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Sammanfattning

Detta examensarbete är en konceptuell fartygsprojektering av en ny serie fartyg åt Sjöräddningssällskapet.
Rapporten presenterar ett förslag till en ny sjöräddningsbåt som kan ersätta två äldre fartygstyper, i
storleksordningen tio meter, och det behov som täcks av dem. Fartygets huvuduppgifter fastställs vara
bogsering och sjuktransport och det opererar mestadels i skyddade vatten under sommarhalvåret.
Examensarbetet är handlett av Thore Hagman, Sjöräddningssällskapet och examinator Karl Garme, KTH,
Marina System.
Mycket arbete har lagts på att skapa ett kostnadseffektivt förslag vilket gav att en befintlig skrovform
anpassades för att passa den kravställning som togs fram tillsammans med Sjöräddningssällskapets ledning
och räddningsbesättningar.
Huvuddata:
Loa
Boa
T
Deplacement
Motorer
Fart
Bunker
Räckvidd

9,95 m
4,2 m
0,65 m
5,65 ton fullastat
2x350 hk utombordare
42 knop
1,5 m2 bensin
+280 Nm i 35 knop

Fartyget har ett fristående däckshus som, om det dimensioneras och byggs vattentätt, gör fartyget
självrätande. Däckshuset rymmer fyra besättningsmedlemmar och tre passagerare alternativt en patient på
bår. Båten har utrustning för brandbekämpning, länspumpning, bogsering, sjuktransport, ”On-scenecoordination”-kommunikation och räddning av nödställda i vattnet.
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Nomenklatur och Akronymer

LOA
BOA
Lw
Bw
T
GM0
LCG
VCG
TCG
RM
Hk
Nm
θ
φ
ρ
∇

Lenght over all
Beam over all
Längd i vattenlinjen
Bredd i vattenlinjen
Djupgående
Begynnelsemetacenter
Longitudinal center of gravity
Vertical center of gravity
Transverse center of gravity
Rätande moment
Metrisk hästkraft (1 hk = 0,746 kW)
Nautisk mil (1 Nm = 1852 m)
Krängningsvinkel
Flödningsvinkel
Densitet
Volymsdeplacement

[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[Nm]

Akronym
SSRS
SAR
JRCC
SOLAS
IMO
AIS
RIB
DNV

Betydelse
Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne
Search And Rescue
Joint Rescue Co-ordination Centre
Safety Of Life At Sea
International Maritime Organisation
Automatic Identification System
Rigrid Inflatable Boat
Det Norske Veritas

[°]
[°]
[kg/m3]
[m3]
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1 INTRODUKTION
Vilket fartyg som helst kan ses som en räddningsbåt om det undsätter en nödställd, och ur den nödställdes
synvinkel är den bästa räddningsbåten den som utför uppdraget. Det yttersta målet med en
sjöräddningsbåt är att rädda liv vilket i sig betyder att den är ett redskap för att kunna undsätta nödställda
från en utsatt situation. För att en sjöräddningsbåt skall vara trovärdig är det självskrivet att inte den egna
besättningen skall riskera att också hamna i nöd. Sjöräddningsbåten och besättningen måste således vara
bättre lämpade och utrustade för det förhållande som råder än det fartyg som skall undsättas. För att skapa
en säker livräddningsbåt behövs en kombination av sjövärdigt fartyg, tränad besättning och ändamålsenlig
utrustning. Kunskapen och erfarenheten inom både fartygskonstruktion och utbildning har ständigt
utvecklats med tiden samtidigt som teknikutvecklingen av utrustning och hjälpmedel går framåt. Men
under de senaste tre hundra åren har man kunnat enas om fyra kärnvärden som bör eftersträvas av en
livräddningsbåt [1].
• God flytkraft
• Bra stabilitet
• Självlänsande
• Självrätande.
Vilket kan ses som en utveckling av uttrycket ”sjövärdig båt” som skall borga för livräddarnas egen
säkerhet så de kan utföra sitt uppdrag. Sjöfartsverket är den myndighet som är ansvarig för sjöräddningen
i Sverige och till sitt förfogande har de sina egna fartyg som lotsbåtar och utöver dessa enheter deltar båtar
och flygande enheter från Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Polisen, Försvarsmakten,
Norrlandsflyg samt kommunal räddningstjänst. Dock är Sjöräddningssällskapet den enda deltagande
parten som har sjöräddning som sitt huvudsyfte och de som utför merparten av alla uppdrag.
Sjöräddningssällskapet är en ideell förening vars samarbete med Sjöfartsverket regleras i ett särskilt avtal
och verksamheten finansieras genom donationer och medlemsavgifter d.v.s. helt utan statliga medel. De
har under åren byggt upp en flotta som idag består av cirka 160 st sjöräddningsfartyg av olika slag för alla
typer av vatten. Under de senaste 20 åren har en modernisering skett där Sjöräddningssällskapet börjat
serietillverka fartyg under egen regi med hjälp av olika fartygskonstruktörer. Detta har lett fram till de fyra
enheter de idag har i sin moderna modellflora där Sjöräddningssällskapet äger alla rättigheter.
Syftet med denna rapport är att undersöka behovet av och möjligheterna till att utöka deras
modellprogram med ytterligare ett fartyg för serietillverkning. Grundtanken med en ny enhet i
Sjöräddningssällskapets flotta är att kunna fasa ut de inlånade stridsbåtarna samt den till åren gångna
Eskorten-klassen samtidigt som ändamålet effektiviseras. Tanken är att skapa framtidens räddningsbåt
som även fyller de behov som finns idag. Utgångspunkten är att skapa ett koncept som är mindre, lättare,
miljövänligare än Viktoriaklassen (Figur 1) som kan fylla det behov som idag täcks av Stridsbåt 90E och
Eskorten-klassen (Figur 1). Det är även önskvärt är att det skall vara lättare att bemanna (mindre tekniskt
avancerat) och billigare att producera och underhålla än Viktoria-klassen då Sjöräddningssällskapet önskar
en serie på ett trettiotal båtar.

