 kW med 2 x CPP 
Oljeupptagare Lamor advancing kassettsystem 
Oljetankar  104 ton 
Brandbekämpning Vattenkanon 5000 l/min 
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Scharhörn, Tyskland 
 
L  56 m 
B  14,2 m 
D  4,6 m 
Fart  14 kn 
Effekt  2572 kW 
 
Upptagningskapacitet 2*320 m3/h 
Tankkapacitet 430 m3 
  

Figur 5 Scharhörn 

Scharhoern har två sveparmar och klarar att ta upp oljor med en viskositet på upp till 15 000 
cSt. 
 
Bottsand, Tyskland 
 
L  46 m 
B  12 m 
D  3,1 m 
Fart  10 kn 
Effekt  1200 kW 
 
Upptagningskapacitet 2*160 m3/h 
Tankkapacitet 790 m3 
 

 
Figur 6 Bottsand 

Bottsand har två oljeupptagningssystem i vardera tvillingskrov och klarar att ta upp oljor med 
viskositet upp till 15 000 cSt. 
 
Vilm, Tyskland 
 
L  48,5 m 
B  10,2 m 
D  2,6 m 
Fart  10 kn 
Effekt  894 kW 
 
Upptagningskapacitet 2*160 m3/h 
Tankkapacitet 320 m3 

 

 
Figur 7 Vilm 

Vilm har två sveparmar och klarar att ta upp oljor med en viskositet på upp till 15 000 cSt. 
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Kiel, Tyskland 
 
L  48 m 
B  9,2 m 
D  3 m 
Fart  13 kn 
Effekt  1740 kW 
 
Upptagningskapacitet 2*100 m3/h 
Tankkapacitet 350 m3  

Figur 8 Kiel 

Kiel har två sveparmar och inbyggda oljeupptagningssystem, systemet är levererat av 
LAMOR och riggning av systemet sker helautomatiskt. Fartyget klarar att ta upp oljor med en 
viskositet upp till 15 000 cSt. 
 
Hylje, Finland 
 
L  54 m 
B  12,5 m 
D  3 m 
Fart  10,5 kn 
Effekt  - 
 
Upptagningskapacitet - 
Tankkapacitet 800 m3 
 

 
Figur 9 Hylje 

Hylje har två sveparmar och klarar att rensa en yta på 1,6 m2 på 12 timmar. 
 
Gunnar Thorson, Danmark 
 
L  56 m 
B  12,3 m 
D  4,6 m 
Fart  12 kn 
Effekt  1741 kW 
 
Tankkapacitet 310 m3  

Figur 10 Gunnar Thorson 

 
Gunnar Thorson kan använda sig av ett ”J-svep” på ena sidan för att samla upp olja. Inget 
inbyggt upptagningssystem finns utan oljan tas upp med en friflytande skimmer. 
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Övervaknings- och minfartyg 
För att hitta ett skrov som klarar kravet på hastigheten undersöks fartyg med andra arbetsupp-
gifter. Då försvarsindustrin tillverkar fartyg i större serier inhämtas information om övervak-
nings- och minjaktfartyg. Fartyg med en längd mellan 45 och 55 meter sammanställdes från 
hemsidorna: >http://www.naval-technology.com/projects/index.html< 2004-01-09 och > 
http://www.hazegray.org/worldnav/< 2004-01-09.  
 
Cb beräknas enligt Formel 1 fast Loa och B används vilket gör att det blir missvisande. För att 
beräkna Fn och λ används Formel 2 och Formel 3, där Lpp uppskattas som 90 % av Loa. 
 

Klass 
Bygg- 
år 

Loa 
(m) 

Lpp 
(m) 

B 
(m) 

T 
(m) 

depl 
(ton)

eff. 
(kW) 

Fart 
(kn) Cb Fn L/B B/T λ 

Minjaktfartyg                           
Hameln -90 54,0 48,6 9,2 2,5 620 4485 18 0,51 0,42 5,87 3,68 5,65
Huonh -99 52,0 46,8 9,9 3,0 720 1460 14 0,48 0,34 5,25 3,30 5,18
Landsort -84 47,5 42,8 9,6 2,3 360 1175 15 0,35 0,38 4,95 4,17 5,96
Osprey -93 57,0 51,3 10,4 2,7 895 1175 15 0,57 0,34 5,48 3,85 5,28
Sandown -89 53,0 47,7 10,5 2,2 422 2207 13 0,35 0,31 5,05 4,77 6,31
Segura -99 54,0 48,6 10,7 2,2 550 1120 14 0,44 0,33 5,05 4,86 5,88
Lerici II -93 52,5 47,2 9,9 3,0 697 1460 14,3 0,47 0,34 5,31 3,35 5,28
Yung Fung -90 49,0 44,1 10,8 2,8 500 1470 15 0,35 0,37 4,54 3,86 5,51
Bang Rachan -87 48,0 43,2 9,3 2,8 444 2370 18 0,37 0,45 5,16 3,38 5,62
Micalvi -93 42,5 38,3 8,5 2,9 535 1880 15 0,52 0,40 5,00 2,93 4,67
Sonya -85 48,0 43,2 8,8 2,0 450 1470 15 0,55 0,37 5,45 4,40 5,59
Lindau  47,5 42,8 8,5 2,8 488 2430 16 0,45 0,40 5,59 3,09 5,39
Medelvärden  50,4 45,4 9,7 2,6 557 1892 15,2 0,45 0,37 5,23 3,80 5,53
Övervakningsfartyg                          
Fearless -93 55,0 49,5 8,6 2,6 500 6480 20 0,42 0,47 6,40 3,31 6,19
Barzan (Vita) -92 56,0 50,4 9,0 2,5 380 13785 35 0,31 0,77 6,22 3,60 6,90
Flyverfisken -87 54,0 48,6 9,0 2,5 320 5120 19 0,27 0,42 6,00 3,60 7,05
Kingston -96 55,0 49,5 11,3 3,0 934 2300 15 0,51 0,33 4,87 3,77 5,02
Um Al Maradim -98 42,0 37,8 8,2 1,8 250 2940 30 0,41 0,76 5,12 4,56 5,95
Rauma -90 48,0 43,2 8,0 1,5 248 5525 30 0,44 0,71 6,00 5,33 6,82
Osprey 55 -90 54,8 49,3 10,5 2,6 515 7260 23 0,36 0,51 5,21 4,12 6,10
Flamant -96 54,0 48,6 9,8 2,3 375 5855 22 0,32 0,49 5,51 4,26 6,68
Sassnitz -92 48,9 44,0 8,7 2,2 361 10715 38 0,41 0,89 5,65 4,02 6,13
Brutar I -86 45,7 41,1 8,0 1,5 320 1985 16 0,60 0,39 5,71 5,33 5,96
Brutar II -90 50,7 45,6 8,0 1,5 370 1985 16 0,62 0,37 6,34 5,33 6,30
Meghna -84 46,5 41,9 7,5 2,0 410 4015 22 0,60 0,53 6,20 3,75 5,59
Sugashima -99 57,7 51,9 9,4 3,0 620 1325 14 0,39 0,30 6,14 3,13 6,04
Lushun -98 45,5 41,0 6,4 1,7 212 3530 28 0,44 0,68 7,11 3,76 6,81
Grajau -93 46,5 41,9 7,5 2,3 217 4265 22 0,28 0,53 6,20 3,26 6,91
Al Bushra II -95 54,5 49,1 8,0 2,7 475 5885 24,5 0,41 0,54 6,81 2,96 6,23
Medelvärden   50,9 45,8 8,6 2,2 407 5186 23,4 0,42 0,54 5,97 4,01 6,29

Tabell 3 Sammanställning av övervaknings- och minjaktfartyg 
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Huvuddimensioner 
Vid val av skrovets huvuddimensioner prioriteras fartygets egenskaper enligt följande: 
 
Hög prioritet: 

• Fart minst 16 knop 
• Djupgående vid fullt rustat fartyg bör ej överstiga 2,5 meter. 
• Stor lastkapacitet 

 
Lägre prioritet 

• Utsjöövervakning 
• Längden bör inte överskrida 50 meter. 

Skrovtyp 
Eftersom inga större hastigheter ska uppnås och lastförmågan ska vara god är ett deplacerande 
enkelskrov att föredra. På en katamaran placeras oljeupptagningssystemet enklast mellan 
skroven vilket begränsar svepbredden och om denna vill ökas måste någon form av svep 
monteras i fören, vilket blir mer komplicerat än för ett enskrovsfartyg. Andra nackdelar med 
katamaranen är placeringen av lastoljetankarna och förmågan till isgång. 
På ett enskrovsfartyg placeras upptagaren bordvarts och svepet består av en arm och en länsa 
som fälls ut från fartyget. Detta system medger ett mycket bredare svep vilket ökar förmågan 
att snabbt samla ihop och ta upp olja. Därför blir svepets bredd och lastoljetankarnas storlek 
avgörande och ett enskrovsalternativ förordas. 

Skrovformer 
Av de fartyg som har besökts hos Kustbevakningen är det bara KBV 010 som har de ut-
rymmeskrav som krävs men dess hastighet är inte tillräcklig. Inte heller något av de utländska 
miljöskyddsfartygen som undersökts klarar de fartkrav som Kustbevakningen har ställt och 
samtliga har en tankkapacitet som överskrider 200 m3. Fartygen är relativt breda i förhållande 
till sin längd vilket kännetecknar ett fartyg som ska bära mycket last men minskar deras 
hastighet. 
 
För att hitta ett fartyg med högre hastighet jämförs övervaknings- och minjaktfartygen i 
Tabell 3. Skillnaderna mellan fartygstyperna är att ett minjaktfartyg är utformat för att kunna 
bära mycket utrustning medan ett övervakningsfartyg ska ha en hög hastighet. Då 16 knop är 
tillräcklig hastighet och lastkapaciteten värderas högt används medelvärden från minjakt-
fartygen som grund för KBV 060. 
 
Medelvärden på olika skrovparametrar från de 12 minjaktfartygen i Tabell 3 har använts för 
att uppskatta skrovets dimensioner: 

 
Bredd/Djupgående 3,8
Längd/Bredd 5,2  

Tabell 4 Medelvärden skrovparametrar 
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Bredd/Djupgående är lika för både min- och övervakningsfartygen vilket tyder på liknande 
stabilitetsegenskaper. 
Längd/Bredd är större för övervakningsfartygen då dessa måste ha ett längre och smalare 
skrov för att uppnå högre farter. Fördelen med bredare skrov är mer utrymme ombord, nack-
delen är ökat motstånd i vattnet. 
 
Med utgångspunkt från ett djupgående, T, på 2,5 meter och värdena i Tabell 4 blir fartygets 
dimensioner: 

 
Loa (m) B (m) T (m)

50 9,5 2,5  
Tabell 5 Fartygs dimensioner 

Längd och bredd hamnar inom bestämda ramar och för att beräkna deplacementet, ∆, används 
blockkoefficienten, Cb, enligt formeln: 

BTL
deplCb =  

Formel 1  Blockkoefficient 

Där depl är deplacementet i m3, B, L och T i m. Med Cb ur Tabell 4 och dimensionerna i 
Tabell 5 blir fartygets deplacement enligt Formel 1: 
 

depl (m3) 534  
Tabell 6 Deplacement 

För att beräkna fartygets verkliga Cb uppskattas L och B i vattenlinjen till: 
 

Lwl (m) Bwl (m) T (m)
45 9 2,5  

Tabell 7 Dimensioner i vattenlinjen 

Och sätts in i Formel 1 vilket ger:  
 

Cb 0,53  
Tabell 8 Deplacement 

Frouds tal, Fn, indikerar vågmotståndets inverkan och bör för deplacerande skrov ligga under 
0,4. Frouds tal beräknas enligt: 

ppLg
UFn
×

=  

Formel 2 Frouds tal 

Slankhetstalet, λ, är ett mått på fartygets fyllighet och ligger för konventionella fartyg mellan 
5 och 7. Det beräknas enligt: 

3/1U
Lwl=λ  

Formel 3 Slankhetstal 

I både Formel 2 och Formel 3 är U fartygets hastighet i m/s, längden mellan perpendiklarna, 
Lpp och längden i vattenlinjen, Lwl anges i meter. 
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Om Fn och λ beräknas för en hastighet av 16 knop och längden mellan perpendiklarna, Lpp 
och längden i vattenlinjen, Lwl antas vara samma erhålls: 

 
Froudstal Fn 0,39
Slankhetstal λ 5,59  

Tabell 9 Frouds tal och slankhetstalet för KBV 060 

Värdens ligger inom de ramar som ett deplacerande fartyg bör uppfylla och fartygs-
dimensionerna antas vara rimliga. 

Effektprognos 
För att uppskatta effektbehovet för fartyget ritas ett diagram där farten är en funktion av in-
stallerad effekt. Värdena hämtas från minfartygens data i Tabell 3 och värdena för Kust-
bevakningens fartyg hämtas från kapitlet Miljöskyddsfartyg. Diagrammet kan ses som den 
första indikeringen på hur mycket effekt som bör installeras för att driva hela fartyget. Instal-
lerad effekt är beroende av verkningsgrader för propulsorer, skrovmotstånd, växlar, antal pro-
pellrar, dieselelektrisk drift och effektbehov för övriga system ombord på fartyget.  

Fart/Effektdiagram
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Minjaktfartyg KBV 010 KBV 051 KBV 047 KBV 201
 

Figur 11 Fart och effektdiagram 

Många av minjaktfartygen har en hastighet mellan 14 och 15 knop och en installerad effekt 
omkring 1500 kW. Utifrån värdena för de fartyg som gör 16 knop och över bör effekten för 
KBV 060 hamna runt 2000 kW och inte överstiga 2500 kW för att uppnå 16 knop. Jämfört 
med Kustbevakningens fartyg är det bara KBV 010 som är relevant då KBV 047 0ch 051 har 
en kortare längd än övriga fartyg i diagrammet. KBV 201 har en skrovform som mer liknar ett 
övervakningsfartyg och uppnår därför 16 knop med en mindre effekt än övriga. 
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Uthållighet 
Besättningsstorleken på dagens fartyg skiftar men besättningarna tycker att sex personer är en 
lämplig storlek på ett kommande fartyg med liknande arbetsuppgifter. Om kraven för minimi-
besättning sätts till tre personer finns det möjlighet för tre av besättningsmännen att lämna 
fartyget för andra uppgifter t ex med räddningsbåten. Med en besättning på sex personer kan 
sjövakter om tre personer utnyttjas för att transportera fartyget längre sträckor. Sex personer 
är också tillräckligt många för att kunna ta upp olja under en dag. Om längre operationer ska 
utföras ska fartyget kunna ta ombord dubbel besättning och därför utrustas hytterna med en 
extra säng och förvaringsutrymmen för två personer. Dubbla utrymmen för förvaring har 
också fördelen att besättningen kan lämna personlig utrustning kvar i hytten när fartyget byter 
besättning. För att kunna ta emot personer utöver besättningen ska det finnas en extra hytt 
med utrymme för två personer. Hytten kan även användas till sjukhytt och bör därför ligga i 
anknytning till däcket för att lätt kunna få in en skadad person. Detta medför att det totalt kan 
vistas 14 personer ombord samtidigt, och det ska därför finnas möjlighet att förrådshålla mat 
och vatten för så många personer under en utevarotid. 
En normal patrull ligger idag mellan 3 – 5 dygn och vissa besättningar tycker att den kan ökas 
till en vecka. Från sjöövervaknings- respektive räddningsavdelningen ställs krav på 5 dygns 
utevarotid för att klara de patruller som ska utföras. Om fartyget har tillräckligt med förråd till 
14 personer i 5 dygn ger detta en god marginal för normala patruller. 
För att dimensionera bunkerkapaciteten diskuterades aktionsradier med sjöövervaknings- och 
räddningstjänstavdelningarna, och fartyget ska klara av att vara i drift hela utevarotiden enligt 
följande gångprofil: 

 
Fart (kn) 16 12 manöver
Tid (%) 20 70 10  

Tabell 10 Gångprofil 

Detta ger en räckvidd på 1300 NM vilket är samma som KBV 201 men mindre än fartygen 
som ska ersättas. Här har antagits en patrullfart på 12 knop vilken är den fart som fartyget i 
normala fall färdas med. Med manöver menas manövrering vid låga hastigheter t ex i hamn. 
De krav på fartområden som fartyget ska klara är Nordsjöfart eller Kustfart, dessa beteck-
ningar finns inte kvar utan Sjöfartsverket har övergått till SOLAS benämningar. För att kunna 
operera i Östersjön krävs fartområde A vilket lika med gamla fartområdet för Oceanfart. Med 
detta fartområde finns inga begränsningar på var fartyget kan verka i framtiden. 
 
Fartyget sjöegenskaper ska vara sådana att Nordforsk komfortkriterier för militära fartyg upp-
fylls vid vindhastigheter och våghöjder enligt: 

 
Fatr (kn) Vindhastighet (m/s) Signifikant våghöjd (m)

16 15 2,8
12 20 3,2

styrfart < 25 < 3,6  
Tabell 11 Krav på vindhastigheter och våghöjder för fartyget 
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Generalarrangemang 
För att göra en uppskattning av hur utrymmena ombord ska disponeras jämförs fartyget med 
Kustbevakningens nuvarande fartyg. Den stora skillnaden mot KBV 201 är att fartyget är 0,9 
meter bredare vilket gör henne fylligare och mindre lämpad för högre hastigheter. KBV 201:s 
linjer är gjorda för högre farter och för att operera på öppet vatten men hon har även bra egen-
skaper vid 16 knop som är hennes marschfart. Att utgå från hennes linjer och göra dessa 
bredare bör vara en rimlig utgångspunkt för bedömningen av utrymmena på det nya fartyget. 
 
Oljeupptagningssystemet placeras nära fartygets rörelsecentrum för att få bästa verkningsgrad 
och tillhörande utrustning är placerad i anslutning till lastoljetankarna för att minimera den 
gasfarliga zon som anges av klassen ”Oilrec”. För att skapa tillräckliga utrymmen i lastolje-
tankarna har fartyget ett fribord på 2 meter vilket är samma som för KBV 010.  
 
Placeringen av däckshuset blir på aktra delen av fartyget och arbetsdäcket ligger för om detta. 
Ett alternativ är som att på ett ”supplyfartyg” placera det i fören för att skapa en stor arbetsyta 
på akterdäck. Huvudanledningen till att detta inte tillämpas är att en ramp för räddningsbåten 
placeras i aktern vilket begränsar möjligheten att utföra arbeten över aktern. För att kunna 
installera ett bogserspel ombord måste detta placeras på ett våningsplan över ”recessen” till 
räddningsbåten. För att få tillräcklig styrka i denna konstruktion bör våningsplanet integreras i 
däckshuset. Kustbevakningens nuvarande fartyg har arbetsdäcket placerat för om däckshuset 
och besättningarna ser inga större hinder med det, viktigast är att det finns tillräckligt med 
arbetsyta ombord. Då skrovformen inte är tillräckligt beskriven för att kunna beräkna farty-
gets sjöegenskaper får däckshuset bara två våningar för att undvika risken för höga accelera-
tioner på bryggan. Bara KBV 010 har idag tre våningar men KBV 060 är bredare vilket ökar 
risken för större accelerationer. 

Huvuddäck 
Huvuddäcket är det däck där däckshuset är placerat och består även av arbetsdäck, akterdäck 
och ett utrymme under backen. 

 
Figur 12 Huvuddäck 

Däckshus 
Däckshuset blir 7 meter brett vilket ger 1 meter breda gångbord på varje sida och god 
marginal för att klara rullningsvinkel på 10 grader vid bordning. I däckshuset inryms mäss, 
byssa, sjuk/extrahytt, groventré/saneringssluss, omklädningsrum, dusch, bastu och dykrum. 
 
Då arbetsdäcket är för om däckshuset placeras en groventré med saneringssluss i förkant av 
däckshuset för att underlätta för inslussning av sanerade personer. 
Slussen har en storlek på 3 * 2 meter och har två duschar, ett tvättställ med ögondusch och 
plats för en person på bår. För att kunna använda dörren vid oljeupptagning då denna vetter 
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mot den gasfarlig zonen måste slussen förses med ett övertryck, dörren ska vara själv-
stängande och varningslampa som indikerar när oljeupptagning pågår ska finnas. 
 
I anslutning till slussen ligger en 2 * 2 meter bastu och ett omklädningsrum på 2 * 4,5 meter. I 
omklädningsrummet finns förvaringsskåp till överlevnadsdräkter, flytvästar och arbetskläder. 
Här finns även vapenskåp, tvättmaskin och torktumlare samt en brandstation (A) och skåp för 
förvaring av kemdräkter (B). 
Omklädningsrummet angränsar till ett dykrum på 5 * 2,5 meter med skåp till 5 personers 
dykutrustningar, arbetsbänk, ställ för tuber, kompressor (C) och luftbank. Dörrar ut till däck 
finns både från dykrummet och från omklädningsrummet. 
 
Det finns två mässar ombord med storleken 2,5 * 3,5 meter, mässarna är åtskiljda för att öka 
chansen till avkoppling. Mäss 1 innehåller ett matbord för 8 personer samt förrådsutrymme 
för porslin och glas för 14 personer och mäss 2 innehåller en soffa för 8 personer och TV. 
Mässarna skiljs åt av byssan som har en storlek på 3 * 2,5 meter och består av 2,5 meter 
arbetsbänk med spis och diskbänk, 4 stycken 0,6 * 0,6 meter skåp för kyl, frys, torrförråd och 
förvaring av köksutrustning. Fartyget är inte utformat för att ha kock ombord utan matlagning 
sköts av besättningen.  
 
I anslutning till mässarna finns en entré från däck och ett trapphus till brygga och trossdäck. 
Planlösningen är utformad för att minska flödet av personer genom mässarna för att öka 
möjligheten till avkoppling. 
Övriga utrymmen i däckshuset är en extra/sjukhytt på 3 * 3,5 meter med egen toalett och 
dusch, sjukhytten har en dörr till däck för att enkelt kunna få in en bår.  
Det finns även ett ventilationsrum på 2,5 * 1,5 meter och en toalett. 

Backen 
Utrymmet under backen är fördelat på två utrymmen, ett förligt och ett akterligt. I det aktra 
finns en däcksverkstad samt en brandstation (D). Durken ligger i samma nivå som arbets-
däcket för att undvika problem när utrustning ska lyftas in och ut. Det förliga utrymmet 
används som förråd och inrymmer även skumtank (E) samt kanaler för ankarkättingarna (F). 

