
Johan Edvardsson, C Marine AB

S-LÄSS höstmöte, Stockholm

2015-11-04

Lättviktsfartyg
och

vinterförhållanden

Foto: Haglund Shipping



Om projektet

Bakgrund

Är lättviktsfartyg t.ex. WFSV eller passagerarfartyg i aluminium eller FRP 
lämpliga för operation i vinterklimat och hur de klarar av att gå i is. 

Projektets mål

Samla in och sammanställa såväl tekniska som operativa erfarenheter 
från existerande lättviktsfartyg som opererar under vinter/isförhållanden. 
Erfarenheterna kan användas till att:

• indikera begränsande orsaker

• ligga till grund för djupare studier, analyser och utveckling



Arbetets genomförande

• Litteraturstudie
• Tidigare arbeten

• Pågående arbeten

• Intervju
• Frågepaket

• Intervjuer

• Analys

• Rapport

• Presentation



Utmaningar under projektet

• Många åsikter

• Skilda åsikter:
• bakgrund

• geografisk placering

• Brist på dokumentation

• Klassällskap 



Intervjuer

Berörda områden:
• Skrovform
• Skrovhållfasthet
• Framdrivningssystem
• Kylsystem
• Operativa anpassningar
• Nedisning och avisning
• Vanliga skador
• Kajer och färjelägen
• Synen på regelverk

35 individer, 33 intervjuer



Deltagarnas geografiska
hemvister och bakgrund

Rederi/Operatör
Varv
Fartygskonstruktör
Myndighet/Klassällskap
Materialtillverkare



Vad är ett Lättviktsfartyg?

Enligt de intervjuade:

• Litet djupgående < 2 m

• Skrov i aluminium eller FRP

• Flerskrovsfartyg eller halvplanande/planande enskrovsfartyg

• Arbetsbåt, personaltransport eller passagerarfartyg

• Fart högre än 12 knop

”Light Craft” enligt DNV HSLC Pt.1 Ch.1: Δ = (0.13LB)1.5



Vad innebär vinterförhållanden?

Inget klart definierat tillstånd

• Kyla och mörker

• Nedisning

• Infrysning i hamn

• Tunnare isar såsom nyis

• Fastis upp till 10 cm

• Förekomst av flak och bumlingar

• Halkrisk

Foto: Svensk Sjöentreprenad AB

Foto: Tommy Ohlsson



Rutten is

Havsistyper

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/is-till-havs-1.4105

Nyis Issörja Tallriksis Pannkaksis

Stampisvall Packisvall Drivis



Variationer i isutbredning

Källa: www.smhi.se



Fartygets operationsprofil - Ambitionsnivå
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Det är viktigt att inte glömma bort varför 
man ursprungligen valde ett lättviktsfartyg!

Obruten is: 5 cm/4 knop 

Bruten ränna: 10 cm/5 knop

Foto: Markus Roos
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Skrovformer - Enskrovsfartyg

Foto: Björn Henriksson

Foto: Kustbevakningen Foto: Jon Ballovarre

Foto: Lena Fosselius-Peterson



Skrovformer - Enskrovsfartyg

Foto: Swede Ship Marine



Skrovformer - Katamaraner

Film Carboclyde

Foto: N-O-S Foto: Heiko Schöne

is_carboclyde - Liten.mov
is_carboclyde - Liten.mov


Skrovformer - Trimaraner

Foto: Mobimar

Foto: Mobimar



Skrovformer - SWATH

Foto: Danish Yachts



Framdrivningssystem

• Propeller fast/ställbar(CPP)
• Roder

• Vattenjetaggregat

• Azimut/Podagregat
• IPS

• Bogpropeller
• Trimplan/Interceptorer

Bild: Volvo Penta

Bild: Servogear

Foto: Johan Edvardsson

Bild: Steelprop Finland OY

Foto: Mats Hjortberg



Kylvattensystem

• Medburet vatten i sjökistor väger
• Issörja är värst för sjövattenintag
• Kölkylare eller ”bordläggningskylning föredras för 

isgång 



Skrovmaterial

• Det går att bygga fartyg i aluminium och FRP idag som klarar av att gå i is

• Det går inte att rakt av klassa fartyg i aluminium och FRP för gång i is.

• Skrovmaterialet som verkligt problem ligger förhållandevis lågt ner på listan 
så länge fartygen används för de förhållanden de är dimensionerade för! 

Viktiga parametrar att ta hänsyn till vid konstruktion:

• Istrycket

• Undvik att isen får grepp i strukturen

• Primer/Bottenfärg



Nedisning

Utmaningar
• Stabilitet
• Halka
• Vibrationsmoder 
• Förlorad funktionalitet

Lösningar
• Rutiner
• Uppvärmning
• Klubba

Foto: Sjöfartsverket

Källa: www.smhi.se

Foto: Andreas Andersson



Den mänskliga faktorn

Besättningen

• Tilltro till fartyget
• Skrov

• Framdrivning

• Förmåga att upptäcka is

• Riktlinjer för operation i is

Passagerarna

• Komfort

• Värme

• Halkrisk

• Buller

• Vibrationer

• Rörelser
Foto: Mats Hjortberg

20150218_154255.mp4
20150218_154255.mp4


Operativa anpassningar

Vintertidtabell - Fartygsbyte

Omlokalisering

• Hållplats

• Nattförtöjning

Rännor

Backmanövrar

Restriktioner

Foto: Styrsöbolaget

Foto: Styrsöbolaget



Kajer och bryggor

• Skillnader mellan Västkusten och Stockholms skärgård vid utformning av fasta bryggor. 
• Isläge
• Vattenståndsvariationer

• Pontonbryggor är att föredra.