Figur 1. Fartyg ur Sjöräddningssällskapets flotta. Från vänster: Viktoriaklassen, Stridsbåt 90E, Eskorten-klassen

Målet är att göra en konceptstudie, ta fram en kravspecifikation och utarbeta ett förslag till
generalarrangemang för ett nytt fartyg. Även förslag till utrustning, drivlina och system ombord som krävs
för att uppfylla kravspecifikationen skall diskuteras. Förslaget skall utvärderas mot de fyra identifierade
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kärnvärden samt mätbara krav i kravspecifikationen. Arbetet avgränsas från att undersöka
strukturarrangemang, dimensionering, manöveregenskaper och sjöegenskaper.
1.1 SJÖRÄDDNING I SVERIGE
Sverige har liksom de flesta andra länder antagit de konventioner som internationellt reglerar
sjöräddningsverksamhet, SOLAS och SAR. Sjöräddningens organisation och metodik är i detalj upplagd
och utförs i enlighet med IAMSAR- (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue)
manualen. Denna manual är en av IMO gemensamt antagen internationell rekommendation för sjö- och
flygräddningen. Sjöräddning som nationell angelägenhet regleras i lagen, Lagen om skydd mot olyckor och
Förordningen om skydd mot olyckor, och uppdraget som ålagts Sjöfartverket från regeringen lyder kortfattat [2]:

”Efterforskning och räddning av människor i sjönöd samt sjuktransporter från fartyg skall kunna utföras dygnet runt inom de
områden som lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och internationella överenskommelser anger. Sjöräddningstjänsten skall på
svenskt territorialvatten inom 60 minuter i 90 procent av samtliga fall
med en flyg- eller ytenhet efter det besättningen larmats av sjöräddningscentralen, kunna undsätta en nödställd då positionen är känd.
På internationellt vatten som ingår i svensk sjöräddningsregion gäller
90 minuter.”
Till sin hjälp har de tidigare nämnda enheter till sjöss och i luften vilka koordineras från en gemensam
räddningscentral i Göteborg, Joint Rescue Co-ordination Centre (JRCC). Centralen är utrustad med
avancerad teknisk utrustning för radio- och telefonsamband, datorsystem med ett stort antal program för
beräkningar, kartsystem med AIS, register m.m. JRCC kan också fjärrmanövrera Sjöfartsverkets
kustradionät för att kunna upprätthålla radiosamband med sjöfarten, såväl handelsfartyg, fiskebåtar och
fritidsbåtar som räddningsenheter – båtar och helikoptrar.
Sjöräddningens uppgift är att rädda människoliv till sjöss. När de nödställda förts i säkerhet upphör
sjöräddningen. Att bärga fartyg och båtar ingår däremot inte i sjöräddningens uppgifter, ofta kan dock det
bästa sättet att rädda människoliv vara att föra hela fartyget eller båten i säkerhet, och av allmänmänskliga
orsaker försöker sjöräddningen när så kan ske att begränsa materiella skador.
1.2 SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET
Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (SSRS), eller Sjöräddningssällskapet i dagligt tal,
grundades 1907 och har nu över 100 år senare växt till en ideell förening med över 75000 medlemmar.
Idag sker över 70% av all sjöräddning i Sverige med någon av SSRS 160 enheter i landet som bemannas av
över 2000 frivilliga sjöräddare [3].
Förutom sjöräddning i livräddande situationer bedriver Sjöräddningssällskapet medlemsservice vilket
innebär att man går ut med hjälp i förebyggande syfte till medlemmar som har mindre fel som t.ex. tom
bränsletank. Under åren 2008-2010 har även ett 20-tal stationer utrustats med miljöräddningssläp som
snabbt kan vara på plats och begränsa spridningen av utsläpp genom att lägga ut länsor i väntan på en av
Kustbevakningens miljöfartyg.
Sjöräddningssällskapets ändamål: [3]
• Att vidmakthålla intresset för sjöräddning
• Att föreslå åtgärder i syfte att utveckla och effektivisera sjöräddning
• Att handha den enskilda verksamheten för räddning av skeppsbrutna kring rikets kuster samt i
Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren
• Sjöräddningssällskapet utför också annan humanitär hjälpverksamhet i den mån de kan och får, så
länge huvudändamålen inte äventyras.
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Sjöräddningssällskapets enheter (Figur 2) bemannas av runt 2000 frivilliga, som är allt ifrån snickare till
kirurger, vilka är uppdelade i jourbesättningar. För att hjälpa till att klara av det uppdrag som ålagts
Sjöfartsverket har Sjöräddningssällskapet satt en antal egna mål och stadgar, ett av dessa är att en
räddningsenhet skall ha lämnat kaj senast 15 minuter efter larm.