Arbetsdäck 
Arbetsdäcket är 17 * 9 meter vilket är samma yta som på KBV 051 men något mindre än på 
KBV 010. Det finns fästen för två 20-fotscontainrar ställda bredvid varandra på längden eller 
en på tvären. Fästena är över de aktra lastoljetankarna men lämnar tillräckligt utrymme för att 
använda slussen in i fartyget. Här finns även fästen för den vagga som används till arbets-
båten. När två 20-fotscontainrar står på däcket finns ett tomt utrymme fram till lastluckan på 5 
meter vilket ger en yta på 45 m2. Däcket är dimensionerat för att klara ”Framo Transrec 200” 
på 10,5 ton och fästs i containerfästena. Även rullställningen för ”RooBoom länsan” använder 
dessa fästen och möjlighet att lyfta bort delar av relingen finns för att kunna sjösätta länsan 
från däck med hjälp av en mindre båt. En fiskenätsupptagare (G) placeras nära denna sektion 
av relingen för att kunna utnyttjas när fiskenät ska tas ombord. På däcket finns två luckor på 5 
* 1,5 till ”recesserna” för oljeupptagningssystemet (H), två luckor på 4 * 1,7 meter till last-
oljetankarna 1 och 2 (I) samt en 3 * 3 meter lucka till lastrummet (K). Däcket är utrustat med 
en stor kran (L) placerad akter om lastluckan, kranen har en räckvidd över hela däcket samt 
för om fartyget. Tillräckligt utrymme finns på däck för att kunna ta emot utrustning eller 
personer från helikopter. 
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Akterdäck 
Utrymmet akter om däckshuset är 10 * 9 meter och upptas till stor del av ”recessen” till rädd-
ningsbåten, denna är 8 meter lång och 3,5 meter bred i aktern. En vinsch till båten är placerad 
i förkant av ”recessen”, vinschen och rampen till ” recessen” styrs från ett manöverbord som 
är placerat på styrbordssidan av ”recessen”. Utrymmena vid sidan av ”recessen” är 2,5 meter 
breda och där placeras förtöjningsutrustning med två förtöjningsvinschar (M), en på vardera 
sidan. 
På styrbordssidan finns även ett förvaringsutrymme (O) för bunkerutrustning och kablar för 
landanslutning och på babordssidan en däckstoalett. 

Trossdäck 
Trossdäck benämns det däck som är beläget under huvuddäcket, på detta däck inryms bo-
stadsutrymmena, maskinrum, lastoljetankar och lastrum. 

 
Figur 13 Trossdäck 

Bostadsutrymmen 
Hytter 1 till 6 är för ordinarie besättningen och placerade på trossdäck under däckshuset. 
Hytterna placeras där för att skapa utrymme i däckshuset för utrymmen som används på 
dagtid och för det dagliga arbetet. Nackdelen med denna placering är att utrymmningsvägarna 
blir svåra att säkerställa. För att kunna placera hytterna här måste en noggrann bulleranalys 
utföras med krav på att kunna uppnå god vila i hytterna under gång. Bullerproblem har upp-
stått på KBV 201 men har åtgärdats i efterhand och förutom detta upplevs hyttplacering, 
storlek och disposition som bra. 
 
Hytt 1 till 4 är på 2,5 * 3,5 meter och hytt 5 och 6 är två befälshytter på 2,5 * 4,5 meter. Två 
hytter delar på en toalett och dusch på 2,5 m2 som är integrerade med hytterna. Enligt civila 
föreskrifter ska varje besättningsman ha en egen toalett men i detta fall är det svårt att uppnå  
p g a platsbrist. Enligt besättningen på KBV 201 där två hytter delar på en toalett fungerar det 
bra och övriga fartyg tycker det är en bra lösning. Varje hytt är utrustad med en extrasäng för 
att kunna dubbla besättningen vid längre operationer. Hytterna innehåller även ett skrivbord 
med fast telefon, radio och nätverksuttag till dator. Befälshytterna har ett större skrivbord med 
plats för förvaring av pärmar m m. Bostadsutrymmena nås via en lejdare från huvuddäck som 
även används för att ta sig till maskinrummet. Lejdaren är placerad så att personer i man-
skapsinredningen inte störs av de som tar sig till maskinrummet. 

Maskinrum 
Förkant av maskinrummet består av maskincentral och maskinverkstad, dessa fungerar som 
ljudisolering till manskapsinredningen. Maskincentralen är 4 * 5,5 meter och innehåller en 
maskincentral, en elcentral (P) och ett skåp för övrig elektronisk utrustning (Q) ombord. 
Lejdaren från huvuddäcket mynnar ut i maskincentralen som fungerar som ljudsluss till 
boutrymmena. I maskincentralen finns ett tvättställ och möjlighet att hänga overaller.  
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För att ta sig till maskinrummet måste maskinverkstaden på 4 * 3,5 meter passeras vilken 
fungerar som ljudsluss till maskincentralen. Maskinrummet upptar resten av fartygets 11 
meter och innehåller fyra huvudmaskiner, två växlar, två hjälpmaskiner, pannan till lastolje-
värmen (R), pump (S) och tank (T) till hydraulsystemet samt övrig utrustning för drift av far-
tyget. Då ”recessen” för räddningsbåten sänker delar av taket i akterkant av maskinrummet 
utnyttjas detta utrymme till tankar. 

Lastoljetankar 
Hela tanksektionen är tio meter lång inklusive kofferdamar som är placerade för och akter om 
lastoljetankarna för att begränsa den gasfarliga zonen enligt klassen ”Oilrec”. En ”recess” på 
6 * 1,5 meter för oljeupptagningssystemet är placerade på utsidan av de aktra tankarna. Tank 
1 och 2 är 6 meter långa och sträcker sig längs ”recessen” till oljeupptagningssystemet. Tank 
3 och 4 är 2,8 meter långa och sträcker sig ut till fartygssidan. De fyra tankarna rymmer 50 m3 
vardera vilket ger en total kapacitet på 200 m3. 

Lastrum 
I lastrummet förvaras den utrustning som ska finnas ombord och till mesta del består av 
miljöskyddsutrustning. Ett 2 meter djupt hyllplan som sträcker sig över hela lastrummets 
bredd monteras på det aktra skottet. Den tunga utrustningen är placerad på plattformar som är 
möjliga att flytta med palltruck och placeras under hyllplanet. Detta gör det möjligt att förvara 
lättare utrustning över utan att låsa utrustningen under. Under hyllplanet placeras: kustlänsan 
med förankringsutrustning, ”Komara” skimmer med kraftaggregat, ”GT-185” skimmer samt 
pumpaggregaten. Oilbagen kan även den flyttas med palltruck och placeras mot det förliga 
skottet, vid sidan av denna placeras skopan och täckfatet. Övrig utrustning placeras på hyll-
planen som är monterade på sidoskotten. 
Durken under och runt omkring lastluckan ska hållas fri från utrustning för att enkelt kunna 
dra fram och lyfta upp önskat materiel. Denna yta kan även användas som utrymme för RITS-
styrka, skeppsbrutna eller flyktingar. 

 
Antal L (M) B (m) H (m) Vikt (kg)

1 Kustlänsa 150 m 1 1,9 1,9 1,3 1800
2 Förankringsutrustning för länsor 1 2 1,5 0,5 200
3 Komara 12K 1 1,2 1,2 0,5 60
4 Kraftpaket dito 1 1,2 0,9 0,9 160
5 GT-185 1 1,5 2 1 100
6 Sikama pumpset 1 0,8 0,5 0,5 50
7 Pumpset med portabelt kraftagg. 1 0,6 0,6 0,5 50
8 Marco pumpset 1 1,2 0,8 0,8 50
9 Oilbag 100 m3 1 2 2 1,5 800
10 Oljeskopa 1 1,5 1 1 200
11 Täckfat 300 l 1 0,6 0,6 1 70  

Tabell 12 Grundutrustning för ett miljöskyddsfartyg 

Övrig utrustning  
• 10 stycken 1 m3 säckar med säckhållare. 
• Skyddskläder för 10 personer.  
• 5 satser handverktyg.   
• Portabelt mätinstrument för fastställande av LEL. 
• Filtar 
• Saneringsutrustning 
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Bryggdäck 
Bryggdäcket är det däck över huvuddäck där bryggan är placerad, här ingår även däcket akter 
om bryggan och backen.  

 
Figur 14 Bryggdäck 

Bryggan 
Bryggan har en storlek på 8,5 * 7 meter och utformas liknande som på KBV 201 med två 
rader med instrumentpaneler, en förlig och en akterlig. Den förliga panelen är 5 meter lång 
med plats för en pilot, en co-pilot samt en extra stol. Panelen är placerad vid det förliga skottet 
för att öka sikten över däck. På vardera sidan om panelen finns plats att gå fram till förliga 
skottet där styrningen för oljeupptagningssystemet är placerat. Den aktra panelen rymmer en 
2,5 meter maskincentral, en 1 meter OSC plats samt en 1 meter plats förberedd för styrning av 
ROV. Dessa sex platser är utrustade med stolar som absorberar accelerationer och retardatio-
ner. Vid aktra skottet finns plats för kontorsmaterial och pärmar samt ett säkerhetsskåp för 
hemliga handlingar. 
 
Fartyget går att styra från tre positioner, förutom pilotplatsen finns manöverinstrument på 
vardera sidan utrustade med styrreglage. En flytbar manöverbox till DP-systemet är placerad 
mellan platserna för pilot och co-pilot, panelen har en räckvidd till för- och akterkant av bryg-
gan för att kunna ha god uppsikt över fartyget vid manöver.  
 
Akter om bryggan finns utrymmen för nödgenerator samt en filterstation med luftintag, för att 
inte störa sikten är dessa utrymmen bara en meter höga. Två livflottar är placerade vid varje 
sida av fartyget. Bogserspelet är placerat en halv meter lägre än bryggdäcket för att minska 
påfrestningarna på konstruktionen vid bogsering. Från dess placering finns lejdare till huvud- 
och bryggdäcken. 

Backen 
På backen finns två ankare med ankarspel (V), förtöjningsutrustning (X) med en vinsch och 
en vattenkanon. Bordningsplattformar finns på båda sidor av backen. 

Tankbotten 
Tankbotten är det utrymme under trossdäcket som används till olika tankar. Fartyget har 0,5 
meter lägre fribord än KBV 201 men är 1 meter bredare vilket ger tillräckligt med utrymme 
under trossdäcket för dessa tankar. 
 
Brännoljetankar, ballasttankar, svartvattentank och dagvattentank placeras under manskaps-
inredningen. Brännolja kan även förvaras i kofferdamarna till lastoljetankarna. Utrymme till 
trimtankar finns i fören under backen och under ”recessen” till räddningsbåten i aktern. 
Tankar för smörjolja och spillolja placeras under huvudmotorerna i maskinrummet. 
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Framdrivningssystem 
Vid val av framdrivningssystem måste hänsyn tas till följande saker: 
 

• Propulsionsverkningsgrad. Hur mycket av axeleffekten som propellern kan ta till vara 
på för att driva fartyget framåt.  

• Skrovform. Hur framdrivningssystemet påverkar utformningen av skrovet. 
• Motorer. Antal, placering, utrymmesbehov och miljöpåverkan. 
• Förluster i växlar och/eller generatorer. 
• Manöveregenskaper.  
• Tillgång till service och reservdelar. 

 
Då utrymmet är begränsat ombord är det viktigt att systemet tar lite plats i anspråk. Systemet 
ska vara lätt att arbeta med och besättningen ska ha snabb tillgång till service och reservdelar. 
 
Enligt målsättningen ska fartyget ha mycket god manöverförmåga i farter mellan 0 – 5 knop 
och kunna backa med god kursstabilitet i farter mellan 0 – 5 knop. Fartyget ska kunna för-
flyttas sidled och automatiskt positionera i vind från sidan upp till 12 m/s och klara att ta upp 
olja vid en signifikant våghöjd på 1,5 meter. 

Effektberäkningar 
Fartyget ska kunna ta upp och lagra olja med minst samma kapacitet som idag. Fartyget ska 
även ha en hastighet på minst 16 knop. För ett fartyg med stor vikt är farten beroende av 
fartygslängden vilket visas i följande resonemang. 
 
Vågpropageringshastigheten, cf, [2] vid djupt vatten är: 

π
λ

2
gc f =   [m/s] 

Formel 4 Vågpropageringshastighet 

Där λ är våglängden i meter och g är tyngdaccelerationen. 
 
Det transversella vågsystem som ett fartyg bildar består av ett bog- och ett aktervågsystem. 
Låt avståndet mellan vågsystemets utgångspunkter vara L enligt Figur 15. 

 
Figur 15 Vågsystem kring ett fartyg 
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När L blir längre än fartygets längd mellan perpendiklarna intar fartyget ett ofördelaktigt 
gångläge då häcken sjunker och fören stiger, båten kör i ”uppförbacke”. Vågbildnings-
motståndet skjuter i höjden och för att kunna öka hastigheten måste fartyget ”klättra upp på” 
bogvågen vilket händer då fartyget planar. 
Då vågsystemet har samma hastighet som fartyget bildas en relation mellan fartygets längd 
och dess maximala hastighet utan att fartyget planar. Om våglängden, λ, ersätts med fartygets 
längd, Lpp, i Formel 4 kan fartygets hastighet, U, beräknas som är lika med vågpropagerings-
hastigheten, cf. 

π2
ppgL

U =    [m/s] 

Formel 5 Fartygets hastighet utifrån dess längd 

Med Lpp = 45 meter blir fartyget maximala hastighet 16,3 knop.  
 
Detta måste ses som högst teoretiska beräkningar då fartygets totala motstånd beror på mer än 
vågbildningsmotståndet men det visar att det finns ett samband mellan fartygslängden och den 
hastighet fartyget kan uppnå utan att plana. För att börja plana krävs extra motoreffekt och 
andra krav ställs på skrovets utformning och vikt. Skillnaden i effekt kan tydligt ses på KBV 
201 som har en längd på 47,7 mellan perpendiklarna och med lågfartsmaskineriet på 1400 kW 
gör 16 knop och med maximal effekt på 5200 kW gör 21 knop. För att öka hastigheten 5 knop 
och komma över 16 knop krävs nästan en fyrfaldig effektökning. 
 
Om KBV 060 ska ha en hastighet på 16 knop och bära mycket utrustning ombord samt ha en 
lastoljekapacitet på 200 m3 krävs en fartygslängd på cirka 45 meter. 

Motståndsberäkning 
För att uppskatta den effekt som krävs för att driva fartyget i önskad hastighet beräknas mot-
ståndet med en semiempirisk metod baserad på följande fartygsdata: 

 
Lpp (m) Bwl (m) T (m) Cb Fart (kn) Fn λ

45 9 2,5 0,5 16 0,4 5,6  
Tabell 13 Fartygsdata 

Beräkningarna för formfaktorn, k, koefficienterna för plattfriktion, Cf, ytråhetstillägg, ∆CF och 
luftmotstånd, CAA är gjorda enligt ITTC:s (International Towing Tank Conference) rekom-
mendationer. 
 
Uttrycket för Cf och ∆CF hämtas från PNA [3] och beräknas enligt: 

2
10 )2Re(log

075,0
−

=FC  

Formel 6 Plattfriktionskoefficienten 

där Re är Reynolds tal som beräknas enligt: 

ν
ppUL

=Re  

Formel 7 Reynolds tal 

Där U är hastigheten i m/s och υ är kinematisk viskositet för vatten i m2/s. 



   

 26 
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C  

Formel 8 Koefficienten för ytråhetstillägg 

CAA och k hämtas från Kompendium i kursen modellförsöks- och propellerteknik [4] och be-
räknas enligt: 

S
AC T

AA 001,0=  

Formel 9 Luftmotstånds koefficienten 

där AT är projicerad frontarea som uppskattas till 65 m2 och S är våta ytan i m2 enligt 
Mumfords formel: 

( )TBCLS BPP *7,1**025,1 +≈  [m2] 

Formel 10 Våta ytan enligt Mumford 

T
B

B
L

Ck
PP

B
26,25095,0









+−=  

Formel 11 Formfaktorn enligt Watanabe 

Koefficienten för vågbildningsmotståndet, CR fås ur ett diagram för slankhetstal 5,5, se  
Figur 16, från Guldhammer och Harvald [5]. För Frouds tal = 0,4 och den prismatiska 
koefficienten, φ = 0,66, samma som för KBV 201, blir CR = 0,0087. 
 
Med värdena från Tabell 13 ger formlerna följande värden: 

 
k CF CR ∆CF CAA

0,17 0,0017 0,0087 0,0009 0,0001  
Tabell 14 Motståndskoefficienter 

För att bilda den totala motståndskoefficienten, CT summeras koefficienterna enligt 
AAFRFT CCCCkC +∆+++= )1(  

Formel 12 Totala motståndskoefficienten 

Och ger 
 

CT 0,011  
Tabell 15 Totala motståndskoefficienten 
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Figur 16 Guldhammer och Harvald diagram för slankhetstal 5,5 

Effektberäkningar 
Släpmotståndet, R beräknas enligt [6]: 

SUCR T
2

2
1 ρ=  [N] 

Formel 13 Släpmotstånd 

där S används som den karakteristiska ytan. R används för att beräkna släpeffekten, P enligt: 
RUP =   [W] 
Formel 14 Släpeffekt 

Vilket ger följande värden: 
 

R (kN) P (kW)
163 1340  

Tabell 16 Släpmotstånd och effekt 

Släpeffekt är vad som krävs för att driva fartyget vid stilla vatten i 16 knop. 
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Propulsion 
Vattenstråledrift är inte aktuellt då fartyget är deplacerande och farten för låg för ett sådant 
koncept därför väljs propellerdrift.  

Antal propellrar 
För att kontrollera om det är möjligt att driva fartyget i 16 knop med en propeller utan risk för 
kavitation kontrolleras en propeller med karakteristiker enligt Tabell 17 i Burrills kavitations-
diagram. 

 
Diameter, D (m) D 2
Antal blad, Z (st) Z 4
Bladareaförhållande, Ad/A0 Ad/A0 0,6
Avstånd till vattenytan, h (m) h 1,5  

Tabell 17 Propeller karakteristiker 

Medströmsfaktor, w och sugfaktor, t bestäms ur Harvalds diagram [7].  

 
Figur 17 Harvalds diagram för sug- och medelmedströmsfaktor 

Med faktorerna B/L = 0,2 och Cb = 0,5 blir resultatet: 
 

w t
0,25 0,26  

Tabell 18 Medströms- och sugfaktor 
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Medströmsfaktorn beskriver hur skrovet förändrar vattnets inströmningshastighet till propel-
lern och sugfaktorn beskriver förändringen av fartygets motstånd orsakat av propellerns på-
verkan av tryckfältet kring fartygets akterskepp. 
 
För att beräkna framdrivningstalet, J, stigningsförhållandet, P/D och optimalt varvtal, n för 
propellern används ett optimeringsdiagram för propeller SSPA 4.60 [8]. 

 
Figur 18 Optimeringsdiagram för SSPA 4.60 

Optimeringsdiagrammet är baserat på kvoten: 

4J
KT  

Formel 15 

och för att beräkna denna används sambandet: 

222
a

T

VD
T

J
K

ρ
=  

Formel 16 

där KT är tryckkraftskoefficienten, T är tryckkraften i N och Va är anströmningshastigheten i 
m/s. Va beräknas ur formeln: 

S

a
t V

V
w −= 1  

Formel 17 Medströmsfaktorn 

där wt är medströmsfaktorn ur Tabell 18 och VS är fartygets hastighet i m/s. 
 
T löses ut från formeln: 

T
R

t T−= 1  

Formel 18 Sugfaktorn 



   

 30 

där RT är fartygets motstånd ur Tabell 16 och t är sugfaktorn ur Tabell 18. 
När Formel 16 har beräknats ansätts olika värden för J för att skapa kvoten i Formel 15 

 
J 0,34 0,36 0,38 0,4 0,42

roten ur KT/J4 3,37 3,18 3,01 2,86 2,72  
Tabell 19 

Denna kurva plottas i optimeringsdiagrammet, Figur 18, och där denna tangerar kurvan för 
propellerns verkningsgrad, η0 utläses J och P/D. 

 
J P/D

0,39 0,74  
Tabell 20 Framdrivningstal och stigningsförhållande 

För att beräkna varvtalet används formeln: 

DJ
V

n a=  

Formel 19 Optimalt propellervarvtal 

Vilket ger ett optimalt varvtal på: 
 

n (varv/s) 8,02  
Tabell 21 Optimalt varvtal 

För att undersöka risken för kavitation beräknas belastningsparametern, τc och kavitations-
talet, σ0,7 för att kontrollera i Burills kavitationsdiagram [9]. 
 
För att beräkna dessa behövs ”totala” stagnationstrycket vid 0,7 * R, qT som beräknas enligt: 

( )( )22 7,0
2
1 nDVq AT πρ +=  

Formel 20 ”Totala” stagnationstrycket vid 0,7R 

Där VA är anströmningshastigheten från Formel 17 och n är varvtalet från Tabell 21. 
 
Belastningsparametern beräknas enligt: 

T

P
c q

A
T

=τ  

Formel 21 Belastningsparametern 

där T är tryckkraften från Formel 18, qT är stagnationstrycket från Formel 20 och Ap är 
projicerade bladarean i m2 enligt: 

( )D
PAA DP 229,0067,1 −=  

Formel 22 Projicerade bladarean 

Där P/D är stigningsförhållandet från Tabell 20 och AD är ”developed area” i m2 som be-
räknas ur AD/A0 i Tabell 17 och formeln: 

4

2

0
DA π

=  

Formel 23 
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Kavitationstalet, σ0,7 beräknas enligt: 

T

v

q
ghpp ρ

σ
+−

= 0
7,0  

Formel 24 Kavitationstalet 

där p0 är atmosfärstryck i Pa, pv är ångbildningstrycket i Pa och h enligt Tabell 17. 
 
Formlerna ovan ger följande värden: 

 
τc σ0,7

0,189 0,174  
Tabell 22 Belastningsparameter och kavitationstalet 

 
Figur 19 Burrills kavitationsdiagram 

Värdena kontrolleras i Burills kavitationsdiagram och ligger mycket över gränsen för kavita-
tion (Warship propellers with special sections). Därför är det inte troligt att kavitationen kan 
undvikas även med annan utformning av bladen. 
 
Ett tvåpropellersystem måste därför användas för att behålla ett djupgående på 2.5 meter. Med 
två propellrar ökar driftsäkerheten men det blir dyrare installations- och underhållskostnad 
samt ett ökat motstånd i vattnet. 



   

 32 

Propulsor 
De undersökta fartygen i Kustbevakningen använder sig av två olika typer av propeller-
arrangemang. 
 

• CP-propeller (propeller med vridbara blad), används på KBV 045, 050 och 201 seri-
erna. 

• Roderpropeller (propellerarrangemang som är möjligt att vrida 360˚ runt vertikala 
axeln), används på KBV 010. 

 
Fördelen med ett konventionellt CPP-system är att det är ett enkelt och beprövat system, 
nackdelen är att annan utrustning tillkommer som både är platskrävande och ökar fartygets 
motstånd (propelleraxlar, roder). För att skapa sidförflyttning måste två propellerarrangemang 
eller en bogpropeller i aktern installeras. 
Besättningarna är nöjda med detta system och tycker att det fungerar bra. KBV 201 har ”high 
lift” roder vilket skapar fullt tillräcklig manöverbarhet. 
 
Fördelarna med roderpropellrar är den goda manöverbarheten med endast ett arrangemang i 
aktern. Man slipper även ett roderarrangemang och placeringen av motorerna är inte lika bun-
den som för ett CPP-system vilket innebär att systemet tar mindre plats i anspråk. Manöver-
barheten blir mycket god och systemet lämpar sig speciellt för att kunna flytta fartyget i sidled 
eller att positionera vid t.ex. läktring eller operationer med ROV. 
Besättningen på KBV 010 är mycket nöjd med detta system och vill även ha det i framtiden. 
 
För att få mera information om de olika systemen kontaktades olika propellertillverkare och 
följande data om fartyget bifogades. 