• Dykdalber och fixa lägen är att föredra endast vid pendeltrafik där vattnet hålls öppet av 
tät trafik. I övrigt är öppna kajer att föredra 

• Stävtilläggning med embarkering/debarkering över stäven är att föredra:
• bra översikt från fartygets brygga
• kortare kaj att hålla uppsikt över.

• Skärgårdsresenärer som åker turtrafik har en större förståelse för vinterförhållanden än 
pendelresenärer

• Det är viktigt hänsyn till passagerarna
• snöröjning.
• väderskydd eller värmestuga.



Förekommande skador

• Kraftigt slitage på bottenfärg. 

• Sönderskurna bogfendrar/slitskydd. 

• Hål i slag på aluminiumfartyg. 

• Avslitna sprutlister på kompositfartyg

• Skador på slingerkölar 

• Skador på infästning av ekolod.

• Tryckskador på akterspegel av 
häcktyp.

• Tryckskador på akterdel av 
sidobordläggning

• Slangbrott på vattenjetaggregat 

• Överhettning av huvud- och hjälpmotorer.

• Torrkörning av brandpump.

• Sprickor i gelcoat och topcoat efter 
nedisning 

• Skador på propellrar

• Krökta hjärtstockar

• Tappade roder

• Skador i gelcoat på fartyg i FRP-enkelskal
Foto: Kustbevakningen



Förekommande skador
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Regelverk
De vanligaste regelverken för mindre fartyg som tillämpas bland de 
intervjuade är:

• NBS-Y, Nordisk båtstandard för yrkesbåtar under 15 m 1990 (Sverige, 
Norge, Finland Danmark)

• Sjöfartsverkets Yrkesbåtsregler (Finnish Maritime Administration -
Commercial Craft Rules) Version  2009:1  (Finland)

• Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk 
förskrifts om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. 
(Danmark)



Utveckling av regelverk

• Nationellt regelverk framför klass

• Trenden inom lättvikt i övrigt är att gå mot funktionsbaserade regler.

• Diskussionen kretsar runt ett föreskrivande regelverk hos huvuddelen 
av de intervjuade. Kan bero på oro för skenande kostnader.

• En framkomlig väg kan vara att gå tvåspårigt. 

Lättviktsfartyg och 
vinterförhållanden

Finska 
Sjöfartsverkets 
Yrkesbåtsregler

Funktionsbaserat 
regelverk för operation 

under vinterförhållanden



Områden att hantera i ett regelverk

• Manöverförmåga vid såväl gång framåt som back vilket täcker in: 
• Utformning av skrov
• Framdrivningssystem
• Styrsystem

• Kylning av motorer och hjälpmaskinerier

• Skrovhållfasthet

• Hälsa, miljö och säkerhet i form av:
• Buller.
• Olycksrisker för passagerare och besättning.
• Förlorad funktionalitet hos sensorer och kommunikationsutrustning.
• Livräddningsutrustning och brandpumpar.

• Operationsbegränsningar innefattande
• Klara kriterier för operation i is.
• Accepterade bedömningshjälpmedel.



Slutsatser

• Prioritera designen efter det vanligaste förekommande driftsfallet för att fungera 
bra i huvudoperationsfallet och därefter kunna operera med begränsningar då 
det blir is

• En isoperationsmanual med operativa begränsningar kan vara ett viktigt stöd för 
befälhavare, besättning och redare för att undvika onödiga skador.

• Skrovform och framdrivning är viktigare faktorer än skrovmaterialet för fartygets 
förmåga till operations i is.

• Moderna kompositmaterials egenskaper i samband med gång i is behöver 
utredas eller offentliggöras.

• Passagerarkomforten i form av halkrisk, buller och rörelser är viktig.



Slutsatser (forts)

• Det är få fartyg som berörs, vilket gör det kommersiella intresset lågt från 
klassens sida

• Majoriteten av de intervjuade ser is och lättviktsfartyg som ett lokalt problem 
relaterat till Östersjön varför nationella regelverk är att föredra framför klass.

• Utgå från ordinarie regelverk och bedöm den isgående förmågan som 
utgångspunkt för nytt regelverk.

• Mätning på existerande fartyg och kan översättas till erfarenhet i siffror.

• Det finns en bra grund till regelverk i det Finska Sjöfartsverkets Yrkesbåtsregler 
2009:1 ( FMA, Commercial Crafts).

• Det finns ett stort intresserade av att delta i ett fortsatt arbete runt frågan då man 
vill delge sina erfarenheter. 



Tack!

Till alla som deltagit med:

… tid för intervjuer,

… ideer till frågor,

… intressanta kontakter

… med foton och annat underlag,

… med finansiering

…och inte minst som bollplank,

Kontakt: Johan Edvardsson, C Marine AB
+46 457 46 26 22
johan.edvardsson@cmarine.se