Figur 2. Exempel på räddningsenheter ur olika tidsepoker. T.v. Rescue Astra (1995) och till höger Rescurunner Kurre N. (2008)

De senaste 15 åren har mycket förändrats inom sjöräddningen inte bara nationellt utan även utomlands.
Sjöräddningssällskapet strävar efter, och gör i mångt och mycket, att ligga i framkant både vad det gäller
utbildning, forskning och utveckling. Fartygsflottan är ständigt under utveckling och har de senaste 15
åren genomgått en radikal förändring. Utvecklingen har gått från fåtalet stora, tunga stålkryssare till en
mängd mindre och lätta kompositfartyg (Tabell 1). Hastigheten har mer än fördubblats från 10-15 knop
till runt 35 knop vilket ställt nya krav på utrustning ombord och besättningens omdöme och utbildning i
navigation och handhavande av snabba fartyg. De äldre kryssarnas förmåga att ta sig fram genom is
vintertid är idag inte lika betydelsefullt då små snabba svävare i stort ersatt det behovet. Genom att
sjöräddningssällskapet vuxit till 64 stationer längs hela kusten samt i de största sjöarna i kombination
moderna flottans flexibilitet och hastighet så har insatstiderna minskat vilket förmodligen räddat flera liv.
Tabell 1. Fakta om Sjöräddningssällkapet [3].

År
Snittålder båt
Snittfart båt
Antal insatser
Antal frivilliga sjöräddare
Antal båtar
Medlemmar

1995
35 år
9 knop
2000
300
60
23 000

2002
20 år
20 knop
2600
700
100
27 000

2010
10 år
30 knop
3400
2000
160
75 000
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2 FÖRSTUDIER
2.1 STATISTIK
För att se vilka behov och egenskaper som bör prioriteras hos en ny enhet görs en genomgång av
Sjöräddningssällskapets interna statistik för åren 2008-2009. Ur denna data sorterades de stationer ut som
opererade med en Stridsbåt 90E eller fartyg ur Eskorten-klassen. Vid tillfället var 8 st Eskortbåtar och 13
st Stridsbåt 90E operativa och fördelade över landet med merparten stationerade på östkusten samt
Vänern, Vättern och Mälaren (Figur 3).

Figur 3. Stationer med Stridsbåt 90E (gul) och Eskorten-båtar (röd).

För att även få en subjektiv bedömning av uppdragens art och fördelning så skickades en enkät (se
Appendix A) ut till uppsyningsmännen på dessa 21 stationer. Sjöräddningssällskapets års-statistik för de
aktuella stationerna för åren 2008 och 2009 (t.o.m. augusti) sammanställs och jämförs med uppgifter
insamlade från stationerna och från Sjöfartsverket [4]. Statistiken från 2009 (Diagram 1) visar tydligt att
det är medlemsservicen som dominerar uppdragen, det kan vara värt att nämna att detta även kan ses som
förebyggande sjöräddning då vissa fall kunde förvärrats till sjöräddningsfall utan en tidig insats.
Kommersiella uppdrag d.v.s. bogsering mot betalning (icke medlemmar) överlåts i möjligaste mån till
lokala bogserbåtsföretag och ingår inte längre i Sjöräddningssällskapets service. SAR är sjöräddningsfall
utförda på uppdrag av JRCC. ”Other” som är den största kategorin innehåller rapporterade
övningstillfällen, transport och dylikt. Sjuktransporter från öar eller fartyg görs i samverkan med
räddningstjänsten och JRCC. ”OtherRescue” är larm från kommunal räddningstjänst där fara för liv
förekommer.
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14
142