 
Lpp (m) Bwl (m) T (m) Cb Fart (kn) P (kW)

45 9 2,5 0,5 16 1300  
Tabell 23 Fartygsdata till propellertillverkare 

För att kunna jämföra de olika systemen beräknar man en propulsionsverkningsgrad, ηD enligt 
HRD ηηηη 0=  

Formel 25 Propulsionsverkningsgrad 

där η0 är propellerverkningsgraden baserat på hur propellern arbetar utan skrovet, ηR är rela-
tiva rotativa verkningsgraden beroende av variationer i det vattenflöde som passerar propel-
lern och ηH är skrovverkningsgraden beroende av medelströms- och sugfaktor enligt Formel 
26. Relativa rotativa verkningsgraden ligger vanligen runt 1 vilket används i följande be-
räkningar. 

w
t

H −
−

=
1
1η  

Formel 26 Skrovverkningsgrad 
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Rolls-Royce1 har använt följande faktorer för att beskriva skrovet och att dessa skiljer sig från 
värdena i Tabell 18 beror på att det nu är ett fartyg med två propellrar. Skrovverkningsgraden, 
ηH har beräknats enligt Formel 26. 

 
w t ηH

0,09 0,112 0,975  
Tabell 24 Medströms-, sugfaktor och skrovverkningsgrad enligt Rolls-Royce 

Rolls-Royce har lämnat flera förslag till CPP-system, samtliga bestående av 2 stycken 4-
bladiga HS bronspropellrar med en effekt på 650 kW vardera.  

 
Projekt alt. 4 5 6
Isklass ej ej 1A
Motoreffekt (kW) 1320 1220 1240
Propellervarvtal (rpm) 570 455 455
Propellerdiameter (m) 1,45 1,65 1,65

η0 0,526 0,571 0,561  
Tabell 25 Förslag från Rolls-Royce 

Verkningsgraderna för propellern är i modellskala och i fullskala stiger de med cirka 2,5 - 3 % 
och som ses i fall 4 och 5 stiger verkningsgraden med större diameter på propellern. Propell-
rarna är dimensionerade enligt DNV och för att öka verkningsgraden ytterligare kan man gå 
ifrån detta och användare tunnare blad vilket inte leder till några problem enligt Rolls-Royce. 
För isklass krävs en propeller med tjockare blad vilket leder till sämre verkningsgrad, varför 
kan det vara aktuellt att använda stålpropellrar istället för brons. 
 
Rolls-Royce räknar med ett bortfall på 4 % i växel och lager och har räknat med en axellängd 
på 7 meter plus en mellanaxel på 1.5 meter. 
 
Schottel2 har lämnat förslag på roderpropellrar, en med dysa (SRP), se Figur 20, och en med 
dubbla propellrar (STP), se Figur 21. Deras beräkningar är baserade på följande värden: 

 
w t ηH

0,12 0,15 0,965  
Tabell 26 Medströms- och sugfaktor enligt Schottel 

Att medströms- och sugfaktor skiljer mellan företagen beror på att de är baserade på deras 
erfarenheter från olika skrov. Då inga linjer har bestämts ännu så finns inga bättre värden att 
tillgå. 
Propellrarna ger för lite effekt men hastigheten är rätt vilket gör att verkningsgraderna kan 
jämföras mellan de olika typerna av propellrar. 

 
SRP STP

η0 0,58 0,642  
Tabell 27 Förslag från Schottel 

                                                 
1 Rolls-Royce AB Per Lindqvist  +46 550 8 4114 
2 SCHOTTEL  Mr Roman  rscholler@schottel.de 
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Figur 20 SRP 

 
Figur 21 STP

Detta visar att STP har en 6 procentenheter högre verkningsgrad vid 16 knop än SRP vilket 
beror på att den aktra propellern utnyttjar strömningen från den förliga. Fördelarna med en 
dysa är att dragkraften ökar vid låga hastigheter vilket passar för bogsering men vid högre 
hastigheter ökar dysans motstånd för att till slut bli större än effektvinsten. Schottel räknar 
med 5 % mekaniska förluster i sina system och arrangemanget går att få isklassat. 
 
För att klara djupgåendet krävs en STP 550 med en propellerdiameter på 1,6 meter, om denna 
klarar att leverera tillräcklig effekt är osäkert då Schottel inte har hunnit utföra sina be-
räkningar. Med en ökad propellerdiameter bör verkningsgraden förbättras ytterligare, vilket 
ses i Rolls-Royce exemplet i Tabell 25. Jämfört med ett CPP arrangemang ses här fördelen 
med att låta propellern arbeta i ett strömningsfält mindre stört av fartygskroppen. 
 
Vid jämförelser mellan framdrivningssystemen är det propellerns verkningsgrad som är den 
dominerande faktorn och att medströms- och sugfaktorn skiljer sig åt i de olika fallen ligger 
inom den felfaktor som Rolls-Royce uppger. En propellerverkningsgrad på 0,65 verkar låg, 
men den är också baserad på grova uppskattningar av skrovformen. 
 
För att jämföra de olika systemen prismässigt, jämförs Rolls-Royce alternativ 5, 2 styck CPP 
med en diameter på 1,65 meter utan isklass med Schottels 2 stycken STP 550 med en diame-
ter på 1,6 meter utan isklass. Prisuppgifterna ska inte ses som definitiva utan som en väg-
ledning för att kunna jämföra. Rolls-Royce pris blir 5,2 miljoner sek och omfattar propellrar, 
axelledning, tryckoljeboxar, hydraulik och manöversystem. Schottels ombud i Sverige, 
Sveadiesel3 lämnar ett pris för 2 kompletta system med STP 550, kardanaxlar och styrsystem 
på 550.000 Euro vilket med en växelkurs på 9 sek blir 4,95 miljoner sek. Systemen kan ses 
som jämförbara, men till CPP tillkommer även kostnaderna för ett rodersystem. 
 
Vinsterna med en roderpropeller är både bättre propellerverkningsgrad och ett mindre skrov-
motstånd. Schottel hävdar att deras STP höjer effektiviteten upp till 20 %, vilket kan ses som 
ett extremfall. En roderpropeller ger även bättre manöverförmåga.  
Investeringskostnaderna är lägre och enligt Sveadisel är även underhållskostnaderna 20 till 40 
% lägre. 
 
Rolls-Royce4 återförsäljare för roderpropellrar har tillfrågats om ett system men har inte 
hunnit utföra sina beräkningar. 

                                                 
3 Sveadiesel  Leif Nimander  leif.nimander@sveadiesel.se 
4 Wetterström Marin AB Mr Wetterström  +46 174 213 22 
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Motorer 
Två alternativ finns för drivning av propellrarna, en eller flera motorer kopplade till en växel 
som driver propellern via en axel eller ett dieselelektriskt system där flera motorer är kopp-
lade till en generator och där propellern drivs av en elmotor.  
 
KBV 010 har en motor kopplad via ett axelsystem till varje roderpropeller och tycker att det 
fungerar bra, systemet är enkelt att jobba med. Enda problemet har varit kardanaxlarna, då 
kraften måste förskjutas både i höjd- och sidled. De mekaniska förlusterna uppskattas till 5 % 
för ett sådant system. För att optimera motoreffekten till olika driftskonditioner kan två moto-
rer kopplas till en växel för att kunna kopplas in och ur vid behov.  
 
Ett dieselelektriskt alternativ har fördelarna att mindre högvarviga motorer kan användas och 
antalet kan anpassas för att optimera driften. En motor som arbetar på optimalt varvtal ger låg 
bränsleförbrukning och mindre utsläpp. Motorerna kan placeras på önskad plats i fartyget för 
att optimera utrymmena då inga axlar behövs för att överföra kraften. Det finns många till-
verkare med lång erfarenhet, och service och reservdelar är lätt att få tag på. Förlusterna i 
generatorerna uppskattas till 10 % för ett sådant system. För att driva propellern finns två 
alternativ, att använda ett ”pod” system, se Figur 22, eller mekaniska roderpropellrar med 
elmotorer. 
 
Ett ”pod” system (från det engelska ordet 
pod), där elmotorn sitter nere i kapseln vid 
propellern är ett system som har använts på 
stora kryssningsfartyg under lång tid. För-
delen är att inga axelarrangemang eller 
växlar behövs, vilket minskar plats-
åtgången och risken för vibrationer i skro-
vet. ABB:s minsta system levererar en 
effekt på 831 kW, men de anser att detta 
inte är tillräckligt prisvärt ännu för att 
kunna konkurrera med en mekanisk roder-
propeller. I dagens läge (2004) ligger bryt-
punkten omkring 1500 till 2000 kW då 
deras Azipod kan konkurrera i pris. Detta 
tror de kommer att sjunka då produktionen 
för mindre ”poddar” har kommit igång 
bättre.  

 
Figur 22 Azipod 

 
Idag är ABB ensamma att erbjuda detta, men Rolls-Royce arbetar med ett liknande projekt 
och tror även de på en framtid för mindre ”pod” system. ABB5 rekommenderar mekaniska 
roderpropellrar med elmotorer för dieselelektrisk drift då mindre motorer kan användas för att 
optimera driften. Men med detta system försvinner fördelen med en tyst och vibrationsfri drift 
samt en sämre verkningsgrad än mekanisk överföring är detta inte för tillfället ett alternativ.  

                                                 
5 ABB Marine  Thomas Hackman +358 10 22 22110 
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Resultat framdrivningssystem 
För bra manöverbarhet och smidigare motor- och axelarrangemang installeras 2 roder-
propellrar med dubbla propellrar och med mekanisk kraftöverföring. Varje axel är kopplad till 
två motorer via en växel för att kunna kopplas in och ur under drift. De uppgifter som finns 
för Schottels mindre arrangemang används för att få en indikering om verkningsgraden. 
Propulsionsverkningsgraden beräknas enligt Formel 25 med värden från Tabell 26 och Tabell 
27. Med mekaniska förluster i propellern på 5 % och i växeln på 1 % samt ett sjötillägg för 
vågor och vind på 15 % blir den totala installerade effekten 2565 kW. Jämfört med fart/effekt 
diagrammet i Figur 11 är detta värde högt vilket indikerar att propellerns verkningsgrad går 
att förbättra, även släpmotståndet från Tabell 16 är en osäker faktor. Men det ger en indikation 
på storleken på motorerna för att kunna planera maskinrummet. 
 
För att uppskatta hur effekten ska fördelas mellan motorerna för att uppnå patrullfart på två 
motorer krävs ett mer noggrant beskrivet skrov för att uppskatta släpeffekter i olika farter. För 
att uppskatta effekterna på motorerna i detta stadium fördelas de lika mellan samtliga vilket 
ger 640 kW per maskin. En Caterpillar 3412 ger enligt deras hemsida: 
>www.caterpillar.com< en effekt på 650 kW vid 2100 rpm och 500 kW vid 1800 rpm. Mot-
orena väljs som exempel för att uppskatta storleken vilket enligt hemsidan är: 

 
L (m) B (m) H (m)

2 1,5 1,3  
Tabell 28 Caterpillar 3412 

I slutet av rapportskrivandet erhölls effektberäkningar utförda av Björn Henriksson på Gothia 
Marine AB6. Dessa var utförda enligt ”Holtrop Menner” som innehåller en korrektionsfaktor 
baserad på serier med släpförsök. Beräkningarna ger ett släpmotstånd på 120 kN vid 16 knop 
vilket är en sänkning på 33 %. Om fartyget utrustas med bulb sänks motståndet ytterligare och 
en bulb skulle även förbättra möjligheten till isgång. Vidare visar beräkningar för två 
”twinscrew” propellrar med en diameter på 1.65 meter, att det kräver en motoreffekt på 1675 
kW för att uppnå samma hastighet. Detta är en total sänkning med 45 % vilket visar att 
propellerverkningsgraden stiger med en ökad diameter.  
 

                                                 
6 Gothia Marine AB Björn Henriksson +46 31 22 89 20 
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Isklass 
Möjligheten för fartyget att ta sig fram i is prioriteras olika i regionerna. Serierna KBV 050 
och 045 är inte klassade för isgång och uppskattas klara 10 cm obruten is. Detta anser besätt-
ningarna ej tillräckligt utan tycker att fartygen bör klassas för isgång. Norra regionen anser att 
deras nuvarande fartyg KBV 005 som klarar att ta sig fram i 0,3 meter obruten is inte är till-
räckligt och kräver ett fartyg med liknande förmåga som KBV 181 som klarar 0,7 meter 
obruten is.  
 
I reglerna för klassning skiljer man på isbrytare och fartyg dimensionerade för isgång. Skill-
naden är att en isbrytare kan bryta is själv och ett fartyg med isgång är dimensionerat för att få 
assistans av en isbrytare och klarar bara tunnare is själv. Det finns olika grader för hur tjock is 
ett isgående fartyg klarar och detta benämns isklass och går från 1C till 1A*. De istjocklekar 
som skroven dimensioneras för benämns h0 och h enligt DNV:s regler [10] och redovisas i 
Tabell 29. h0 är tjockleken på isen vid öppen sjö och h är höjden på den area som skapar tryck 
mot skrovet. Detta betyder inte att fartyget kan ta sig fram i dessa förhållanden för egen 
maskin utan är ett mått på skrovstyrkan. Hur tjock is fartyget klarar beror på hur mycket 
maskineffekt det har. För att klara att operera i norra Östersjön med assistans av isbrytare 
under hela vintern krävs minst isklass 1A. 

 
ICE 1A* 1A 1B 1C
h0 (m) 1 0,8 0,6 0,4
h (m) 0,35 0,3 0,25 0,22  

Tabell 29 DNV Pt.5 Ch.1 Sec.3 B Tabell B1 

Inga isbrytaruppgifter vilar på Kustbevakningen och att utforma fartyget som isbrytare leder 
till ökade kostnader vid konstruktion och drift. Uppgifter som kan tänkas uppstå vid isförhål-
landen är att utföra läktring av ett grundstött fartyg eller ta upp olja i brutna isrännor. Ett sätt 
att lösa problemet är att begära assistans från isbrytare om fartyget inte klarar att ta sig fram 
till olycksplatsen själv. 
 
För att undvika att rita två olika fartyg används samma skrovform till samtliga fartyg men 
skrovet förstärks extra på de fartyg som ska stationeras i norra Sverige. Då krav på isgång 
finns i samtliga regioner utformas förskeppet för detta, om fartyget förses med en bulb kan 
denna öka fartygets förmåga att bryta is. 

Maskinstyrka 
En effekt på 1300 kW antas vara tillräcklig för att uppfylla DNV:s krav för isklass 1A men då 
beräkningarna i DNV:s regelverk [11] för maskineffekten inte är anpassade för fartyg i KBV 
060 storlek utförs inga beräkningar. Den installerade effekten används som utgångspunkt för 
att dimensionera skrovet för isgång för att undvika risker för skrovskador vid tjock is. 
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Viktökning 
För att uppskatta skrovvikten, WST, utan isförstärkning används en metod av Watson från 
Thomas Milcherts kompendium [12]. 

36,1KEWST =  

Formel 27 Skrovvikt 

där K = 0,044 enligt tabellen i kompendiet och E är “Equipment number” och beräknas enligt: 
( ) ( )TDLTBLE −++= 85,0  

Formel 28 Equipment number 

Stålvikten gäller för fartyg med ett Cb = 0,7 och för att korrigera för annat Cb multipliceras 
vikten med följande faktor: 

( )[ ]70,005,01 −+ bC  

Formel 29 Korrektionsfaktor 

beräkningen ger en skrovvikt på 335 ton. 
 
Enligt Olle Johansson på O.J. Marin AB7 som har erfarenhet av Kustbevakningens fartyg bör 
dödvikten för ett fartyg i denna storleken ligga på 75 ton. Om deplacementet är 545 ton blir då 
lättvikten 470 ton och minus skrovvikten återstår 135 ton för utrustning och maskineri. 
 
Viktökningen för att bygga enligt 1A uppskattas till 5 % enligt Milcherts kompendium [13] 
för fraktfartyg något över 100 meter. 

Kostnadsökning 
Enligt Milcherts kompendium [14] uppskattas totala kostnaden för skrovet inklusive arbete till 
mellan 4000 och 5000 USD/ton. Detta var 1993 men en jämförelse med dagens reparations-
kostnader på ett svenskt varv som enligt SALTECH8 ligger på mellan 5000 och 6000 
USD/ton beroende på plåttjocklek verkar priserna stämma bra fortfarande. 
 
För att göra en kostnadsberäkning antas ett pris på 5000 USD/ton och en viktökning på 17 
ton, då ökar kostnaden med 85.000 USD vilket blir 680.000 sek med en dollarkurs på 8 sek. 
 
Tillkommer gör även kostnader för dimensioneringen av propeller och axelarrangemang samt 
på startarrangemanget, sjövattenintag och kylsystem. 

Resultat isklass 
Fartyget byggs enligt isklass 1A och skrovet dimensioneras för att klara full maskineffekt. För 
att veta hur tjock is fartyget klarar att bryta måste beräkningar utföras baserade på maskin-
effekten. Om detta inte är tillräckligt får maskinstyrkan ökas i de fartyg som ska ha större 
förmåga och skrovet får sedan förstärkas utifrån den nya motoreffekten. 
 
 

                                                 
7 O.J. Marine AB Olle Johansson  +46 491 766 340 
8 SALTECH  Thomas Milchert +46 8 735 85 35 
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Miljöskydd 
Miljöskydd är fartygets huvuduppgift och stor vikt läggs vid de system som ska användas till 
att ta upp och hantera olika slags oljeprodukter. 

Oljeupptagning 
Oftast rör det sig om mindre spill eller utsläpp som ska tas omhand men vid olyckor finns det 
en stor risk för större utsläpp. Olyckan utanför Spaniens kust 2003 då oljetankern ”Prestige” 
med 77.000 ton olja sjönk antyder hur illa det kan gå. Hon hade hämtat sin last i St. 
Petersburg så olyckan kunde ha hänt i Östersjön och måste ses som ett möjligt scenario. 
 
Det finns en mängd olika oljor med skiftande egenskaper, från lätta dieseloljor till tjocka rest-
oljor med hög viskositet. Viskositeten är ett mått på oljans inre friktion och är starkt beroende 
av temperaturen, vid låga temperaturer är oljan tjockflytande och har hög viskositet. Viskosi-
teten spelar en stor roll vid möjligheten för upptagning av oljan och dagens fartyg är utrustade 
med flera olika system för att klara oljor med skiftande viskositet. 
 
Viktigt vid en olycka är att samla ihop och ta upp oljan så fort som möjligt för att begränsa att 
oljan sprider sig över ett större område. Om oljan når land blir skadorna mycket större och 
saneringsarbetet mycket mer tidskrävande än till havs. När oljan exponeras för luft avdunstar 
de lätta fraktionerna (oljan gasar) vilket leder till att oljan får en högre viskositet vilket försvå-
rar upptagningen. 
 
Fartygen ska kunna ta upp oljor vid nollgradigt vatten då viskositeten kan uppgå till 1.000.000 
cSt. Systemet ska vara ”advancing” och kunna opereras vid en signifikant våghöjd på 1,5 
meter. Fartyget byggs enligt DNV:s regler för ”Oilrec” [15] vilken gäller för fartyg som till-
fälligt hanterar, förvarar och transporterar oljor, med en flampunkt under 60 ˚C, som har tagits 
upp från ett oljeutsläpp i en nödsituation.  

Oljedetektering 
Idag guidas fartygen till oljeutsläppet av flygspaning men på plats är det upp till besättningen 
ombord på fartyget att upptäcka oljan. När oljan är utbredd över ett större område sveps det av 
systematiskt, men vid mindre fläckar är det upp till styrman att ”fånga upp” dessa med svepet. 
När sikten är god är detta inga problem men vid mörker eller nedsatt sikt uppstår problem. 
Strålkastare har monterats i fören på fartygen för att ge bättre sikt vid mörker men för att 
kunna ta upp olja dygnet runt och året om krävs ytterligare hjälpmedel. 
 
En IR-kamera är installerad på KBV 010 för att detektera olja men det har varit mycket tek-
niska problem med denna. Detta har gjort att kameran inte har testats i ”skarpt” läge men vid 
de prov som gjorts har IR fungerat bra för att upptäcka olja. Kameran är mycket dyr i inköp 
och de tekniska problemen gör att det finns lite förtroende för den hos besättningen. Tekniken 
med IR för att se olja upplevs däremot som något positivt och något de kan tänka sig att an-
vända i framtiden. 
 
KBV 202 är utrustad med en UV-strålkastare från ”Colorlight” för detektering av olja och 
enligt Stefan Sundin9, stationschef Simrishamn så är strålkastaren ett bra hjälpmedel vid 
miljöövervakning och bekämpning av oljor. Underlaget är dock bristfälligt då lampan endast 
har använts en gång för att upptäcka olja. Vid detta tillfälle hade oljan inte upptäckts utan 
                                                 
9Kustbevakningen  Stefan Sundin  +46 418 124 45 
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lampans hjälp. Synpunkter finns på lampans räckvidd och att den bör placeras i fören av far-
tyget. Lampan kan även användas för att upptäcka personer i vattnet men denna funktion har 
inte provats ännu. 
 
Dagens fartyg får avbryta oljeupptagningen vid mörker och går då in till land för att tömma 
tankarna och vila. En dags oljeupptagning är vad en besättning på 6 personer klarar och om 
besättningen dimensioneras för att ta upp olja mer än en dag måste problemet med att detek-
tera oljan också lösas. Dimensioneringen av tankkapaciteten är också beroende av om olja kan 
tas upp dygnet runt men för ett fartyg i denna storlek är det inte avgörande. 200 m3 kan vid 
gynnsamma förhållanden fyllas på mindre än en dag 
 
För att effektivt kunna ta upp olja även vid mörker och nedsatt sikt måste ett detekterings-
system installeras på fartyget. Då inte mycket dokumenterad erfarenhet finns från de system 
som finns inom Kustbevakningen bör dessa utvärderas mer noga för att skapa bättre underlag. 
Kustbevakningens flygplan är utrustade med olika system för att upptäcka olja på vattnet och 
även dessa är intressanta att undersöka för att se om det går att anpassa till ett fartyg. 

”Advancing” system 
 
Det system som Kustbevakningen använ-
der idag vid större oljeutsläpp till havs 
bygger på en svepteknik där fartyget fäller 
ut armar på sidorna i vilka länsor är fästa, 
se Figur 23. När fartyget körs framåt leder 
länsorna oljan till fartygssidan där oljan 
lyfts upp ur vattnet. Detta system då farty-
get gör framfart genom vattnet när det 
samlar upp oljan kallas ett ”advancing” 
system och fördelen är att fartyget snab-
bare kan samla ihop oljan än om det ligger 
stilla. 

 
Figur 23 Oljeupptagning med svep 

 
Målet är att hitta ett ”advancing” system som klarar alla typer av oljor men det finns för nuva-
rande inga sådana system som är i bruk för mindre fartyg.  
 
Det ”advancing” system som används av Kustbevakningen idag har roterande borstar som 
lyfter upp oljan ur vattnet. Oljan skrapas sedan av mot en plåt och pumpas vidare till förva-
ringstankar ombord. Fördelen med borstar är att lite vatten följer med upp, men nackdelen är 
att de inte klarar tunnare oljor då dessa slås sönder av borsten och blandas med vattnet (agite-
ras), vilket försvårar vidare upptagning. 
 
Ett alternativt system vore att ha någon form av pump vid vattenytan som suger upp oljan 
direkt, men detta skulle medföra att även mycket vatten följer med upp som sedan måste 
skiljas från oljan. Ett sådant system finns på det Holländska fartyget ”Arca” och kräver stor 
tankkapacitet för att kunna avskilja vattnet. 
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Valet står då mellan att ta fram ett nytt system som klarar detta eller använda ett system som 
finns på marknaden men som inte klarar alla typer av oljor. För KBV 001 som ska projekteras 
under 2004 undersöks eventuella nya system som ska klara tjockare oljor. Men i väntan på 
den rapporten och med tanke på besättningens önskemål om beprövade system används ett 
system som finns på marknaden idag. 
 
Kustbevakningens system kan delas upp i två delar, svepet och upptagaren. Svepet samlar upp 
och leder oljan till upptagaren och består av en arm med en flottör och en länsa. Armen fälls 
ut från fartygssidan och längst ut sitter flottören i vilken länsan är fäst. Andra änden av länsan 
är fäst i upptagaren som sitter vid fartygssidan. Tekniken fungerar bra men begränsningen 
ligger i farten och vågor, vid för hög fart eller stora vågor släpper länsan förbi oljan. Max fart 
är idag 1,5 till 2 knop vilket är väl avvägt mot kapaciteten att ta upp oljan. 
 
Två olika upptagningsanordningar används idag, ett kassettsystem där upptagaren hänger på 
sidan av fartyget, se Figur 25, och ett inbyggt system där upptagaren är inbyggd i skrovsidan, 
se Figur 24. 
 

 
Figur 24 Inbyggt system 

 
Figur 25 Kassettsystem

Vid sjögång uppstår problem vid riggning av systemet då det är besvärligt att fästa länsan i 
upptagare och flottör. För att förenkla att fästa länsan i upptagaren kan den sättas på en rulle i 
upptagaren, vilket är gjort på KBV 201. För att rullen ska bli så liten som möjligt vid 
förvaring är länsan uppblåsbar och nackdelen blir då att länsan blir känslig för punktering. För 
att underlätta att fästa i flottören har ”Lamor” utvecklat ett system som gör detta automatiskt, 
systemet finns på det tyska fartyget Kiel och videosekvens finns på Lamors hemsida > 
http://www.lamor.fi/new/products.asp?ac=3&main_id=2&sub_id=3&id=1 < under rubriken 
”Videos”. 
 
Vid sjögång är det även problem att lyfta kassetterna på plats då dessa normalt förvaras i last-
oljetankarna. Kassetten ska placeras på ett gejdersystem på fartygssidan och detta blir riskfyllt 
när fartyget gungar. Vid kraftig sjögång måste systemet riggas i lä för att sedan ta sig ut till 
olycksplatsen vilket ökar tiden för insats. För att underlätta detta har ett dävertsystemet för 
kassetterna installerats på KBV 201 men kassetterna förvaras på däck, vilket kräver utrymme. 
Systemet har underlättat arbetet men det tar fortfarande längre tid och kräver fler personer än 
att rigga det fasta systemet. Ännu en nackdel med kassetten är att den förvaras i upphissat läge 
efter sanering vilket medför att olja kan hamna på däck och överbyggnad. Fördelarna är att 
den enkelt kan lyftas av vid kaj för sanering efter oljeupptagning. 
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De två systemen skiljer sig i tekniken för att ta upp oljan ur vattnet. 
 
På kassettsystemet sitter borsten på cirkulära trummor som trycker ner oljan i framkant och 
lyfter upp den i bakkant, se Figur 26. Vattnet passerar genom borsten och släpps ut akter om 
länsan vilket medför att den olja som inte fäster på borstarna passerar förbi fartyget. 
 
Om oljan är tjock bildas en film som 
hindrar genomströmningen av vattnet 
vilket leder till att länsorna skjuter vattnet 
och oljan framför sig.  
Oljan skrapas av från borsten mot en plåt 
som sitter i överkant av trumman, se 
nummer 2 i Figur 26. Om oljan är för tjock 
rinner den inte av denna plåt tillräckligt 
snabbt, vilket hindrar flödet till 
uppsamlingstråget, se nummer 3 i Figur 
26. 
 
På det fasta systemet sitter borsten på ett 
ovalt band som lyfter upp oljan i framkant, 
se Figur 27. Detta gör att mycket tjockare 
olja kan tas upp då den ”lyfts” upp från 
vattnet. Systemet är monterat i fartygssidan 
och sanerat vattnen återförs för om länsan 
enligt skissen i Figur 28, vilket ökar 
effektiviteten. Avskraparen sitter under 
bandet vilket medför att oljan rinner av 
lättare, se nummer 2 i Figur 26. 

 
Figur 26 Borsttrumma 

 
Figur 27 Borstband 

 
Det utrymme som upptagaren sitter i kallas 
”recess” och dess utformning har visat sig 
vara viktig för att skapa rätt cirkulation i 
systemet enligt Figur 28. De fasta syste-
men på KBV 010 och 051 fungerar mycket 
bra och bör bevaras. ”Recessens” längd är 
6 meter och luckorna är 1 meter och place-
rad i varje ände. Borsten måste sticka ned 
under vattenytan tillräckligt mycket för att 
klara fartygets rörelser vid sjögång och 
uppsamlaren måste placeras tillräckligt 
högt för att undvika att vågor slår över när 
fartyget är fullastat.  

Figur 28 Cirkulationsskiss 

I uppsamlingstråget på kassetterna sitter en transferpump som pumpar oljan vidare till 
lastoljetankarna, se Figur 29. Pumpen är löstagbar och kan används till annat t ex att sänkas 
direkt ner i vattnet för att ta ett mindre spill. 
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Detta system fungerar mycket bra på kas-
setten och upplevs enklare än på det fasta 
systemet. Ett problem med kassetterna har 
varit att tjock olja fastnar på avskraparen 
och inte rinner ner till pumpen. En ny 
skrapare med kanaler för ånga har under 
hösten 2004 monterats på samtliga 
kassetter men har inte provats vid 
oljeupptagning ännu. 
 
Då avskraparen har en större lutning i det 
fasta systemet fastnar inte oljan där men 
problemet uppstår i stället i tratten, se 
nummer 3 i Figur 27, där inloppet till pum-
pen är för litet. Oljan stannar upp i trattens 
avsmalning och för att motverka detta har 
oljan värmts med ett ”ångspett”, se Figur 
30. En bättre utformning vore som på kas-
setterna där pumpen är ställd direkt i upp-
samlaren och inget finns som hindrar flö-
det. Om uppsamlaren har en större volym 
och förses med värmeslingor hinner oljan 
värmas innan den pumpas vidare vilket 
minska friktionen i ledningarna. 

 
Figur 29 Uppsamlingstråg på kassett 

 
Figur 30 Uppsamlingstråg på inbyggt 

Transferpumpens kapacitet anpassas till upptagningshastigheten och på KBV 050 har skruv-
pumpen till ”GT-185” systemet använts och upplevs som tillräcklig. Kapaciteten är 45 m3/h 
med ett maximalttryck på 11 bar men utformningen av systemet där oljan ska rinna ner i 
pumpen är inte bra. Systemet i kassetterna där pumpen står i oljan, se Figur 29, fungerar bättre 
och pumparna där är omtyckta. Dessa är av märket Foilex och för att garantera flödet väljs 
pumpen som har kapaciteten närmast över ”GT-185”. Enligt Foilexs hemsida 
>www.foilex.com< är det pumpen ”TDS 200” med ett flöde på 70 m3/h och ett maximalttryck 
på 10 bar. 
 
Samtliga fartyg utom KBV 201 har lösa slangar för att transportera oljan till tankarna. Detta 
upplevs som krångligt, skitigt, tar tid vid riggning och är utrymmeskrävande att förvara. Vid 
tjockare oljor blir motståndet i slangarna för stort och pumpen klarar inte att pumpa oljan 
vidare. KBV 010 har provat att spruta in ånga i slangarna för att minska motståndet vilket har 
lyckats men slangarna har inte klarat värmen och gått sönder efter ett tag. KBV 201 fasta rör-
systemet har möjlighet att spruta in ånga för att minska friktionen vilket fungerar mycket bra. 
 
Det nya fartyget utrustas med ett rörsystem med möjlighet att värma oljan både i uppsamlaren 
och i rören. För att enkelt kunna lyfta bort transferpumpen ska någon form av snabbkoppling 
mellan den och rörsystemet finnas. Om detta är en slang ska denna dimensioneras för att klara 
värme. 
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Båda systemen fungerar bra och är omtyckta av besättningarna, det finns mycket erfarenhet 
och idéer till förbättringar vilket väger tungt i val av utrustning. Besättningarna föredrar att 
jobba med ett fast system då detta är enklare och säkrare att rigga och medför mindre oljespill 
på fartyget. 
 
För dagens system på Kustbevakningens fartyg krävs en besättning på 6 man för att kunna ta 
upp olja under en dag. 2 personer krävs på bryggan för att manövrera fartyget och sköta 
kommunikationen, 2 till 3 personer på däck för att sköta upptagarna med kringutrustning och 
1 till 2 för att sköta övriga sysslor på fartyget. Besättningarna tycker att detta är en bra lösning 
men har även provat med färre personer, vilket fungerar så länge inga större problem uppstår. 

Friflytande skimrar 
Idag kompletteras ”advancing” systemet med olika friflytande skimrar för att ta upp tunnare 
oljor eller när det inte finns tillräckligt med plats för att manövrera fartyget. Fartyget ska vara 
utrustat med två av dagens skimrar enligt krav från Räddningstjänstavdelningen, ”Komara 
12K” för tunnare oljor och ”GT 185” för tjockare. Dessa ska förvaras i lastrummet och lyftas 
upp vid behov. 
 
”Komara 12K”, se Figur 31, använder 
roterande diskar för att ta upp oljan och är 
populär hos besättningarna, den är liten 
och lätt (56 kg) och har en bra kapacitet. 
En sugpump används vilket gör att pumpen 
placeras på fartyget och minskar vikten på 
skimmern. Detta begränsar möjligheten att 
pumpa tjockare oljor. Pumppaketet är 
dieseldrivet och väger 195 kg och kan även 
användas separat för att suga upp olja och 
vatten. 
  

Figur 31 ”Komara” skimmer 

Kustbevakningen har köpt en skimmer för lättare oljor av märket ”Surf cleaner SCC 100” för 
att prova under 2003. Enligt Jan Fälteke10 på Tekniska avdelningen är fördelen att systemet är 
batteridrivet för att klara att arbeta självständigt. Hela systemet väger bara 125 kg utan batte-
rier och då krävs inget pumppaket som på ”Komaran”. Skimmern kan komma att ersätta 
”Komara” skimmern i framtiden men bör kompletteras med ett system med högre kapacitet 
som även klarar tjockare oljor. 
 
”GT 185” är en gammal skimmer som bygger på Archimedes princip och använder samma 
skruvpump som KBV 050 och 010 använder till ”advancing” systemen. Besättningen tycker 
den är stor och otymplig och många har aldrig använt den för oljeupptagning. Ett annat pro-
blem är att den är känslig för sjögång. På Lamors hemsida >www.lamor.fi< under rubriken 
”Brush Adapter” finns en borsttillsats till skimmern. 
 

                                                 
10Kustbevakningen Jan Fälteke  +46 455 35 34 51 
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Denna är framtagen för att sätta på ”GT” 
skimmerns fundament för att utnyttja 
samma pump och flytkroppar, se Figur 32. 
Systemet med borstar är beprövat i sjögång 
och klarar relativt tjock olja. Fördelen är 
att gammal utrustning återanvänds men 
nackdelen är att konstruktionen fortfarande 
är stor och klumpig; borstpaketet väger 38 
kg, pumpen 85 kg och sedan tillkommer 
vikt för flytkroppar och ställning.  

Figur 32 Modifierad ”GT” skimmer 

 
Under rubriken ”Skimmer – stationary” på 
samma hemsida finns en multiskimmer 
som bygger på samma teknik som 
”Komaran” men med möjlighet att enkelt 
byta mellan borstar och diskar för att klara 
olika typer av oljor, se Figur 33. Systemet 
är något större än ”Komaran” och väger 
omkring 150 kg men det är komplett med 
pump. Systemet är hydrauldrivet och 
kräver en extern kraftkälla. Detta kan ses 
som en lämplig ersättare för båda 
skimrarna då den klarar både tunna och 
tjocka oljor.  

 
Figur 33 Multiskimmer 

 
Det finns inget beslut om att nya skimrar ska införskaffas därför utrustas KBV 060 med 
dagens skimrar. 

Tjocka oljor 
När oljan har blivit så tjock att den inte går att ta upp med ”advancing” systemet används 
skopor för att lyfta ombord oljan. Besättningarna ser detta som det enda nuvarande system 
som fungerar. För att kunna ta ombord och förvara större volymer finns det öppningsbara 
luckor till lastoljetankarna 1 och 2.  
 
Skopan ska även kunna monteras på en vinsch för att kunna sänkas ner under vattnet och ta 
upp olja som har en högre densitet än vattnet. Skopan är utrustad med tänder för att kunna 
greppa oljefat eller liknande men som sluter tätt i stängt läge för att klara oljan. 
 
Kenny Olssons Åkeri11 har monterat en skopa på en vinsch för att kunna utföra mudder-
arbeten. Hydraulslangarna har fästs med öglor i vajern som har kunnat löpa fritt. Konstruktio-
nen fungerar men sikten är ett problem då skopan bara har sänkts ner till det tar stopp. 
 
För att kunna rikta skopan under vattnet monteras en kamera med sikt genom gapet. De finska 
oljeupptagningsfartygen ska ha en skopa med denna funktion men ingen information om 
denna har hittats. 

                                                 
11 Kenny Olssons Åkeri  Kenny Olsson  +46 70 213 24 21 



   

 46  

Resultat oljeupptagning 
2 fasta oljeupptagningssystem av LAMOR, typ LORS-5D C/2300. 
 

Längd 2300 mm
Bredd 1030 mm
Höjd 400 mm
Vikt 151 kg
Max kapacitet 80 m3/h
Max hydraulflöde 15 l/min
Max hydraultryck 100 bar  
Tabell 30 Lamor LORS-5D C/2300 

• Länsan integreras i upptagaren, koppling till flottör och uppblåsning sker  automatiskt. 
• Bommarna ska vara stuvade i kopplat läge och bör fällas ut automatiskt med egen 

anordning. 
• Transferpumparna ska vara lätt demonterbara (utan verktyg) för att kunna användas på 

annan plats. 
• Systemet ska drivas hydrauliskt och kunna styras från däck och brygga. 
• Ett fast rörsystem med möjlighet att välja till vilken tank oljan ska pumpas. 
• Det ska vara möjligt att värma upptagen olja för att underlätta för transferpumpen. 
• Möjlighet att blåsa rent rörsystemet efter användning för att undvika att olja stelnar i 

rören.  
 
2 transferpumpar typ Foilex TDS 200 pump. 

 
Max kapacitet 70 m3/h
Max tryck 10 bar
Max hydrauloljeflöde 100 l/min
Max hydrauloljetryck 200 bar  

Tabell 31 Foilex TDS 200 pump 

 
1 skopa med följande funktioner: 
 

• Skopa till kran för att kunna lyfta ombord tjock olja. 
• Skopan ska kunna monteras på en vinsch för att kunna hämta olja på botten. 
• Skopan ska vara utrustad med tänder för att kunna lyfta t ex ett oljefat. 
• Två tankar ska ha öppningsbara luckor på däck för att kunna ta emot olja från skopa. 

 
 

 
Figur 34 Skopa av märke Kinshofer 

Fartyget anpassas för att driva ”Komara 12K” samt ”GT 185” och plats lämnas i lastrummet 
för att förvara utrustningen. 
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Lastoljehantering 
Enligt DNV:s  regler för ”Oilrec” [15] indelas fartyget i gasfarliga utrymmen och zoner enligt 
Figur 35.
Lastoljetankarna, ”recesserna” till upp-
tagningssystemet och kofferdamarna 
betecknas som gasfarliga utrymmen (1). 
För att inte även lastrummet ska räknas 
som detta placeras en kofferdam mellan 
tank och lastrum. Klassen kräver även att 
tankarna avskiljs från maskinrum eller bo-
stadsutrymmen av en kofferdam, koffer-
damarna ska vara på minst 0,6 meter och 
kan användas till förvaring av bunkerolja 
eller ballasttank.  
Den gasfarliga zonen (2) sträcker sig 3 
meter horisontellt och 2,4 meter över all 
utrustning som har med oljehanteringen att 
göra.  

 
Figur 35 Gasfarliga utrymmen och zoner. 

Överbyggnaden som ligger i denna zon har strängare krav på brandklass än resten av byggna-
den och normalt får inga öppningar förekomma i denna zon. För att kunna ha en dörr till slus-
sen måste slussen förses med ett övertryck och ett ventilationssystem som byter luften 20 
gånger i timmen. Dörren ska vara självstängande och varningslampa som indikerar att olje-
upptagning pågår ska finnas. Ventilationsöppningar till tankarna sitter mellan tankarna och 
inga öppningar till gasfria zoner får finnas på en radie av 5 meter (3). Vid oljeupptagning 
monteras här svanhalsar för att höja utsläppet 2,4 meter över däcket, vilket klassen kräver. 

Lastoljetankar 
Fartyget har en tankkapacitet på 200 m3 fördelat på 4 tankar med 50 m3 i varje tank. Det finns 
möjlighet att värma oljan till pumpbarhet på 10 timmar i samtliga tankar och fartyget kan 
tömmas på en timme med egna pumpar. Det är möjligt att pumpa oljan mellan tankarna eller 
cirkulera oljan i tankarna med ett fast rörsystem. Luckor på däck finns till de aktra tankarna 
för att kunna lasta olja med skopa. 

Lastoljepumpar 
För att slippa ett pumprum och därmed spara utrymme ombord placeras en pump i botten på 
varje tank. Nackdelarna är att pumparna sitter svåråtkomligt och möjligheten att använda de 
till läktring går förlorad. 
 
Varje pump dimensioneras för att kunna tömma sin tank på 1 timme och samtliga pumpar ska 
kunna arbeta maximalt samtidigt. Varje tank är 50 m3 och pumpen ska klara att trycka oljan 
genom 10 meter rör och 10 meter slang med en diameter på 4 tum med en uppfodringshöjd på 
10 meter. Enligt Foilexs12 beräkningar klarar deras pumpar detta om oljan har en viskositet på 
6500 cSt eller mindre.  

                                                 
12Foilex Engineering AB Anders Johansson +46 31 222 525 
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Energiförbrukningen vid maximalt flöde och tryck beräknas enligt: 

η
pQP *

=  

Formel 30 Pumpeffekt 

där Q är flödet i m3/s, p är trycket i N/m2 och η är verkningsgraden. Med en verkningsgrad på 
0,8 blir den maximala effekten för en pump 24 kW. 

Värmning av lastoljan 
Värmesystemet dimensioneras efter vilken viskositet som lastoljepumparna kräver för att 
kunna tömma tankarna på en timme. Tiden för att nå denna temperatur är satt till 10 timmar. 
 
Vid 30˚C hade den olja som tagits upp från ”Prestige” efter tre dagar i vattnet en viskositet på 
4000 cSt vilket är tillräckligt för att kunna pumpas. Olja som har legat på havet så länge kan 
innehålla upp till 70 % vatten och upptagaren får upp ytterligare 5 % vatten, vilket gör att den 
blandning som ska värmas i tankarna kan bestå av 75 % vatten och 25 % olja. Effekten för att 
värma lastoljan beräknas enligt: 

t
dTCV

P p *** ρ
=  

Formel 31 Värmeeffekt 

där V är volymen i m3, ρ är densitet i kg/m3, dT är temperaturökningen i ˚C, t är tiden i 
sekunder och Cp är specifik värmekapacitet i J/kg˚C. Cp erhölls från Björn Henriksson på 
Gothia Marine13: 

 
vatten 4200 J/kg˚C

olja 1900 J/kg˚C  
Tabell 32 Specifik värmekapacitet, Cp 

Med en tankvolym på 200 m3 som ska värmas från 0 till 30 ˚C på 10 timmar beräknas effekt 
till 605 kW enligt Formel 31. 
 
Energi förloras genom att värme strålar ut från skrovet och för ett enkelskrov blir förlusten 
större då isolerande utrymme saknas. För att minska förlusterna kan fartyget förses med 
dubbelskrov men klassen kräver att detta utrymme ska vara minst 0.6 meter för att kunna in-
spekteras. Detta skulle leda till en minskning av tankvolymen med cirka 60 m3. 
Största förlusterna blir genom de ytor som har kontakt med vattnet då detta medium leder bort 
värmen effektivare än luft. För att undvika detta kan en dubbelbotten användas vilket skulle 
minska förlusten till cirka 40 m3. Då redan upptagningssystemet täcker 6 meter av tanksidan 
kan detta ses som ett isolerande hålrum. 
 
Värmeförlusten beräknas enligt: 

( )omgof TTkAP −= **  

Formel 32 Värmeförluster 

Där A är arean i m2, k är koefficient för värmetransmission i W/m2 ˚C, To är temperatur på 
olja i ˚C och Tomg är temperatur på omgivning i ˚C. 

                                                 
13 Gothia Marine Björn Henriksson +46 31 228 924 
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Koefficienten för värmetransmissionen genom tankväggen till mediet bakom erhölls från 
GESAB14: 

 
vatten 16,9 W/m2 ˚C
luft 6,3 W/m2 ˚C
tom tank 4,7 W/m2 ˚C  

Tabell 33 Koefficienten för värmetransmission 

För ett enkelskrov blir värmeförlusterna 65 kW, med dubbelskrov blir förlusterna 40 kW. Ett 
dubbelskrov skulle spara 4 % av den totala energin för uppvärmningen men öka totala ut-
rymmet för tankarna med 35 % om en tankkapacitet på 200 m3 ska bibehållas. Det extra ut-
rymmet mellan tank och skrov skulle kunna användas till bunkerolja men det finns redan till-
räcklig kapacitet för detta under manskapsinredningen och i kofferdamen. En installation av 
dubbelskrov blir onödig då förlusten av utrymme ombord väger tyngre än förlusten av värme-
energi. 
 
KBV 051 och KBV 010 har båda värme i två tankar med en sammanlagd volym på 90 m3 och 
har en ångpanna av märke Clayton EO-60 med en effekt på 600 kW installerad. Båda besätt-
ningarna tycker att kapaciteten är mer än tillräcklig och har aldrig haft några problem att 
värma oljan i tankarna. 
KBV 048 har värme i samtliga tankar med en sammanlagd volym på 150 m3 och har en 
Clayton EO-16 med en effekt på 160 kW installerad. Besättningen tycker att den är tillräcklig 
men är tveksamma om den räcker på vintern.  
KBV 201 har värme i samtliga tankar med en sammanlagd volym på 100 m3 och har en 
Babcock Wanson VPX 200 med en effekt på 140 kW installerad. Besättningen är inte nöjd 
med värmekapaciteten och tycker att pannan är underdimensionerad. 
 
Jämfört med beräkningarna för det nya fartyget har KBV 051 och 010 överkapacitet på sina 
pannor och de har inga klagomål på kapaciteten. KBV 048 har större tankvolym att värma och 
mindre panna, men de är också skeptiska till om det är tillräcklig kapacitet när det är kallt. 
 
Resonemanget är baserat på besättningarnas allmänna uppfattning av värmesystemen och inga 
speciella fall eller tider har diskuterats. För att kunna dra några slutsatser måste en noggran-
nare undersökning göras, baserad på verkliga fall eller tester med uppvärmning av vatten. Ett 
test är extra intressant att utföra vintertid för att få med förlusterna av värmestrålningen. 

Värmesystem för lastoljan 
Av de system som finns på marknaden jämförs ånga och hetolja eftersom Kustbevakningen 
har erfarenhet av båda. Samtliga fartyg utom KBV 005 har ångsystem ombord och upplever 
dem som krångliga att starta och underhållskrävande. KBV 005 tycker deras hetoljesystem är 
mycket enkel att starta men har aldrig använt systemet för att värma olja, och har därför ingen 
erfarenhet av dess kapacitet. 
 
Fördelen med ånga är det stora energiinnehållet vilket leder till små rördimensioner och korta 
slingor i tankarna. Nackdelen är högt tryck och hög temperatur i systemet och om det inte 
används regelbundet uppstår problem med korrosion och frysrisk. Systemet kräver omfattande 
arbete vid uppstart, avstängning och konservering.  

                                                 
14 GESAB  Peter Otelea  +46 31 779 7841 
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Fördelarna med hetolja är att det är enkelt att arbeta med och inte medför några problem med 
korrosion eller frysrisk. Nackdelen är det lägre energiinnehållet vilket leder till något större 
dimensioner på rören och längre slingor. 
 
För Kustbevakningen som använder sitt värmesystem sällan lämpar sig hetolja då den är enkel 
att starta och stoppa och behöver lite service.  
 
Per-Anders Höglund på Furetank Rederi AB15 som numera bara använder olja för värmning 
av lasten är mycket nöjd med detta. Om stor noggrannhet läggs vid installationen sparar man 
igen de högre investeringskostnaderna med lägre underhållskostnader.  
 
GESAB16 har lämnat ett förslag på ett hetoljesystem med en kapacitet på 700 kW och en tank 
på 1 m3. En oljeeldad panna av märke Weishaupt används för värmning av hetoljan, pannan 
drivs av MDO och har en bränsleförbrukning på 92 kg/h. Till systemet kan även en värme-
växlare kopplas för att kunna värma vatten till saneringsduscharna. 
 
Ånga anses av besättningarna vara bra att ha till hands vid oljeupptagning för att hålla fartyget 
rent och värma i upptagare och slangar. För att producera ånga till rengöring kan en ång-
generator monteras till hetoljepannan, vatten kan tas från tanken för sanering av kemdykare. 
För att minska friktionen i ledningarna installeras ett rörsystem som leder hetolja genom upp-
samlaren och värmer upp oljan innan den pumpas vidare av transferpumpen. 
 
Ingmar Nilsson på Gemar Supply17 har tillverkat ett ångsystem där utrustningen monteras i en 
20-fotscontainer som kan lyftas ombord vid behov. Det som kopplas från fartyget är tekniskt 
vatten, ström och bränsle till brännaren och systemet levererar ånga till värmeslingorna i 
tankarna. De har levererat liknande system med kapaciteter upp till 1000 kW i en container. 
Fördelarna är att fartyget slipper ha utrustning ombord som sällan används och service kan 
läggas ut på annat företag. Nackdelen är att tiden till insats ökar då fartyget måste hämta ut-
rustningen först och om flera fartyg delar på samma container måste den först transporteras 
till lämplig ort. Placeringen ombord blir också problematisk då lastdäcket är inom den gas-
farliga zonen som klassen ”Oilrec” beskriver, vilket sätter stränga krav på brandsäkerheten. 

Kemprodukter 
Ombord finns två fat av aluminium på 1,4 m3 styck för att kunna förvara ombordtagna före-
mål eller förorenad utrustning. Ett så kallat täckfat på 300 liter finns för att kunna isolera ett 
upptaget oljefat. Utrustningen förvaras i lastrummet och lyfts upp på däck vid användning.  
Fartyget bör kunna utrustas tillfälligt med en kapacitet på 5 m3 för kemprodukter enligt 
Ingmar Bergström på Räddningstjänstavdelningen18. En förrådstank för detta ändamål kan 
placeras på däck om fästanordningen anpassas efter containerfästena. 

                                                 
15 Furetank Rederi AB Per-Anders Höglund +46 31 970 012 
16 GESAB  Jörgen Lund  +46 31 744 1950 
17 Gemar Supply Ingmar Nilsson  +46 11 330 7025 
18 Kustbevakningen Ingmar Bergström +46 455 353 438 
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Resultat lastoljehantering 
• Fartygets lastoljesystem byggs efter klassen ”Oilrec”. 
• Tankvolymen fördelas på fyra tankar med 50 m3 i varje och för att spara utrymme är 

tankväggarna enkla.  
• Hetoljesystem med värmeslingor i samtliga tankar. 
• Värmeslingor installeras i uppsamlaren i oljeupptagaren för att värma oljan innan den 

pumpas till tankarna. 
• Pannan kan via en värmeväxlare producera varmvatten till saneringsduscharna och 

med en ånggenerator producera ånga till rengöring av utrustning. 
 

En oljeeldad panna på 700 kW installeras till hetoljesystemet. 
 

Weishaupt Kapacitet L * B * H
L-5 ZD 700 kW 1,7 * 1,7 * 2,9 m  

Tabell 34 Hetoljepanna 

4 stycken ”Foilex TDS 200 off-loading” pumpar installeras, en i varje tank. Pumparna drivs 
av fartygets hydraulsystem. 

 
Max kapacitet 70 m3/h
Max tryck 10 bar
Max hydrauloljeflöde 100 l/min
Max hydrauloljetryck 200 bar  

Tabell 35 Foilex TDS 200 off-loading pump 

Ombord finns två stycken fat på 1,4 m3 och ett täckfat på 300 liter för förvaring av kem-
produkter. 
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Länsor 
Förutom länsorna till oljeupptagningssystemet ska 150 meter kustlänsa med förankrings-
utrustning och 100 meter absorptionslänsa förvaras ombord. 
 
Kustlänsan med tillbehör förvaras hop-
rullad i lastrummet. Den är själv-
expanderande och vid användning lyfts 
hela rullen i vattnet och rullas ut med hjälp 
av en mindre båt. Länsan är anpassad för 
att kunna användas som ett styrande 
försvep, se Figur 36. Då kopplas länsan 
mellan fartyget och en mindre båt eller 
mellan två mindre båtar för att öka svep-
bredden. 
  

Figur 36 Styrande försvep 

Absorptionslänsan är en engångslänsa som suger åt sig oljan och som förvaras i lastrummet. 
Den är lätt att arbeta med och är omtyckt av besättningarna. Den används i första hand vid 
mindre spill av tunnare oljor eller för att begränsa utsläpp vid kaj. 
 
Fartyget ska kunna ta ombord och sjösätta 
en ”RoBoom” länsa. Utrustningen förvaras 
då på däck och består av en rulle på en 
ställning, se Figur 37 och en container med 
övrig utrustning. Länsan sjösätts över sidan 
och dras ut av en mindre båt. Varje sektion 
fylls med luft under sjösättning av en med-
följande fläkt som drivs av en 2,4 kW el-
motor. För att underlätta sjösättningen 
krävs fri däcksyta mellan rullen och far-
tygssidan för att kunna blåsa upp länsan.  
 

 
Figur 37 Rulle för ”RooBoom” länsa

Det bör finnas möjlighet att ta bort relingen där länsan sjösätts för att förhindra skador på län-
san. Upprullningsställningen är försedd med två containerfästen för att fixera den på däck. 

 
H*B*L (m) Vikt (kg)

Upprullningsställning 1,8*2*2,7 3150
Container 2*2*2,7 3850  

Tabell 36 RoBoom länsa 
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Läktring 
Läktring ska kunna utföras av fartyg för oljor med en flampunkt över 60˚C till egna tankar, 
och olja med flampunkt under 60˚C till annat fartyg med en kapacitet på 25 m3/h. Dagens 
fartyg kan använda sig av lastoljepumparna för att läktra då dessa är placerade i ett pumprum. 
Här placeras lastoljepumparna i lasttankarna vilket gör att detta inte är möjligt att använda de 
till detta. 
 
Kustbevakningens miljöskyddsfartyg ska i framtiden vara utrustade med tre olika läktrings-
system enligt Torbjörn Lindholm på Tekniska avdelningen.  
 

• Ett eldrivet system, ”Sikama”, med en kapacitet på 4,8 m3/h utrustat med en 32 mm 
slang för att lätt komma ner i svanhalsar och dylikt. Pumpen är till för att läktra från 
mindre tankar t.ex. hydraul- eller smörjolja. 

• Ett hydrauliskt system, ”Marco” med en kapacitet på 230 m3/h utrustad med 4 tums 
slang för att klara större volymer.  

• Ett system med portabelt kraftaggregat med en kapacitet på 20 m3/h och utrustad med 
32 mm slang för att  användas när fartyget inte kommer åt att lämna kraft. 

 
Kapacitet (m3/h) L*B*H (m) Vikt (kg) Slang (m) Kraftkälla

Sikama 4,8 0,8*0,5*0,5 25 3*15 16 A
Marco 230 1,2*0,8*0,8 160 25 85 l/min, 150 bar
Portabelt 20 0,6*0,6*0,5 50 3*15 Diesel  

Tabell 37 Pumpaggregat 

Samma slangar kan användas både till ”Sikama” och det portabla pumpsystemet. 
 
Fartyget ska kunna ta ombord ett ”Framo 
Transrec 200” system, se Figur 38, på däck 
för att utföra läktring till eget eller annat 
fartyg. Utrustningen står på en bottenplatta 
motsvarande en 20 fots container, väger 
10,5 ton och lyfts ombord med tillkallad 
kran. Den består av ett kraftaggregat, kran, 
70 meter 4 tums flytslang med rulle och 
har en kapacitet på 200 m3/h. Fartyget kan 
även driva den med sitt eget hydraul-
system. 

 
Figur 38 ”Framo Transrec 200”

 
Kapacitet (m3/h) Vikt (kg) Slang (m) Hydraulflöde (l/min) Hydraultryck (bar)

Transrec 200 200 10,5 70 210 260  
Tabell 38 Framo Transrec 200 
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Räddningstjänst 
Kustbevakningen deltar också i sjöräddning, brandbekämpning och sökande efter försvunna 
personer. 

Däcksbåt 
Dagens fartyg använder sig av två mindre båtar för att utföra olika arbetsuppgifter, en rädd-
ningsbåt och en arbetsbåt. 
 
Normalt har fartygen en räddningsbåt av 
märket Magnum 750, se Figur 39, ombord 
som har sjöräddning som huvuduppgift. 
Den har också visat sig vara ett bra redskap 
för att uträtta andra uppgifter t ex sjö-
övervakning, bordning, dykning och den 
används dagligen. Besättningarna är 
mycket nöjda med detta sätt att jobba på 
och vill ha det så även i framtiden. 
 
Den enda uppgift som räddningsbåten inte 
används till idag är oljebekämpning då 
istället en aluminiumbåt av märke 
”Bussjö”, se Figur 40, används. Denna 
lyfts då ombord och placeras på arbets-
däcket med fartygets kranar. Båten är 
anpassad för att verka i oljeförorenat vatten 
med ett slutet system för kylvattnet till 
maskinen. Båtens huvuduppgift är att dra 
länsor vid ett oljeutsläpp. Vissa av båtarna 
är försedda med en styrhytt för att kunna 
operera vid kalla förhållanden. 
 

 
Figur 39 Magnum 750 

 
Figur 40 Bussjö 

Besättningarna är nöjda med dagens lösning att använda räddningsbåten till olika uppgifter 
och vill därför behålla den ombord. Att även ha arbetsbåten ombord är en utrymmesfråga, de 
flesta anser att den bör förvaras på land och vid behov lyftas ombord och då placeras på 
arbetsdäcket. 
 
Att utforma räddningsbåten så att den kan fungera vid oljebekämpning blir svårt då inga 
avkall kan göras på dess sjöräddningsegenskaper. De tekniska egenskaper som måste lösas är 
kylningen och framdrivningen. Kylningen måste vara ett slutet system för att inte få in olja i 
systemet. Det finns ingen erfarenhet av hur vattenjetdrift fungerar när det ligger olja på vatt-
net. Tekniskt sett ska det inte vara några problem men det kan bli komplicerat att sanera båten 
efteråt. Utformningen blir ett större problem då båten har ett lågt fribord för att kunna plocka 
upp personer ur vattnet. Vid arbete i olja skulle detta medföra att personer och utrustning i 
båten blir mycket nedsmutsade. 
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Besättningarna tycker att kvaliteten på den nuvarande räddningsbåten inte är tillräcklig, det 
har varit mycket problem och ombyggnader har lett till ökad vikt och minskad fart. Farten ses 
som den stora begränsningen för att kunna utföra fartkontroller och bör inte underskrida 40 
knop. Vattenjetdrift fungerar bra och ger god manöverförmåga och ett litet djupgående. Den 
utrustning som finns ombord ses som nödvändig men brister i kvaliteten. Utredningar har 
gjorts i detta ärende inom Kustbevakningen och dessa bör beaktas när båttyp bestäms till det 
nya fartyget. 

Sjösättningssystem 
Sjösättningen ses som det viktigaste problemet att lösa och måste kunna ske i hårt väder. Då 
fartygets fart bara är 16 knop blir beroendet av räddningsbåten större för att kunna hinna 
ikapp andra fartyg. 
 
Idag används tre olika system, KBV 047/048/010 sjösätter med kran, KBV 051 med dävert 
och KBV 201 via en ramp i aktern. Att sjösätta med kran blir för riskfyllt vid sjögång och är 
därför inget fortsatt alternativ. Valet står mellan en dävert eller en ramp och åsikterna går isär 
hos besättningarna. 
 
Dävert, se Figur 41, är ett mycket beprövat 
system och många tillverkare finns på 
marknaden. Det är önskvärt att placera 
däverten så nära fartyget rörelsecentrum 
som möjligt, vilket normalt ligger vid 
halva fartygslängden, för att underlätta vid 
sjösättning. Där bör dock även oljeupp-
tagningssystemet placeras och eftersom det 
är mer känsligt för sjögång måste däverten 
flyttas. Att placera den på arbetsdäcket 
framför däckshuset kommer att stjäla 
viktig arbetsyta och försvåra arbeten med 
länsor, vid läktring och annan utrustning. 
Detta gör att däverten får flyttas akteröver 
och den kommer därför att konkurrera om 
utrymmet med däckshuset och akterdäcket. 
För att inte förlora plats för däckshuset 
återstår bara akterdäcket. Däverten kan 
placeras långskepps och kräver då ett 
längre akterdäck eller tvärskepps, vilket 
försvårar sjösättning. 

 
Figur 41 Dävert KBV 181 

 
KBV 201 har en inbyggd ramp i aktern för att kunna sjösätta och ta upp sin båt. Detta är ett 
koncept som har tagits fram av Kustbevakningen och det uppkom vissa problem i början som 
gav rampen ett dåligt rykte. Nu är dessa problem åtgärdade och besättningen är mycket nöjd 
med rampen. Med hjälp av den erfarenhet av en sjösättningsramp som nu finns inom 
Kustbevakningen kan rampen vidareutvecklas och dessa problem undvikas i framtiden. Nack-
delen är att rampen ta mer plats än en dävert och arbetsytorna på akterdäcket blir därför 
mindre.  
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Besättningarnas åsikter går isär om vilket system som skall användas men de som föredrar en 
ramp har oftast erfarenhet av ett dävertsystem, medan de som föredrar dävert saknar erfaren-
het av ramp. Eftersom även en dävert måste placeras på akterdäck blir fartygets längd den 
avgörande faktorn, om fartygslängden redan är kritisk måste en tvärställd dävert installeras. 
En förlängning av aktern har fördelen att överbyggnaden placeras närmare rörelsecentrum 
vilket minskar accelerationerna i detta, en ökad längd minskar också vågbildningsmotståndet 
för fartyget. Längden för en dävert och en ramp skiljer inte mycket och därför finns det inga 
utrymmeshinder på däck som talar mot rampen. Då man undviker att båten hänger fritt vid 
upptagning med ramp minskar risken för klämskador. Att lyfta ur en skadad ur båten under-
lättas också när detta kan ske efter upptagning. Eftersom det är viktigt för fartygets över-
vakningsuppgifter att kunna sjösätta båten prioriteras därför ett rampsystem i aktern. 
 
Rampsystemet består av en ramp, se Figur 
42 som fälls ner i aktern av fartyget och på 
denna finns rullar anpassade för båten. En 
”recess” med rullar, formad efter båten, 
finns i fartyget akter, se Figur 43. 
”Recessen” har en längd på 8 meter och är 
3,5 meter bred i aktern och avsmalnande i 
fören. Vid sjösättning fälls lämmen ner och 
båten vinschas baklänges ut och kopplas 
loss från fartyget. Vid upptagning körs 
båten upp på lämmen och kopplas till vin-
schen som sedan drar upp båten i 
”recessen”, kopplingen utförs av en person 
på fartyget. För att utföra sjösättning och 
upptagning krävs en person på fartyget 
som sköter vinsch och koppling av båten. 
Vid utformning av akterrampen är det 
viktigt att de ombyggnationer som gjorts 
på KBV 201 utvärderas. Hänsyn ska även 
tas för att underlätta att använda rampen 
som dykplattform. Det ska finnas plats för 
dykare på den nedfällda lämmen och det 
ska vara lätt för en dykare att ta sig upp i 
”recessen” och vidare upp på däck. 

 
Figur 42 Akterramp KBV 201 

 
Figur 43 ”Recess” KBV 201 

Resultat däcksbåt 
• Fartyget utrustas med en räddningsbåt. 
• Räddningsbåten sjösätts via en ramp i aktern på fartyget. 
• Vid behov lyfts en arbetsbåt ombord och placeras på arbetsdäcket. 
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Dykning 
Kustbevakningens dykare ska kunna utföra vattendyk, kemdyk och rökdyk. Fartyget ska 
kunna utgöra en plattform för dessa dykare. 

Vattendyk 
Dykning ses som en viktig uppgift av besättningarna och förhållandena ombord på dagens 
fartyg är inte anpassade för dagens dykuppgifter. Förvaringsutrymmen för utrustning är för 
små och omklädningsmöjligheterna är dåliga vilket gör att detta ibland måste ske på däck. 
Besättningarna tror också på en ökad användning av ROV (Remotely Operated Vehicle) och 
ett nytt fartyg måste anpassas till detta. Det system som utvecklades till KBV 201 med en 
container som lyfts ombord med utrustning och manöverplats anses inte bra utan ROV:en ska 
styras från bryggan. 
Ombord på fartyget finns förvaringsutrymmen för fem dykares utrustning, varje dykare får ett 
låsbart skåp med storleken 0,6 * 0,8 * 2 meter. Skåpen är placerade i ett dykrum på 5 * 2,5 
meter med anknytning till arbetsdäck samt omklädningsrum. I dykrummet finns även en 
arbetsbänk på 2 * 0,8 meter med verktyg för underhåll av utrustning. Det finns också ett för-
varingsrack för 25 dyktuber med anknytning till kompressorn som har en kapacitet på 230 
l/min och ett tryck på 300 bar. I dykrummet förvaras även tre 50-liters tuber för fartygets luft-
bank som har ett tryck på 300 bar för att kunna kopplas direkt till regulatorerna. Uttag till 
andningsmasker finns utanför dykrummet i anknytning till arbetsdäcket. 

 
Bauer Kapacitet Tryck L * B * H Effekt
MV-7.5 H 230 l/min 300 bar 1 * 0,7 * 1,2 m 5,3 kW  

Tabell 39 Dykkompressor 

Vid dykning från fartygen används idag olika slags stegar som hängs över fartygssidan men 
dessa upplevs som besvärliga och tillräcklig plattform saknas. Kustbevakningen har lånat och 
provat en dykplattform av försvaret under 2003 med goda resultat och utreder ett eventuellt 
inköp av liknande plattformar. Dykplattformen lyfts med kran vilket ställer krav på att kranen 
ska vara klassad för personlyft. KBV 201 är utrustad med en fast plattform och stege i aktern 
men dykarna föredrar att använda akterrampen till räddningsbåten som plattform då båten 
oftast är i sjön vid dykning.  Dykarna tar sig då upp via ”recessen” till däcket vilket upplevs 
som enklare än att klättra på stegen. 
 
Då dykning utförs från räddningsbåten är 
det svårt för dykaren att ta sig upp i båten. 
Stegen är placerad i aktern och därför 
måste dykaren passera under bågen vilket 
blir trångt. KBV 010 har tillverkat en dyk-
stege, se Figur 44, som hängs på sidan av 
båten och är nöjda med den.  

 
Figur 44 Dykstege till räddningsbåt 

 
Fartyget är förberett att ta emot och operera ett ROV system med positionering som imple-
menteras i Kustbevakningen under 2004 och 2005. Det ska finnas plats på bryggan för styr-
enheten med kabelanslutning till däck, resten av utrustningen förvaras i lastrummet. 
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Utrustningen förvaras i sju kollin, och uppgifter om storlek och vikt har erhållits från Torbjörn 
Lindholm på Tekniska avdelningen. 

 
ROV Styrenhet Pos. Short Pos. Long Pos. Tillbehör Kraftagg. Kabelrulle

L*B*H (m) 1,2*0,7*0,8 0,6*0,5*0,4 0,8*0,4*0,42 0,6*0,45*0,35 0,8*0,6*0,4 0,6*0,5*0,6 0,7*0,78*0,72
Vikt (kg) 50 20 15 15 25 60 70

Tabell 40 ROV enheter 

Kemdyk 
Fartyget kan utgöra en plattform för kemdykare och dimensioneras för att ta ombord 
Räddningsverkets RITS styrka. Det ska finnas utrustning för att kunna sanera personer som 
har varit ombord på ett förorenat fartyg och det egna fartyget ska kunna försättas med över-
tryck för att kunna ta sig ur en hälsofarlig miljö. Luften som tas in till fartyget passerar genom 
ett filter och en luftsluss finns för inslussning av personal i fartyget. Fartyget ska kunna trim-
mas för att begränsa spridningen av vattnet som använts för sanering av personal på däck. 
 
Det stora problemet vid en insats av kemdykare är tillgången till varmvatten för sanering av 
dykarna. En normal dykgrupp består av 6 dykare och vid stora operationer tillkallas även en 
RITS styrka på ytterligare 6 till 12 personer. En insats varar cirka 30 minuter och under denna 
tid ska varmvatten kunna produceras. 
 
Utrustningen som används för sanering av 
personer är samma som på dagens fartyg 
och består av två saneringsduschar och två 
kar. Samtliga är nedmonterbara och 
förvaras i lastrummet i normala fall. Vid 
sanering upprättas en saneringsstation på 
den sida av arbetsdäcket som vetter mot 
haveristen, se Figur 46. Möjlighet för övrig 
personal att ta sig till backen utan att 
passera genom saneringsområdet ska 
finnas. Personer som ska saneras går 
ombord på fartyget i förkant av 
arbetsdäcket och passerar genom en sane-
ringsdusch med sjövatten och sedan en 
med varmt sötvatten enligt Figur 46. Uttag 
för sjövatten finns i akterkant av backen 
och varmvattenuttag finns förkant däcks-
huset. 
Luftuttag från fartygets luftbank finns i 
förkant av däckshuset i anslutning till dyk-
rummet för att enkelt kunna kopplas till 
andningsmasker på saneringsdykare och 
personal som hjälper till med person-
saneringen. 
 

 
Figur 45 Saneringsdusch 

 
Figur 46 Saneringsskiss 
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När all utrustning är avtagen på däck avslutas saneringen med dusch i luftslussen in till 
däckshuset. Slussens ingång placeras mot arbetsdäcket och rymmer två duschar, ett tvättställ 
och plats för en bår. Slussen förses med ett övertryck från övriga fartyget och fartyget ska 
kunna ankras så att däckshuset ger lä åt saneringsstationerna och för att begränsa kontamine-
ringen av fartyget. 
 
Saneringsduschen har ett flöde på 35 l/min och duscharna i slussen 10 l/min vilket ger ett 
totalt flöde för varmvatten på 55 l/min. Om vattnet värms 40 grader blir effektåtgången, enligt 
Formel 31, 154 kW. Om en värmeväxlare kopplas till hetoljesystemet för lasttankarna som 
har en kapacitet på 700 kW kan varmvatten produceras utan problem. Vattenåtgången för 
duscharna är beräknad till 2 minuter i varje dusch vilket blir 90 l per person, och en dykgrupp 
på 6 personer förbrukar därmed 540 liter. För att klara av att sanera tre grupper krävs därmed 
en tank på 1620 liter. 

Rökdyk 
Fartyget har två brandstationer, en i omklädningsrummet och en i däcksverkstaden under 
backen. Båda är utrustade med komplett rökdykarutrustning för 4 personer och 8 stycken re-
servluftbehållare finns i dykrummet. 

Brand 
Serien KBV 045 är utrustad med två vattenkanoner på 1500 l/min, en på backen och en på 
taket ovanför bryggan. 050 serien har också två med samma placering men den på backen har 
en kapacitet på 7000 l/min. KBV 010 har bara en på backen med en kapacitet på 1500 l/min. 
Samtliga tycker att kapaciteten är tillräcklig för självskydd men bara KBV 051 tycker att de 
har tillräckligt för att göra en insats på annat fartyg. KBV 201 har en vattenkanon på backen 
med en kapacitet på 5000 l/min vilken inte har provats i ”skarpt” läge men kan ses som ett 
riktmått för ett nytt fartyg. 
 
Om fartyget ska utrustas enligt DNV:s klass Fire Fighter 1 [16] måste fartyget klara att vat-
tenbegjuta alla vertikala sidor av fartyget samtidigt och vara utrustat med två stycken vatten-
kanoner med en kapacitet på 1200 m3/h vardera. Fartyget ska ha fyra kompletta rökdykar-
utrustningar placerade i ett rum med tillträde till däcket och vara utrustad med en kompressor 
med kapacitet på 75 l/min. Fartyget ska ha fyra brandposter på vardera sidan och minst två 
slangstationer med 2 stycken 15 meters slangar. Fartyget ska kunna positionera med eget 
maskineri och vara utrustat med två strålkastare på 50 lux. Fartyget ska kunna driva samtlig 
brandutrustning i 24 timmar. 
 
”Oilrec”-klassen kräver även att två 50 kg pulversläckare finns i närheten av arbetsdäcket och 
att däcket ska kunna täckas med minst 200 liter skum. Krav ställs även på överbyggnadens 
motståndskraft mot brand. Sjöfartsverket kräver två åtskiljda brandstationer för fyra rök-
dykare. 
 
Det finns inga krav från Kustbevakningen att utrusta fartyget enligt Fire Fighter 1 och dess-
utom blir den vattenkapacitet som krävs för kanoner och sprinklersystem för stor. Dock ska 
fartyget uppfylla ”Oilrec”-klassen och Sjöfartsverkets föreskrifter. 
 
Fartyget förses med två brandstationer med vardera fyra kompletta rökdykarutrustningar 
enligt Kustbevakningens Tekniska cirkulärmeddelande 02630:1-3. En station placeras på 
backen och en i omklädningsrummet i däckshuset, båda har utgångar till huvuddäck. 
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För att även kunna bekämpa bränder på andra fartyg och vara behjälplig vid en brand-
bekämpning på land installeras en vattenkanon med en kapacitet på 5000 l/min på backen. 
Kanonen är fjärrmanövrerad från bryggan och är ansluten till en 1 m3 stor skumtank som är 
placerad under backen. Ett skummunstycke för montering på kranen finns för att kunna be-
kämpa en brand på ett större fartyg. Munstycket kopplas till en av fartygets ordinarie brand-
poster. Ett fast sprinklersystem finns för att vattenbegjuta fartygets överbyggnad och backen 
för att kunna vistas nära en brandhärd. Sprinklersystemet minskar även brandklassen på de 
material som används till överbyggnaden för att uppfylla ”Oilrec”. Vattenkanonen, brand-
posterna och sprinklersystemet förses med vatten från samma rörsystem men pumpar ska 
finnas på två skilda utrymmen på fartyget för att säkerställa vattenförsörjningen. Ett fast 
släckningssystem av typ ”INERGEN” installeras i maskinrummet, detta system används även 
på dagens fartyg. 
 
KBV 201 har ett liknande system och har installerat tre hydrauliskt drivna brandpumpar, två 
på 150 m3/h i bogpropellerrummet och en på 100 m3/h pump i maskinrummet. I maskin-
rummet finns även en mindre elektrisk brandpump som även kan köras för att skapa ett lägre 
tryck i systemet för att användas till spolning. 

 
Placering Antal Flöde Hydraulflöde Hydrtaultryck
Bogprop.rum 2 st 150 m3/h 150 l/min 250 bar
Maskinrum 1 st 100 m3/h 70 l/min 220 bar  

Tabell 41 Brandpumpar 201 

Bogsering 
Bogsering är ingen huvuduppgift för fartyget men det ska kunna utföra nödbogsering av ett 
mindre fartyg. För att underlätta bogsering installeras ett bogserspel och den installerade mo-
toreffekten på fartyget får bli avgörande vid dimensionering av detta. Enligt DNV ska bogser-
spelet klara 2,5 gånger fartygets maximala ”bollard pull” utan deformationer. Om fartyget ska 
klassas som ”Tug” [17], vilket är rekommenderat om fartyget ska kunna utföra säker bogse-
ring, ställs även krav på skrovets förstärkningar och fartygets stabilitet. 
 
Samtliga besättningar tycker att deras fartyg har för liten bogseringskapacitet. Angivet 
”bollard pull” från Rolls-Royce alternativ är 17 ton vilket är vad en liten bogserbåt bruka 
ligga runt. För KBV 060 bör detta vara tillräckligt då det ska kunna bogsera fisketrålare eller 
liknande fartyg. 

 
Fartyg KBV 010 KBV 051 KBV 047 KBV 201
Kapacitet (ton) 16 6,6 7 15  

Tabell 42 Bogseringskapaciteter 

Placeringen av bogserspelet bör vara nära propulsorerna och därför placeras spelet en våning 
över rampen som på KBV 201. Detta ställer högre krav på konstruktionen men vid en jämfö-
relse med KBV 201 som har en kapacitet på 15 ton bör inte detta ställa till med några pro-
blem. En kraftig förstärkning är gjord över ”recessen” till räddningsbåten vilken bogservajern 
ska löpa över. Även ”pin set” finns monterade för att skydda personal på akterdäcket. 
 
Bogserspelet används även som spel till häckankaret, då monteras en ränna för vajern från 
bogserklyset till klyset för ankaret. 
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Övrig utrustning 
I detta kapitel redovisas utrustning och system ombord som krävs för att uppfylla de krav som 
ställs på fartyget. 

Kran 
Dagens fartyg är utrustade med två kranar på vardera sidan av arbetsdäcket. Kranarna anses 
underdimensionerade förutom en av KBV 010:s som har en kapacitet på 75 ton-meter. Denna 
kran är mycket omtyckt av besättningen och ses som en ”standard” för framtida fartyg. An-
ledningen till att fartygen utrustades med två kranar var för att kunna hantera armarna till län-
sorna men denna arbetsuppgift finns inte längre då detta system är automatiserat. De uppgifter 
som kranen ska klara av är att lyfta ombord och sjösätta ”Bussjöbåten” som väger 3 ton, samt 
kunna hantera en 20-fotscontainer. 
 
Kranen på KBV 010 (Palfinger PK 75000 M) är anpassad för att klara av att utföra lyft fram-
för fören på fartyget då det i vissa situationer kan vara svårt att på annat sätt komma nära t.ex. 
en haverist. Detta ökar kraven på kranens räckvidd och då den är placerad nära arbetsdäcket 
där de flesta lyft utförs gör det att den även når hela däcket. Om den placeras i mitten av far-
tygets bredd utgör den inget hinder för arbete längs med fartygssidan och lyftkapaciteten blir 
lika fördelad på båda sidorna av fartyget vilket gör att ”Bussjöbåten” kan hanteras på båda 
sidor av fartyget . 
 
Alternativet är att förse fartyget med två mindre kranar som bör placeras så att en har max 
lyftkraft för containerfästerna och en vid lastluckan. KBV 201:s största kran (Palfinger PK 
23080 M) upplevs av besättningen att klara deras behov och dess kapacitet används därför i 
jämförelsen. För att täcka in arbetsdäcket placeras en kran på varje sida vilket gör att lyft-
kraften inte blir homogen över däcket och ”Bussjöbåten” bara kan hanteras på en sida av far-
tyget. Den förliga kranen kan förses med räckvidd framför fartyget men det blir betydligt 
mindre än med en större kran. 
 
PK 75000 M har utgått från Palfingers sortiment och kommer att ersättas av en kran med 90 
tons lyftkraft, närmast under finns en med 60 ton som uppfyller kraven gott och väl men ka-
paciteten blir mindre än på KBV 010.  

 
Räckvidd 6 m 10 m 13,7 m 16 m
PK 75000 MD 10 ton 6 ton 4,5 ton 3,6 ton
PK 60000 MD 8,6 ton 4,5 ton 3,4 ton 2,8 ton
PK 23080 MD 3,1 ton 1,7 ton 1,2 ton  

Tabell 43 Palfinger PK Marin 

För prisuppgifter kontaktades Thomas Nordström på Hinz AB19 som levererade kranen till 
KBV 010. Han uppskattar att inköpspriset för de båda alternativen är relativt lika men en 
större kran ställer högre krav på hydraulsystemet ombord.  
 
På fartyget installeras en stor kran eftersom den har betydligt större lyftkapacitet och räck-
vidd. Nackdelen är ett större hydraulsystem och att fartyget blir mer sårbart för ett kranhaveri. 
Dimensionering och placering av kranen bestäms av möjligheten att kunna sjösätta 
”Bussjöbåten” från dess placering över de aktra lastoljetankarna. 

                                                 
19 Hinz AB  Thomas Nordström +46 243 794 000 
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Om kranen är placerad i mitten av fartygets 
bredd ska den minst ha en lyftkapacitet på 
3 ton vid 7 meter och måste placeras i cent-
rum av arbetsdäcket. Detta försvårar ut-
nyttjandet av däcksytan och för att frigöra 
större sammanhängande yta på däck flyttas 
kranen för över. Om kranen centreras ut-
ifrån däckshuset och fören hamnar den i 
akterkant av lastluckan, då är det 13 meter 
till fören och 14 meter till däckshuset. 
Detta ökar även kapaciteten framför farty-
get. Lyftkapaciteten för att klara arbets-
båten blir då 3 ton på 11 meter vilket PK 
60000 uppfyller men lyftkapaciteten mins-
kar vid fören jämfört med KBV 010.  

Figur 47 Kranens räckvidd 

 
Övriga krav som ställs på kranen och dess utrustning utifrån de arbetsuppgifter fartyget ska 
klara. 
 

• Kranarna ska vara tvådelad, försedd med 2 leder, vajerspel och uttag för skopa med 
rotator eller vinsch. 

• Kranen ska även vara förberedd för att kunna utföra uppdrag åt SMHI och andra 
institutioner, t ex vattenprovtagning, vattentemperaturmätning och utsättning samt 
upptagning av väderbojar. 

• Kranen ska vara dimensionerad för att klara miljön på västkusten. 
• Kranen ska vara certifierad för personlyft för att kunna hantera en lyftbar dyk-

plattform. 
• Kranen ska vara försedd med fjärrmanövrering för utomhusbruk. 

 
En styck Palfinger PK 60000 ME med 16 meters hydrauliskt utskjut och med möjlighet att 
montera skopa med rotator eller vinsch. Kranen monteras i centrumlinjen av fartyget akter om 
luckan till lastrummet. 

 
Palfinger Hydraulflöde Hydraultryck Räckvidd L * B * H
PK 60000 ME 100 l/min 300 bar 16 m 2,6 * 2,1 * 2,3 m  

Tabell 44 Kran 

 
Figur 48 Räckvidd PK60000 ME 
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Hydraulsystem 
Följande system skall drivas av hydraulik: 
 

• Bogpropeller 
• Brandpump 
• Kran 
• Lastlucka 
• Ankarspel 
• Bogserspel 
• Förtöjningsvinschar 
• Akterramp och vinsch till räddningsbåt 
• Oljeupptagningssystem 

Kran 
Hydraulsystemet ska driva en kran av märket Palfinger PK 60000 med skopa och rotator. 

 
Antal Flöde (l/min) Tryck (bar)

PK 60000M 1 100 300  
Tabell 45 Kran Palfinger 

Detta är den enhet som kräver störst hydrauliskt tryck och blir därför dimensionerande för 
detta. 

Oljeupptagningssystem 
Oljeupptagningssystemet drivs hydrauliskt och i detta ingår LORS systemet, luckorna till 
”recessen”, transferpumpar och vinscharna till sveparmarna. Även lastoljepumparna drivs 
hydrauliskt och används när lastoljan ska cirkuleras i tankarna. Det finns även uttag på däck 
för drift av den mobila oljeupptagningsutrustning som finns ombord. Hydraulkopplingarna på 
däck ska placeras i ett skåp på framkant av däckshuset. Tre uttag och lika många returer ska 
finnas, två stycken entums och en styck trekvarts tum. 
 
Följande fall av belastning ska klaras av systemet: 
 

1. Oljeupptagning och framdrivning av fartyget. Oljeupptagning med fast system samt 
pumpning mellan tankarna och/eller cirkulation av tankinnehåll. 

2. Oljeupptagning och positionering. Hydraulkopplingar på däck används för mobil 
skimmer samt pumpning mellan tankarna och/eller cirkulation av tankinnehåll. 

3. Läktring och positionering. Läktring med ”Framo Transrec 200” till eget fartyg samt 
pumpning mellan tankarna och/eller cirkulation av tankinnehållet. 

4. Tömning av eget fartyg med lastoljepumparna arbetande på maximal effekt. 
 



  

 64 

Fall 1 Antal Flöde (l/min) Tryck (bar)
LORS 2 15 100
Transferpumpar 2 100 200
Fall 2
Marco 1 85 150
GT-185 1 83 140
Fall 3
Transrec 1 210 260
Fall 4
Lastoljepumpar 4 100 200  

Tabell 46 Hydraulflöden och tryck för oljeupptagningsutrustning 

I de tre första fallen tillkommer drift av lastoljepumparna som utför cirkulationen och pump-
ning mellan tankarna. Maximal effekt uppstår om oljan ska pumpas från en tank till en annan, 
om detta sker för båda sidorna samtidigt krävs ett flöde på 2*100 l/min. Det maximala flödet 
för att driva oljeupptagningsutrustningen uppstår då i fall 1 och blir 430 l/min. I fall 2 och 3 
tillkommer även drift av bogpropeller för positionering av fartyget vilket troligtvis kommer 
att bli dimensionerande. 

Övrig utrustning 
För att göra en uppskattning av övriga system jämförs fartyget med KBV 201. 

 
Antal Flöde (l/min) Tryck (bar)

Bogpropeller 2 395 268
Brandpump i bogpropellerrum 2 150 250
Brandpump i maskinrum 1 70 220
Lastlucka 1 < 30
Ankar 2 40 150
Bogseringsspel 1 125 200
Capstans 3 60 175
Vinsch till räddningsbåt 1 40 140  

Tabell 47 Hydraulflöden och tryck för KBV 201 

Det lastfall som är dimensionerande för KBV 201 är när fartyget driver ”Framo Transrec” och 
samtidigt kör sina bogpropellrar. Detta scenario kan uppstå om fartyget ska läktra till havs och 
då använda sig av positioneringssystemet. Systemet kräver då ett flöde på 500 l/min och ett 
tryck på 300 bar. 

Elsystem 
Fartyget ska vara utrustat med två generatorer som var för sig klarar fartygets värsta fall av 
elektrisk belastning och med en marginal på 25% för framtida utbyggnad. 
 

• Fartyget ska försörjas med ett elektriskt nätverk 3-fas, 400 V, 50 Hz. 
• Fartyget ska kunna försörjas från land. 
• Fartyget ska kunna försörja annat fartyg. 
• Nödkraft för kommunikationsutrustning ska finnas enligt SOLAS regler. 
• En dieseldriven nödgenerator som startar automatiskt vid förlust av el ska finnas. 

 
För att uppskatta storleken på generatorseten antas samma storlek som på KBV 201 som har 
två stycken generatorset med möjlighet att ta ut 130 kW vardera. Detta bör vara tillräckligt för 
att även täcka detta fartygets behov. 
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Diskussion 
Ett av rapportens syfte är att inom Kustbevakningen skapa en diskussion kring vilka arbets-
uppgifter ett nytt fartyg ska ha. Här lämnas några resonemang som bör redas ut under projek-
tets gång. 
 
Nackdelen med att kombinera olika arbetsuppgifter blir att fartyget inte längre är optimalt 
utformat för att utföra dessa uppgifter. Systemen måste rangordnas på något sätt för att kunna 
få plats på ett litet fartyg. Här uppstår då ett problem, ska de dagliga arbetena underlättas eller 
ska fartyget vara anpassat för de större och mer komplicerade fallen som händer mer sällan? 
Detta blir en svår balansgång då det finns många viljor inom Kustbevakningen och resultatet 
kan inte tillfredsställa alla. 
 
En annan nackdel med att öka fartygets arbetsuppgifter är att tiden för besättningen att öva 
med utrustningen blir mindre. Detta leder till ökad risk för haveri och skador då utrustningen 
sällan testas och kunskapen om hur den används minskar. Tiden för att underhålla fartyget 
och utrustningen minskar också vilket leder till ökade driftsavbrott, antingen p g a haveri eller 
besök på varv för underhåll. 
 
Kustbevakningen ska i princip följa Sjöfartsverkets bestämmelser men kan i samråd med dem 
hitta andra lösningar. Ur säkerhetssynpunkt följs reglerna men i vissa fall finns andra traditio-
ner hos Kustbevakningen. Toalettfrågan är ett tydligt exempel där reglerna säger att varje be-
sättningsman ska ha en egen toalett, men på Kustbevakningens fartyg delar man på toaletter 
och ser inget hinder i detta. 
 
Då ingen skrovform finns för fartyget blir beräkningen av fartyget släpeffekt mycket osäker. 
Denna ligger sedan till grund för hur stor motoreffekt som installeras som i sin tur bestämmer 
förmågan till isgång och bogseringskapacitet. Detta gör att kapaciteten på dessa områden 
också är osäker och kommer att ändras när noggrannare beräkningar utförs. Troligtvis kom-
mer motoreffekten att sjunka då det beräknade motståndet är högt. 
 
Tankvolymen kan inte bli för stor för ett fartyg av denna storlek. 500 m3 olja kan tas upp på 
10 timmar med dagens system vid gynnsamma förhållanden och bunkerkapaciteten hos ett 
större lastfartyg ligger runt 1000 m3. Problemet är att hitta en lämplig storlek för att optimera 
utrymmet ombord. KBV 060:s kapacitet på 200 m3 grundar sig på vad dagens fartyg har men 
ingen analys av storlekar på utsläpp, upptagningssystem, alternativa förvaringsmöjligheter, 
uppvärmningstider av oljan och tömningstider har gjorts. 
 
Vid en olycka är det viktigt att kunna ta upp oljan så fort som möjligt och vid mörker krävs 
därför ett system för att detektera oljan. Kustbevakningen har olika system men det saknas 
erfarenhet för att kunna dra några slutsatser om dessa. 
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Slutsats 
Ett önskemål från Kustbevakningen var att fartyget skulle vara så ”litet” som möjligt och 
minst behålla samma kapacitet som dagens fartyg. Hastigheten fick inte underskrida 16 knop 
och detta visade sig vara den styrande faktorn. För ett deplacerande fartyg med denna hastig-
het bör längden inte underskrida 45 meter, detta för att undvika onödigt stor motoreffekt. 
Fartyget blir då större än dagens fartyg men hamnar inom de ramar som besättningarna tycker 
är hanterbara, och kapaciteten ökas jämfört med dagens fartyg. 
 
När skrovformen är mer noggrant beskriven kan accelerationerna på bryggan kontrolleras och 
om dessa tillåter kan överbyggnaden höjas en våning. Då kan hytterna placeras ovan däck och 
maskinrum, lastrum och eventuellt lastoljetankarna kan ökas i volym. En högre brygga skulle 
också ge bättre överblick över fartyget och omgivningen. 
 
Med bättre skrovformer kan släpmotståndet bestämmas mer noggrant och bättre uppgifter kan 
lämnas till propellertillverkare. Ur motståndskurvan kan lämplig patrullfart bestämmas vilket 
styr effektstorlek och antal maskiner. När installerad motoreffekt är bestämd kan förmågan till 
isgång samt bogserkapaciteten preciseras bättre. 
 
Två stycken roderpropellrar med dubbla propellrar används till framdrivning av fartyget och 
tillsammans med en bogpropeller får fartyget mycket bra manöverförmåga. Roderpropellrar 
med dubbla propellrar har en bra verkningsgrad och stör inte skrovets utformning. Varje ro-
derpropeller drivs mekaniskt via en växel av två motorer för att kunna optimera bränsle-
förbrukningen vid patrullfart. Ett ”pod” system kan vara ett alternativ om några år då system i 
denna storlek fortfarande är under utveckling. 
 
Ett fast oljeupptagningssystem installeras ombord då detta både ger en bättre arbetsmiljö och 
är mindre känsligt för sjögång. Systemet bör automatiseras så mycket som möjligt för att un-
derlätta vid förberedning innan upptagning. Upptagningskapaciteten beror mycket på oljans 
konsistens och med den ökande exporten av olja från Ryssland via Östersjön är det viktigt att 
fartyget kan hantera dessa typer av olja. Beroende på kapaciteten för detta system så kan man 
behöva komplettera med andra system, och minst ett mindre friflytande system krävs ombord 
för mindre volymer och trånga utrymmen. För tjockare oljor krävs en skopa och luckor till 
lastoljetankarna, skopan bör kunna vinschas ner under vatten för att kunna ta upp olja från 
botten. Tankvolymen är 200 m3 och är fördelad på fyra lika stora tankar, storleken är baserad 
på tillgängligt utrymme ombord samt besättningarnas åsikter om dagens fartyg. Ett hetolje-
system används för att värma lastoljan då detta system är enkelt att starta och kräver lite un-
derhåll. Värmeslingor finns i samtliga tankar och systemet dimensioneras för att kunna värma 
oljan för pumpning inom 10 timmar. En lastoljepump finns i varje tank och klarar att tömma 
den på en timme. Fartyget byggs efter DNV:s krav för klassen ”Oilrec” och all utrustning 
anpassas därefter. 
För läktring och länsor anpassas fartyget för samma utrustning som dagens fartyg. 
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Fartyget utrustas med räddningsbåt för att använda i det dagliga arbetet med fiskekontroller, 
övervakning, dykning m m. Vid behov av en arbetsbåt vid oljebekämpning finns plats för 
denna på arbetsdäck och hanteringen sker med den egna kranen. En säker sjösättning av 
räddningsbåten har prioriterats högt då denna är viktig i fartygets funktion och används ofta. 
Räddningsbåten förvaras i en ”recess” i aktern och sjösätt via en ramp med samma princip 
som på KBV 201. Detta system upplevs som bra av besättningen där, och med erfarenheterna 
från KBV 201 kan systemet utvecklas ytterligare. Placeringen stör inte oljeupptagnings-
systemet men bogseringsmöjligheterna har dock försvårats, och andra arbeten som utförs 
enklare från aktern får uträttas från däcket framför däckshuset.  
 
Fartyget utrustas för att kunna hantera dykare för vatten, kem och rök. Ett rum för utrust-
ningen till vattendyk finns ombord med utrymme för personlig utrustning samt arbetsytor för 
service och kompressor. Omklädningsrum finns i anslutning med dusch och bastu. Två brand-
stationer finns ombord med utrustning för fyra rökdykare vid varje station. Vid kemdyk 
anläggs en saneringsstation på däck med två saneringsduschar och avslutas med dusch i luft-
slussen in till däckshuset. Då slussen placeras i framkant av däckshuset skapar detta problem 
vid oljesanering och dagligt arbete men underlättar sanering av kemdykare. 
 
Fartyget utrustas även med en fjärrstyrd vattenkanon på backen med en kapacitet på 5000 
l/min som är ansluten till en skumtank. 
Fartyget har ett bogserspel som placeras över ”recessen” till räddningsbåten i aktern, 
kapaciteten är beroende av fartygets ”bollard pull” och uppskattas ligga runt 17 ton. Spelet 
kan även användas till häckankaret. 
En kran installeras ombord med en kapacitet på 60 ton, den är anpassad för att kunna hantera 
arbetsbåten på båda sidor av fartyget samt kunna utföra lyft för om fartyget. 
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Sammanställning av studiebesök på  
KBV 047, 048, 051, 010 och 201. 

Inledning 
Besök har genomförts på fartygen KBV 047, 048, 051, 010 och 201 under vecka 37 och 38 
2003. Personer ur besättningen har intervjuats men oftast har flera närvarat och lämnat 
synpunkter så resultatet kan ses som besättningens gemensamma åsikter. 
Intervjun har gått till så att först har det befintliga fartyget och dess system diskuterats med en 
noggrannare analys av oljeupptagningssystemet ombord. 
Efter det har ett framtida fartyg diskuterats utifrån samma arbetsuppgifter och geografiska 
läge som dagens fartyg. På KBV 201 diskuterades olika lösningar på fartyget och vad man 
kan dra nytta av i framtida projekt. 
Här presenteras en sammanställning av besättningarnas åsikter om ett nytt fartyg.  

Fartygsdimensioner 
Den enda dimensionen som besättningarna har ansett viktig är djupgåendet som inte får 
överstiga 3,5 meter, detta för att kunna ta upp olja nära land och öar. För fartygets längd och 
bredd är det viktigast att utrymmet ombord är tillräckliga för ålagda uppdrag och i dagens 
situation uppskattas längden att ligga mellan 45 till 55 meter och bredden mellan 9 till 10 
meter. Här bör också geografiska begränsningar undersökas som hamnar, broar, sund, slussar 
m.m. för de områden där fartygen skall operera. 
Den situation som har uppstått på KBV typ 045 ska undvikas där mer uppgifter och utrustning 
har placerats ombord under årens gång och har gjort fartyget trångt. Extra utrymme ombord 
bör tas med i beräkningarna tidigt i ett nytt projekt.     

Prestanda 
Samtliga besättningar är eniga om är att dagens fartyg går för sakta och marschfarten ska 
höjas till 15 - 16 knop. 
Fartygen bör ha bättre möjlighet till isgång än idag och KBV 010 och 047 vill ha en klassning 
för detta. 
KBV 047 och 048 tycker att en patrull bör ligga på 4 till 5 dagar medan KBV 051 och 010 
tycker en vecka är lagom. Uthållighet och räckvidd ska utgå ifrån hur länge fartyget 
dimensioneras för att kunna ta upp olja utan att gå till kaj. 

Besättning 
Samtliga besättningar anser att en besättning på 6 man är tillräcklig för dagens arbeten. 6 
personer är tillräckligt för att kunna köra oljeupptagningssystemet en dag utan avbrott. Detta 
kräver 4 till 5 personer och då har 1 till 2 man möjlighet till vila och matlagning. Vid normal 
drift har man då också möjlighet att undvara två personer till andra arbeten och fortfarande 
kunna köra fartyget. På natten ankrar eller förtöjer man och besättningen turas om att laga 
maten ombord. Vid större operationer ska man kunna ta emot extra personal för att kunna gå 
vakter.  
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Boutrymmen 
6 hytter med möjlighet till dubbelbeläggning ska finnas ombord plus 1 till 2 extrahytter för 
gäster eller skadade. Sjukhytt ska kunnas nås med bår från däck. 
KBV 051 och 010 anser att storlekarna på hytter, mäss och byssan är tillräckliga för 6 
personer medan KBV 047 och 048 anser att sina utrymmen är för små. Ett utrymme för 
kontor efterlyses för rapportskrivning och förvaring av papper. 
Groventré med toalett, dusch och bastu i anslutning till däck och boutrymme bör finnas. 

Brygga 
En modern brygga med sikt runt om och med möjlighet att manövrera fartyget från sidorna av 
bryggan. Överbyggnaden bör inte vara för bred för att undvika kollision vid sjögång när ett 
större fartyg bordas. Det ska finns en separat plats för OSC med tillhörande utrustning. 
Här kan utformningen på bryggan av KBV 201 ses som ett alternativ till brygga. Besättningen 
där är mycket nöjd med bryggan förutom att viss skrymmande utrustning kunde ha placerats 
på annan plats. 

Framdrivningssystem 
Samtliga fartyg är nöjda med upplägget av sina framdrivningssystem idag och de viktigaste 
för framtiden är att det blir enkla, beprövade lösningar. KBV 047, 048 och 051 har dubbla 
konventionella system bestående av dieselmotor, växel och CP-propeller och vill ha det så 
även i framtiden. Det är enkla och välbeprövade system som är lätta att arbeta med. En viss 
misstänksamhet finns mot det nyare system med mer elektronik som finns på KBV 201. På 
KBV 201 är man däremot mycket nöjda med sitt system och tycker att placeringen av en 
maskinist på bryggan har många fördelar. 
KBV 010 är mycket nöjda med sina roderpropellrar vilka ger en god manöverförmåga och vill 
fortsätta med det systemet. Dom ser också ett dieselelektriskt system med ”poddar” som ett 
alternativ i framtiden. 

Oljeupptagningssystem 
Besättningarna ser miljöskydd som de nuvarande fartygs huvuduppgift, andra uppgifter utförs 
för att fartyg och besättning skall utnyttjas under beredskap. 
Här kommer en viktig fråga upp angående de nya fartygens uppgifter. Ska man utgå från ett 
miljöskyddsfartyg och utforma det för att klara även andra uppgifter eller ska man inskränka 
på upptagningsförmågan till fördel för att kunna utföra andra uppgifter. Besättningen på KBV 
010 är mycket skeptiska till ett kombinationsfartyg där utformningen blir en kompromiss 
mellan att kunna utföra olika uppgifter och vill ha ett miljöskyddsfartyg. 
Ytterligare en fråga som måste besvaras är hur lång uthållighet fartyget ska ha vid 
oljeupptagning. Ska ordinarie besättning klara att gå vakter eller ska man ta ombord 
extrapersonal. Denna fråga är viktig vid dimensionering av många saker ombord t.ex. 
oljedetektering, lastoljetankar, bunker och manskapsutrymmen. 

Oljedetektering 
Inte mycket erfarenhet från oljedektekteringssystem fanns hos dom intervjuade men ett 
system för att kunna se oljan även vid mörker vore bra då annars operationen måste avbrytas. 
KBV 010 är utrustad med en IR-kamera men den har varit sönder mycket och inte använts i 
skarpt läge av besättningen. 
Det finns dock olika system på prov på KBV:s fartyg och dessa bör utvärderas innan ett val 
görs. 
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Oljeupptagning 
För nuvarande används två olika system för upptagning av större volymer olja på fartygen. 
KBV 010 och 051 har ett fast inbyggt system som av märket ”LORI”, och KBV 047 samt 048 
har ett kassettsystem som hängs på sidorna av fartyget tillverkat av ”LAMOR”. En 
noggrannare analys av systemen utfördes för att kunna göra en jämförelse och besättningarna 
var eniga om att ett fast system har flest fördelar och ska användas på ett miljöskyddsfartyg. 
Båda systemen fungerar bra och är enkla att använda men ett kassettsystem tar längre tid att 
rigga och oljespillet på fartyget blir större, framför allt på däck och överbyggnad. 

Lastoljetankar 
Det är svårt att få en uppfattning av hur mycket tankkapacitet som behövs ombord men 
uppfattningen är att dagens fartyg uppfyller dagens behov. Mörkret har varit en begränsande 
faktor vid oljeupptagning och då har man kunnat gå in till land och tömma sina tankar. KBV 
051 i Göteborg tömmer ofta till tankbåtar vilka det finns gott om på västkusten och ser detta 
som en smidig lösning. Tankvolymen bör fördelas på flera tankar för att kunna begränsa 
saneringen av dessa vid mindre utsläpp.  
KBV 047 med en tankvolym på 150 m3 samlade upp olja vid Bornholm sommaren 2003 och 
under perioden måndag till torsdag var man inne och tömde två gånger. KBV 201 med 100 m3 
tankvolym var inne och tömde en gång per dygn under dom två första dygnen. Statistik över 
upptagningar och tömningar finns troligen hos KBV för vidare analys. 
Om fartyget utformas att kunna ta upp olja dygnet runt måste detta tas med i beräkningarna av 
tankarnas volym. Alternativ är att tömma till andra fartyg eller att använda sig av portabel 
mellanlagringsutrustning som ”Oilbag” eller ”Oil Recovery Barge”. De ”Oilbag” som nu ska 
finnas ombord står iland p g a platsbrist på fartyget och saknar förtroende hos vissa 
besättningar. Dom som har använt den mindre varianter på 25 m3 tycker att den fungerar bra 
men är lite tveksamma till den större på 100 m3. 
1 m3 säckarna som finns ombord används ofta och är omtyckta då man slipper att rengöra 
tankarna efter. 

Värmning av lastolja 
Ett system för att värma samtliga tankar ombord samt möjlighet att värma i upptagaren och i 
slangarna till tankarna önskas. Från upptagaren till tankarna bör finnas ett fast rörsystem för 
att underlätta arbetet och undvika oljespill på däcket. 
Nuvarande värmesystem använder sig av ånga och fungerar bra men pannan upplevs dock 
som krånglig att starta, kräver tillsyn under drift och anses underhållskrävande. 
Hetolja har använts tidigare på KBV typ 045 men är nu ersatt med ånga, personer med 
erfarenhet av båda systemen finns hos KBV och deras åsikter är intressanta. Fördelen med 
olja är att du slipper ångpannan som kan ersättas med en enklare oljebrännare eller elpatron, 
nackdelen är att systemet är känsligt för läckage. 

Övrig oljeupptagningsutrustning 
Samtliga besättningar har aldrig använt sig av ”GT” skimmern för att ta upp olja och upplever 
den som jobbig att rigga och tar plats i lastrummet. 
”Komara” skimmern används vid tunnare oljor, vid mindre utsläpp och där det inte finns 
utrymme för att rigga det stora systemet. Den fungerar bra men upplevs lite tungjobbad och 
saknar kapacitet för större mängder. Pumpen går att använda separat för att ta upp olja och 
vatten direkt. 
Absorberingslänsorna fungerar bra och används för att skydda fartyget eller omgivningen från 
olja. Skopa finns ombord och anses vara det enda som fungerar vid riktig tjock olja och vid is. 
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Räddningsbåt/Arbetsbåt 
Samtliga tycker att räddningsbåten är en bra sjöbåt och koncept med vattenjet och styre är bra, 
den saknar dock lite fartresurser. Den stora bristen är kvaliteten på båten och elektroniken 
ombord. 
Båten används flitigt till sjöövervakning, dykning, bordning m m och anses som ett bra sätt att 
jobba på. Ett säkert system för att sjösätta båten vid hårt väder för att kunna utföra 
sjöräddning ses som viktigt. 
Alla utom KBV 010 anser att räddningsbåten ska sjösättas med dävert men åsikterna om var 
den ska placeras är delade. Nackdelen att ha den i aktern som på KBV 051 är att 
bogseringsmöjligheterna begränsas och att båten sjösätts tvärs långskeppslinjen vilket kan 
medföra kantring. Besättningen på KBV 051 är dock nöjda med systemet och tycker det 
fungerar bra. 
KBV 010 ser fördelarna att sjösätta via en ramp i aktern och KBV 201 är nöjda med sin 
sjösättningsramp. 
Besättningen på KBV 010 anser att både arbetsbåt och räddningsbåt bör finnas ombord jämt 
då arbetsbåten även används till bordning och fiskekontroll vintertid. Övriga fartyg använder 
den sällan eller aldrig och anser att den bara tas ombord vid behov. Att då placera den på 
arbetsdäcket och sjösätts med kran anses tillräckligt. 

Övrigt 

Dykning 
Besättningarna tycker att dykningen är en viktig del i dagens arbetsuppgifter. Nuvarande 
utrustning fungerar bra men utrymmen ombord är inte anpassade för utrustning och 
ombytning. Ett omklädningsrum med värme, dusch och bastu efterlyses. 
Nu används hemmatillverkade stegar för att ta sig i och ur vattnet och att ta emot en skadad 
dykare är komplicerat. KBV 010 använder sin akterramp vid dykning vilket ger goda 
möjligheter till detta. KBV 201 är utrustad med en dykplattform i aktern men använder sig 
även av rampen till räddningsbåten vid dykning vilket bör ses som ett alternativ. 
Besättningarna har också nämnt att möjligheten att ta ombord och styra en ROV måste 
förbättras. Containersystemet för detta på KBV 201 kan vara en möjlig lösning. 
Önskemål om en luftbank för att snabbt kunna fylla tuber eller använda direkt vid slangdyk 
finns. 
KBV 051 och 010 anser det viktigt att kunna lägga och ta upp ett häckankare på ett smidigt 
sätt för att kunna fixera fartyget vid dykarbeten. 

Brandbekämpning 
Samtliga fartyg tycker att självskyddet vid brand är tillfredsställande men KBV 047 och 010 
tycker sig saknar kapacitet att bekämpa brand på annat fartyg. En vattenkanon med stor 
kapacitet som styrs från brygga ska vara placerad på backen, denna ska ha en separat 
brandpump placerad under backen. En mindre kanon bör placeras så högt som möjligt för att 
nå däck på högre fartyg. Ett alternativ med möjlighet att fästa munstycke på en av kranarna 
föreslogs. 
Övrig utrustning anses tillräcklig men förvaringsutrymmena är trånga och bör utformas så att 
det går snabbt och lätt att komma åt utrustningen vid brand. 

Sanering 
Inga kommentarer om dagens utrustning men några påpekande på vad som ska tänkas på vid 
ett nytt fartyg. En saneringssluss med dusch och utrymme till förvaring av utrustningen, 
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möjlighet att kunna trimma fartyget i sida för att begränsa förorening, vattenkapacitet och 
uttag på däck för att kunna sanera personal ska finnas ombord. 

Lastrum 
Samtliga fartyg vill ha större lastrum i framtiden, nu har vissa fartyg tvingats lämnat 
utrustning i land pga. platsbrist ombord. Lastrum ska rymma den utrustning som ska finnas 
ombord så att man på ett enkelt sätt kommer åt den. Här bör finnas extra utrymme för 
eventuell framtida utrustning och plats för att kunna ta emot evakuerad besättning eller 
skadade från annat fartyg. 

Kranar 
Alla fartyg utom KBV 010 är missnöjda med dagens kranar, lyftkapaciteten är för liten och 
dom är inte anpassade för marint bruk. KBV 010 är mycket nöjda med sin stora kran som har 
en kapacitet på 75 ton-meter och tycker att den räcker för framtiden, placeringen bör vara så 
att den räcker att lyfta framför fören. Övriga fartyg tycker att man själv ska kunna lyfta 
ombord den utrustning som är tänkt att vara ombord. KBV 047 ser strandbekämparen som 
något som skall kunna hanteras av kranen. Kranarna ska vara fjärrstyrda och anpassade till 
marinmiljö, KBV 048 anser att en kran räcker men övriga vill ha två. Utrustning för att kunna 
lyfta upp t.ex. oljefat ur vattnet ska finnas ombord och förslag finns på en lyftkorg för att 
kunna lyfta ombord personal på större fartyg. 

Arbete på däck 
KBV 051 och 010 tycker att deras däcksutrymme är tillräckligt för dagens behov. Däcket ska 
vara försett med containerfästen och eventuella andra fästen för att kunna säkra laster på däck. 
För att underlätta arbetet ska gångbord runt hela fartyget finnas och saker som sticker upp 
över relingen bör undvikas. Goda förtöjningsmöjligheter med en pollare midskepps och 
automatspel i för och akter ska finnas. 
KBV 047 har önskemål om utrustning för att kunna dra upp fisknät. 
En verkstad ska finnas ombord med möjlighet till varma arbeten. KBV 010 är nöjda med sitt 
system med två verkstäder, en för grövre jobb och en för finare. Dom är även nöjda med sina 
bordningsplattformar på backen. 
KBV 051 påpekar också att miljön på västkusten sliter mycket mer på fartyget än i Östersjön 
och detta måste man ta hänsyn vid val av material och utrustning. Målningsarbeten kanske 
inte ska utföras av besättningen utan göras i docka där kvaliteten blir mycket bättre. 
Besättningen har då mer tid att ägna åt service av annan utrustning ombord. 

Bogsering 
Samtliga fartyg vill ha bogseringsmöjligheter men kapaciteten är osäker. KBV 010 är mycket 
nöjda med sitt bogserspel som också används som spel till häckankaret. 
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Sammanfattning 
De två viktigaste frågorna för besättningen har varit fartygets hastighet och antal 
besättningsmän. Marschfarten ska ligga omkring 15 till 16 knop för att fartyget någorlunda 
ska hänga med större fartyg och kunna komma snabbare till en olycksplats. En besättning på 6 
personer anses som lagom för dagens uppgifter, viktigt är också att varje person har en egen 
hytt och att inredningen är rymlig. 
Vid val av system ombord vill besättningarna ha enkla beprövade sådana som går att få tag på 
reservdelar till snabbt, stillaliggande för reparation måste undvikas. 
Viktigt är också är att Sjöfartsverkets krav på ett fartyg även ska gälla för Kustbevakningen. 
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Förslag till målsättning för KBV 060 
Inledning 
Målsättningen är framtagen utifrån målsättningen för KBV 201. Den har diskuterats med 
räddningstjänst-, sjöövervaknings- och tekniska avdelningarna för att anpassas till den 
kravmatris som sammanställdes i ”Sammanställning av studiebesök på KBV 047, 048, 051, 
010 och 201”. 
Kriterierna ska ses som grunden för vilka funktioner fartyget ska ha samt hur det ska 
utformas.  

Verksamhet 
• Fartyget är främst ämnat att ersätta miljöskyddsfartygen KBV 045 – 49, 50 – 50 och 

010. 
• Fartyget ska vara ett kombinationsfartyg med kapacitet att genomföra bogsering, 

brandsläckning, nödläcktring till sjöss samt att ta upp olja. Härutöver ska fartyget ha 
en förmåga att verka i kem-miljö samt utgöra en kvalificerad sjöräddningsresurs. 

• I kombination med ovanstående ska fartyget i det dagliga arbetet utföra en kvalificerad 
resurs för sjöövervakning såsom fiske kontroll, miljöövervakning och 
sjötrafikövervakning. 

Operationsområden 
• Fartyget ska normalt operera i Östersjön, Bottniska viken och Västerhavet. 
• Fartyget ska huvudsakligen användas i skärgårdar samt kustnära men även utomskärs. 
• Fartyget ska även kunna operera i Mälaren och Vänern. 
• Fartyget ska vid behov kunna ta sig till och uppträda kustnära inom EU:s 

intresseområden. 

Bemanning 
• Fartyget skall normalt kunna bemannas för en operativ uthållighet under gång till sjöss 

(tvåvakt system). Säkerhetsbesättning och behörigheter skall vara anpassad till 
Kustbevakningens nya behörighetssystem. 

• Samtliga arbetsuppgifter för fartyget ska kunna genomföras av en driftbesättning på 6 
personer. 

• Förflyttning av fartyget mellan två punkter ska ske med en minimibesättning på 4 
personer. 

 1 
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Räddningstjänst 
• Bistå andra länder inom de avtal Sverige ingått med tyngdpunkt på Östersjön, 

Skagerack och Kattegatt. 

Miljöräddningstjänst 
• Miljöskadeinventering genom sökning på vatten och i strandkanten. 
• Lasthantering och transport av begränsningsmaterial och annan miljöskyddsmaterial. 
• Avlivning av skadade fåglar m.m. 
• Grovrengöring av utrustning med möjlighet att samla upp och förvara förorenat 

tvättvatten. 
• Fungera som ledningsplats för OSC och OSC/RD. 
• Provtagning av olja och kemikalier i luft och vatten. 
• Bedömning av explosionsfarlig atmosfär genom mätning med instrument i och utanför 

fartyget. 
• Bedömning av hälsofarlig atmosfär genom mätning med instrument och tolkning i 

samråd med sakkunnig. 
• Viss förmåga att verka i miljö med risk för explosiv eller hälsofarlig atmosfär. 

Oljebekämpning 
• Ska kunna ta upp olja från vattnet med inbyggt s.k. advancing system. 
• I interna tankar kunna mellanlagra upptagen olja. 
• I extern mellanlagringsutrustning kunna lagra upptagen olja, denna utrustning ska 

kunna förrådshållas ombord. 
• Läktring av olja till eget fartyg och till annat fartyg. 
• Kunna medföra och med egen kraft hantera myndighetens miljöskyddsutrustning. 

Sjö- och flygräddning 
• Sökning efter skepp, båtar, flygfarkoster, saknade personer och flytande föremål. 
• Bärgning av personer ur vattnet. 
• Bordning av skepp och båtar med moderfartyget eller däcksbåt. 
• Omhändertagande av skeppsbrutna (10 personer). 
• Fungera som SAR-OSC-enhet. 
• Fartyget ska ha bogseringsförmåga för att kunna nödbogsera och dra loss fartyg i 

sjönöd. 
• Länspumpning av fartyg i sjönöd. 
• Vinschning av materiel och människor till och från helikopter. 
• Kunna utföra sjuktransporter från annat fartyg. 

Brandbekämpning 
• Vara behjälplig vid kvalificerad brandbekämpning, med tyngdpunkt på fartygs- och 

oljebränder. 
• Brandbekämpning på egendom i land i anslutning till sjön (skogsbrand, fritidshus 

m.m.) 
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Kembekämpning 
• Bärga, hantera och förvara emballerat mindre gods. 
• Plattform för myndighetens räddningsdykare. 

Övrigt 
• Plattform för RITS-styrkor från kommunal räddningskår. 

Sjöövervakningstjänst 

Allmänt 
• Upphinnande, prejning och bordning med moderfartyg eller däcksbåt för ingripande 

och kontroll ombord på skepp och båtar. 
• Ledningstjänst vid bevakningsoperationer. 
• Tekniska hjälpmedel för övervakning och spaning till sjöss för att kunna upptäcka, 

identifiera och dokumentera (plotta) fartygsrörelser och verksamhet skall finnas.  
 
De viktigaste sjöövervakningsuppgifterna i prioritetsordning är: 
 

1. Miljöövervakning 
2. Fiskeövervakning och kontroll 
3. Gränsövervakning och kontroll (personer och varor) 
4. Sjötrafikövervakning och sjösäkerhetstillsyn 
5. Samverkan med övriga myndigheter 

Miljöövervakning 
• Utrustning för oljeprovtagning i vattnet och ombord i misstänkta fartyg samt förvaring 

av dessa skall finnas ombord på fartygen.  

Fiskeövervakning 
• Förmåga att ta upp, hantera och förvara fiskeredskap och fångst för kontroll och ev. 

beslag. 
• Spaning mot och uppföljning av olika fiskeaktiviteter. 
• Kontroll av skepps- och båtburen fritidsfiskare. 
• Kontroll i hamn. 

Sjötrafikövervakning 
• Tillsyn till efterlevnad avseende sjötrafik-, bemannings-, utrustnings-, säkerhets- och 

registerföreskrifter. 
• Skepp och båtar ska kunna upptäckas och identifieras på håll. 

Gränskontroll 
• Utrustning och utrymme för att tillfälligt omhändertagande av 20 flyktingar bör finnas. 

Tull 
• Mätning av strålning från radioaktiva ämnen från gods och fartyg ska kunnas utföras. 
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Skyddsområde 
• Kontroll av personer iland. 
• Kontroll av skyddsåtgärde och -obkekt 

Militär övervakning 
• Identifiering av fartyg på uppdrag av Försvarsmakten 
• Avvisning av statsfartyg. 
• Omhändertagande av militära sjöfynd.  

Jakt 
• Övervakning, ingripande och kontroll ombord på skepp, båtar och i land. 

Naturvård 
• Tillsyn och kontroll av naturskyddade och fredade områden. 

Farligtgods- och tankfartygskontroll 
• Tillsyn av tankfartyg under lastning/lossning och läktring till ankars och i terminaler 

under tillräcklig tid för att lösa uppgiften. 

Övrigt 
• Säker transport av omhändertagna eller gripna personer. 
• Förhör och rapportskrivning i anslutning till brott. 
• Spaning efter stulna skepp och båtar, eftersökta personer m.m. 
• Tillsyn av lagskyddat vrak genom övervattensspaning. 
• Tillsyn av kontinentalsockeln. 
• Omhändertagande av sjöfynd. 
• Vara förberett för att kunna ta emot och operera med Sjöuggla eller liknande 

undervattensfarkost. 
• Kontroll av marinvetenskaplig forskning. 

Uppdragsverksamhet 
• Transportuppdrag av personal och mindre gods. 
• Sjuktransport från öar och dylikt. 
• Utföra uppdrag åt SMHI och andra institutioner, t.ex. vattenprovtagning, 

vattentemperaturmätning och utsättning och upptagning av väderbojar. 

Tekniska prestandakrav 

Handhavande och utförande 

Allmänt 
• Byggas i stål eller annat likvärdigt material med avseende på brandbeständighet, 

hållfasthet regler etc. 
• Framdrivnings-, styrnings-, och positioneringssystem som medger bästa kombination 

av drift-,  underhållsekonomi, fart, manöver, driftsäkerhet, handhavande, utrymme och 
arbetsmiljö. 
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Fart 
• Fartyget ska kunna framföras i 16 knop (bör 18 knop) vid max kontinuerlig effekt med 

full bunker, full utrustning och ordinarie besättning. 

Isgång 
• Skrovet och framdrivningssystemet ska klara isgång. 

Utevarotid 
• 5 dygn med angiven profil utan krav på bunker. 

Gångprofil 
Fart (knop)  Tid (%) 

16  20 
12  70 
manöver  10 

 
• Under miljöskyddsoperationer kunna framföras i 0 – 5 knop under hela utevarotiden. 
• Profilen angiven med 5 dygns utevaro på sjön med drift 24 h/dygn motsvarar en 

räckvidd på ca. 1300 NM. 
• Motorgångtid beräknas till 1500-2000 h/år och utevarotid 200 dygn. 

Sjöegenskaper 
Fartyget ska kunna framföras mot sjön i öppen sjö med utvecklad sjöhävning motsvarande 
angivna vindhastigheter och våghöjder inom fartygets operationsområde: 
 
Fart (knop)  Vindhastighet (m/s) Signifikant våghöjd (m) 
16  15  2,8 
12  20  3,2 
styrfart  >25  >3,6 
 

• Fartyget ska klara Nordforsk komfortkriterier för militära fartyg för ovanstående 
sjötillstånd. 

• Fartyget ska under dessa betingelser ha god kursstabilitet med mjukast möjliga gång. 
• God förmåga att operera och borda under svåra väderleksförhållanden. 
• Oljeupptagning ska kunna ske utomskärs vid en signifikant våghöjd på 1,5 meter. 
• Svallsjöegenskaper beaktas, särskilt med avseende på gång inomskärs. 

Djupgående 
• Max 3 meter (bör 2,5 meter). 

Manövrering 
• Kunna förflyttas sidledes och automatiskt hållas stilla vid vind i sidan i upp till 12 m/s. 
• Mycket god manöverförmåga i fart 0 – 5 knop. 
• Backa med god kursstabilitet i fart 0 – 5 knop. 
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Dimensionering, klassning, inspektion m m 
• Fartyget ska byggas till klass men inte klassas. 
• Ska uppfylla regler och krav enligt ”Oilrec” för att kunna ta upp oljor med flampunkt 

under 60˚C från vattnet. 
• Regler enligt Tanker for Oil beaktas, särskilt avseende läktring av olja med flampunkt 

under 60˚C. Fartyget ska klara att läktra olja med flampunkt över 60˚C till eget fartyg 
och olja med flampunkt under 60˚C till annat fartyg. 

• Byggs enligt de krav  som Sjöfartsverket ställer för att kunna utföra bogsering. 
• Bör uppfylla krav i enlighet med SAR Unit. 
• Ska klara gång i 30 cm is och bör uppfylla isklass 1C. 
• Obemannat maskinrum enligt E0. 
• Fartområde ska vara Nordsjöfart (bör Europafart). 

Utrymmen  

Allmänt 
• Plats för kommunala RITS-stykan med utrustning. 
• Kunna medföra och logera 2 tjänstemän från samverkande myndighet, EU-inspektörer 

eller andra gäster. 
• Kunna medföra tjänstehund. 
• Utrymme och utrustning ska dimensioneras för samtidigt tillfälligt totalt 14 personer 

ombord. 
• Utrymme ska finnas för hemliga handlingar. 
• Det ska finnas vapenskåp dimensionerat för hagelgevär och ombordvarande 

besättningens tjänstevapen och ammunition. 
• Utrymme ska finnas för förvaring av två gripna personer. 

Styrhytt 
• För att uppnå godast möjliga arbetsförhållanden ska styrhytten strävas efter att 

placeras på L/2. 
• Styrhytten ska vara utformad enligt s.k. pilot/copilot utförande. 
• Separat plats för maskin- och systemövervakning. 
• Fartyget ska kunna manövreras och framföras med en man på bryggan. 
• Manövrering ska kunna utföras från tre positioner: ordinarie plats samt babord och 

styrbord med samtliga manöverreglage och instrument för framdrivningsaggregaten 
och styrning lätt åtkomliga. 

• Befälhavarplats med tillgång till erforderlig navigerings- och sambandshjälpmedel. 
• Radarnavigeringsplats med navigationsradar och sjökorts/navigationsbord som 

medger skivnavigering. 
• Platserna ska kunna användas flexibelt varefter som förhållanden förändras. 
• Det ska finnas stolar för 6 personer med hög standard som absorbera accelerationer 

och retardationer. Det bör finnas 3 extra sittplatser i styrhytten. 
• Förvaringsplats i styrhytten eller dess omedelbara närhet för 6 antal 

överlevnadsdräkter. 
• Utformningen av styrhytten ska ske med hänsyn till god arbetsmiljö och medge 

runtomsikt utan störande reflexer, ljud och ljus. God sikt till däck och 
upptagningssystemen ska tillses. 
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Ledningsplats 
• Plats för ledning vid operationer beträffande såväl övervakning som räddningstjänst 

(OSC). Ledningsplatsen bör vara del av styrhytten om tillräcklig avskärmning etc. kan 
anordnas. 

Personalutrymmen 
• För att uppnå bästa möjliga vila ska personalhytter strävas after att placeras i L/2. 
• 7 personalhytter (driftsbesättning + extra tjänsteman) med möjlighet att förlägga 14 

personer. 
• Toalett och dusch bör vara gemensamt för två personalhytter. Därutöver allmän toalett 

som bör finnas i styrhyttens närhet och lätt åtkomligt från däck. 
• Garderob och lådor i hytter med tillräckligt utrymme för 2 personers persedlar. 
• Mäss med köksutrustning och matplats för 8 personer. 
• Grovsaneringeutrymme (varmt- och kallt vatten) på däck med anslutning till sluss. 
• Hygienutrymme med dusch och sluss. Lätt åtkomligt och tillräckligt med utrymme. 
• Det bör finnas bastu. 

Expeditionsutrymme 
• Kontorsplats med bokhyllor, skrivbord, dator, kopiator m.m. för expeditionstjänst, kan 

kombineras med annat utrymme. 

Däck 
• Däcksutrymme för räddningsbåt med anordning för snabb och säker sjösättning och 

upptagning även under svåra väderförhållanden. 
• Utrymme och utrustning ska finnas för att ta ombord och sjösätta en andra båt, primärt 

avsedd för oljebekämpning. 
• Däck och övrig utrustning ska vara så utformat att uppställning och hantering av 

begränsnings- och annan miljöskyddsutrustning kan ske på däck samt att materiel kan 
sjösättas över sidan. 

• Ögondusch ska finnas. 
• Kraftiga arbetsljus och strålkastare för belysning av samtliga utrymmen ombord och 

runt fartyget ska finnas. 
• Bordläggning och stäv förses med sådan utformning och sådana förstärkningar och 

avfendringar att bordning under svåra förhållanden underlättas och kan ske utan risk 
för skrovskador, t ex genom stäv med bred anläggningsyta. I övrigt ska hela fartyget 
vara utformat så att bordning kan ske till annat fartyg vid rullningsvinklar upp till 10 
grader. 

• Erforderlig öppning i reling för- och akterut för system, gods och sjuktransporter. 
• Fästanordning och plats för två 20-fots containrar, eller annan utrustning 

dimensionerat för en vikt av 11 ton och där utöver minst 40 m3 sammanhängande tom 
däcksyta . 

• Däck och utrustning utformas för minsta möjliga nedisning ur halk- och 
åtkomsthänseende. Överbyggnaden utformas för minsta möjliga nedisning ur 
stabilitetssynpunkt. 

• Back eller annan lösning för att åstadkomma utrymme, väderskydd och god bärighet. 
• Utrymme för förtöjningsmaterial. 
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Sjukvårdsutrymme 
• Plats för sjukbår med utrymme för skötsel av bårfall, bör finnas sjukhytt som kan 

kombineras med annat utrymme. 

Lastutrymme, förråd, verkstad 
• Utrymme för personliga skyddspersedlar och övrig personlig utrustning. 
• Lastrum med lastlucka med tillräcklig öppning för aktuell materiel och med 

stuvningsutrymmen för ren oljebekämpningsutrustning. Anordning för säker och 
snabb i- och urlyftning av materiel. Extra utrymme för framtida utrustning bör finnas. 

• Verkstadsutrymme för smärre reparationer och monteringar. 
• Utrymme för elektronisk utrustning. 

Utrustning och system 

Ombordvarande utrustning och system 

Miljöskyddsutrustning och system 
• Fast oljeupptagningsystem av typ ”advancing” system med drift från fartygets 

hydraulsystem.. 
• I interna tankar kunna mellanlagra och hantera minst 100 m  bör (200 m ) upptagen 

olja. Volymen bör vara fördelade på 4 tankar med möjlighet att kunna skilja på olja 
och vatten. 

3 3

• Oljan ska kunna värmas till pumpbarhet av ett fast system i samtliga tankarna. 
• Möjlighet att kunna värma oljan i upptagaren och i ledningarna till tankarna. 
• Bör finnas ett fast rörsystem för att leda oljan från upptagaren till tankarna. 
• I externa mellanlagringsutrustning ytterligare kunna lagra 50 % av tankkapaciteten. 

Den externa utrustningen ska kunna förrådshållas ombord 
• 10 stycken 1 m  säckar med säckhållare. 3

• Det ska finnas 150 m kustlänsa (plus 150 m iland) anpassad för att kunna användas 
som styrande försvep. Länsan ska vara skyddat placerad, lätt åtkomlig och lätt att få 
upp på däck. 

• 100 meter absorberande länsor. 
• Förankringsutrustning för länsor. 
• En lätt skimmer för lågviskösa oljor med mobilt kraftpaket. 
• En tyngre skimmer för högviskösa oljor. 
• Oljeskopa avsett för upptagning av olja i is. 
• Skyddskläder till besättning och tillkommande personal i inledningsskedet. 
• 5 satser handverktyg. 
• Läktringssystem med en kapacitet på 25 m /h. 3

• Ett täckfat för kemprodukter. 
• Tillfällig ombordtagen förrådstank på 5 m  för kemprodukter. 3

Däcksbåt 
• En räddningsbåt, primärt avsedd för sjöräddning och övervakning, ska finnas ombord. 
• Ska kunna sjösättas på ett säkert sätt vid hårt väder. 
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Kranar 
• Krankapaciteten ska dimensioneras för att kunna lyfta ombord och hantera den 

utrustning som ska finnas på fartyget. 
• Kranen ska vara så placerad att den kan utnyttjas för lastning av utrustning från kaj till 

lastrum och till däck, luft för om fartyget bör kunna göras. 
• Arbetsbåtens sjösättning och upptagning ska kunna utföras på båda sidor av fartyget. 
• En av kranarna ska vara tvådelad, försedd med 2 leder, wirespel och uttag för skopa 

med rotator. 
• Ska finnas möjlighet att lyfta upp t.ex. oljefat från vattnet. 
• Kranarna bör inte vara försedda med manuellt monterade förlängningsstycken. 
• Kranarnas manövrering bör vara enkel med få spakar och fjärmanövrering bör finnas. 

Bogserutrustning 
• Bogserkrok, med fjärravkoppling, med hållfasthet anpassad till fartygets maximala 

dragkraft. Trossens längd och styrka dimensioneras och anpassas efter fartyget och 
hanterbarhet. 

• Det bör finnas bogservinsch. Vajerlängd och –styrka  dimensioneras och anpassas 
efter fartyget. 

Hydraulsystemet 
• Hydraulik ska styra ankarspel, lyftkran med skopa, brandpump, 

oljeupptagningssystem, capstaner och lastlucka. 
• Ett kraftblock ska finnas för upptagning av nät. 
• Kunna ansluta extern KBV-utrustning, tryck och flöde ska vara reglerbart. 

Transrecsystemet bör kunna anslutas. 

Värme, ventilation, sanitet m m 
• God luftkvalitet och klimat i utrymmen där man normalt vistas. Övriga utrymmen ska 

ha tillfredsställande uppvärmning och ventilation.  
• Returluftsystem ska inte användas och system för värmeåtervinning bör finnas. 
• Spisfläkt ska ha utvändigt utblås. 
• Anläggning för tillslutning och filtrering mot hälsovådlig luft ska finnas vilket bl.a. 

innebär system för övertryck. 
• Värmen ska vara vattenburen. 
• Det ska finnas system för pumpning av oljehaltigt vatten och svartvatten från fartyget 

till landanläggning. 

Brandsystem 
• Fast brandsläckning i maskinrum. 
• Fast installation för vattenbegjutning av eget fartyg för vad som krävs för att regelkrav 

ska uppfyllas för att genomföra brandsläckning enligt angivna krav. 
• Vatten/skumkanon ska vara fjärstyrd från styrhytten och placeras på fördäck och i 

övrigt anordnad för att uppfylla regelkrav och för att kunna genomföra 
brandbekämpning enligt angivna krav. Ska ha en separat brandpump placerad under 
backen med en kapacitet på minst 1500 l/m. 

• Skumtank med rymden 1 m3 med fast ejektor. 
• Grundutrustning för brandskydd enligt TEKCIRK. 
• Utrustning och system ska medge insats på annat fartyg eller på land. 
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Dykning 
• Återfyllnadsmöjligheter av luft för vatten-, räddningsdykare och kommunal RITS-

styrka ska finnas. 
• Utrymme för omklädning med värme och dusch ska finnas ombord, kan kombineras 

med annat utrymme. 
• Möjlighet att kunna lägga häckankare ska finnas. 
• Goda möjligheter att ta sig upp ur vattnet med ramp eller stege och plattform ska 

finnas. 

Framdrivningssystem 
• Systemet ska vara optimerat efter beskriven gångprofil. 
• Minst 2 separata drivlinor bör finnas. 
• Avgasreningssystem ska vara så utformat så gällande regler och normer följs. I 

möjligaste mån ska kolväten och andra farliga ämnen elimineras. Effektiva 
reningssystem för att eliminera kväveoxid ska studeras för att om möjligt installeras. 

Kommunikationssystem 
• Sambandsväljare för trafikering av prioriterande radioapparat från samtliga 

operatörspositioner. 
• Radiostationer för samband med KBV-enheter, polis, tull, civil räddningstjänst, flyg, 

civil sjöfart, fritidsbåtar samt marina enheter och förband. Erforderlig komplettering 
för att kunna uppnå simultant samband för ledning och fartygets normala samband. 

• System för att skydda samband mellan fartyg och mellan fartyg och ledningscentral. 
• GMDSS area 2 
• Satellitkommunikation för telefon, fax och data. 
• Mobiltelefoner 
• Telefonväxel 
• Datanätverk med intern och extern kommunikation. 
• Hög- och lågtalande intercomanläggning. 
• Fast telefon och radio i varje hytt. 
• Bärbara radiostationer för KBV-radio, VHF, rök/kemdyk och internkom. 
• VHF-pejlmottagare. 
• TV och video 
• Datorutrustning för rapportskrivning, informationssökning m.m. 
• Radiotrafik bör kunna gå att spela in. 

Elsystem 
• Elsystemet ska ha systemspänning 400/230 V mer frekvensen 50 Hz med kapacitet för 

fartygets drift. 
• Två oberoende elverk som varför sig kan försörja fartyget vid normal drift. Därutöver 

ska elverken vardera ha en extra kapacitet av 25 % för framtida utbyggnad. Verken 
bör placeras i åtskilda utrymmen för att öka redundansen. 

• Avbrottsfri kraft ska finnas till de system som kräver detta. 
• Det ska vara möjligt att lämna kraft (63 A) till annat fartyg. 
• Vid haveri på ordinarie elsystem ska reservkraft finnas för att kunna framföra fartyget. 
• Elverk ska ha mycket lågt utstrålat buller, erhållna värden från KBV 201 ska utgöra 

riktmärken. 
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Navigerings- övervaknings- och ledningssystem 
• X- och S-bands ARPA  radarstationer med AIS funktion. 
• Gyrokompass med latitud- och hastighetskorrelation. 
• AIS system 
• Loggfunktion. 
• Radionavigeringsinstrument i form av DGPS-mottagare. 
• Högupplösande ekolod med grafisk färgskärm och dokumentation. 
• Elektroniskt sjökortsystem med dokumentation 
• Samtliga manöverpositioner ska vara fullt utrustade för att kunna använda tillgängliga 

system. 
• Det bör finnas mastmonterad TV- och IR-kamera och bildförstärkare i syfte att i 

mörker upptäcka och identifiera fartyg i närområdet. Ska kunna dokumentera data. 
• System för att kunna detektera och bedöma tjocklek av oljespill i fartygets närområde 

vid mörker bör finnas. 

Lös materiel 
• Det ska finnas videokamera, stillbildskamera, stabiliserad kikare och bildförstärkare. 
• Materiel för bordning. 
• Förhörsutrustning. 

Kvalitet och handhavande av utrustning och system 

Tillgänglighet och funktionssäkerhet 
• Utrustningsleverantörer ska vara väl representerade i Sverige. 
• Serviceorganisationen ska vara så utformad att reparationsåtgärder normalt ska vara 

igångsatta inom 1 arbetsdag och avslutade inom 2 till 10 arbetsdagar. Tidsgränser för 
olika typer av materiel utarbetas i specifikationen. 

• Förebyggande normala underhållsarbeten ska kunna utföras av kustbevakningens 
personal. 

• Särskild hänsyn ska tas till underhållsvänligheten och att snabbt och säkert kunna 
utföra justeringar och byta ut trasiga komponenter. 

• Manualer, reparationshandböcker etc. för besättningens åtgärder ska vara på svenska, 
eventuellt i sammanfattad form. Dokumentation bör även levereras i elektronisk form. 

Livslängd 
• Fartygsstrikturen ska ha en livslängd på 25 år (bör 30 år). Efter 10 år antas operativ 

uppgradering och efter 20 år livstidsförlängning. 

Underhållskrav 
• Underhållsintervaller inom kompetensen bör kunna göras av egen personal. Kostnader 

för externa resurser ska vägas mot egen personals kostnader, tillgänglig tid och behov 
av snabb åtgärd och egen kunskap. 

• System för rationell underhållsplanering ska finnas. Maskiner och övriga komponenter 
med driftrelaterat underhåll ska där så är möjligt anslutas till underhållsystemet. 

• Materiel och utrustning ska klara miljön på västkusten. 
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Utbildning 
• Det ska tidigt identifieras om projektet förändrar vår taktiska och organisatoriska 

struktur. Grundsynen att konceptet med allkunniga KBV-tjänstemän bör behållas så 
långt som möjligt. 

• Befattningsutbildning och annan erforderlig teknisk utbildning ska ingå i projektet. 
• Behörigheter ska tidigt ses över, bl.a. med hänsyn till motorstyrka och avsett 

fartområde. Bristande formell kompetens ska försökas kompenseras med tekniska 
lösningar och djupare befattningsutbildning. 

• Tillgång till personal med erforderlig utbildning m.m. ska säkerställas i projektet. 

Arbetsmiljö 
• Sjöfartsverkets regler ska utgöra grund. 
• Vibrationer ska vara i nivå med KBV 201. 
• Personalutrymmen ska anordnas med hänsyn till buller, vibrationer och rörelse så att 

bästa möjliga vila kan erhållas. 
• Hög säkerhet ska vara vägledande. Beakta speciellt vid nyutveckling eller 

införskaffande av nya system. 
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