Commercial
SAR

424

Other
Sicktransport
451
23

73

OtherRescue
MemberService

Diagram 1. Fördelning och antal uppdrag under 2009 t.o.m 2009-08-17. Källa Sjöräddningssällskapet

För att undersöka om det förelåg någon större skillnad i uppdrag utförda av de två olika
räddningsenheterna så delades statistiken upp mellan fartygstyperna (Diagram 2).
400
350
300
250
200
150
100

Eskort 09
Strb90E 09
Eskort 08
Strb90E 08

50
0

Diagram 2. Statistik uppdelad på fartygstyp och årtal. Källa Sjöräddningssällskapet.

Med hänsyn till att det är olika antal enheter och att lokala variationer av uppdrags typ kan förekomma så
är det svårt att dra några slutsatser mer än att båda enheterna utför samtliga former av uppdrag. För att
skapa ett bättre underlag att basera en kravspecifikation på så delades uppdragen in i mer specificerande
kategorier i den enkätundersökning som gjordes. De uppgifter som insamlades kunde förtydliga
innebörden av de olika uppdragen och vilka fartygsegenskaper som bör prioriteras i en kravspecifikation
(Diagram 3).
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Diagram 3. Procentuell fördelning mellan uppdrag från stationerna i Sundsvall, Södertälje, Härnösand, Visingsö samt
Söderhamn. Källa enkät.

Underlaget till statistiken i Diagram 3 är uppsyningsmännens bedömning av föregående års fördelning av
uppdrag och presenteras med och utan Visingsö då de har haft ett ovanligt högt antal
sjukvårdstransporter, vilket påverkar statistiken kraftigt. Överrensstämmelsen med den loggade statistiken
ser dock god ut då patrullering och bogsering är de stora posterna, se ”memberservice” och ”other” i
Diagram 1. Att bogsering utgör en stor del av sjöräddningsarbetet kan även ses i Sjöfartsverkets statistik
över utförda uppdrag 2009 (Diagram 4) där de mest förekommande larmorsakerna varit maskinhaveri och
grundstötning men även många av de andra kategorierna otvivelaktigt innebär bogsering.

Diagram 4. Antal insatser per verklig orsak 2009 [4].

10

Genom att titta på Sjöfartsverkets årliga sammanställning över samtliga sjöräddningsfall [4] kan framförallt
två slutsatser göras. Merparten av de nödställda, ungefär 2/3-delar, är fritidsbåtar och att de flesta insatser
görs under sommarhalvåret med fler insatser under juni-augusti (640 st) än resterande nio månader av året
(476 st). Tittar man på hur insatsfördelningen var för endast fritidsfartyg så förskjuts huvudpunkten av
sjöräddningsenheternas uppdrag ännu mer mot bogsering eller liknande assistans (Diagram 5).

Diagram 5. Fördelningen av insatser för fritidsbåtar 2009 [4].

2.1.1.1 Förtydligande om sjuktransport till sjöss
Sjuktransportuppdrag kan vara antingen till sjöss (från fartyg), då det är klassat som sjöräddning och
Sjöfartsverket är ansvarigt, eller från land där lokal räddningstjänst är ansvarigt [5]. Den svenska
sjöräddningsregionen, där Sjöfartsverket är ansvarigt, innefattar dock inte vattendrag, kanaler, hamnar och
mindre insjöar utan där vilar ansvaret på den kommunala räddningstjänstens. Antalet sjuktransporter som
Sjöräddningssällskapet hanterar varierar kraftigt med stationens geografiska läge och vilka andra aktörer
som har enheter i närheten och inom vems ansvarsområde den ligger. Det är upp till SOS Alarm (lokal
räddningstjänst) och JRCC att bedöma vilken enhet som är bäst lämpad för uppdraget. I Göteborg finns
idag en ambulansbåt (Hjärtrud) och i hela landet har insatserna med helikopter ökat då operabiliteten och
insatsklara SAR- och ambulanshelikoptrar ökat under 2000-talet. Trenden är att färre allvarligt skadade
transporteras med båt och sjöräddningssällskapets nuvarande antal sjuktransporter kommer förmodligen
minska i framtiden. En orsak till detta kan vara den komplicerade byråkratin runt sjuktransporterna där
Sjöfartsverket är ansvarigt för själva transporten och det aktuella landstinget är ansvarigt för själva
sjukvården och om den skall bedrivas under transporten [5]. De olika ansvarsområdena kan dessutom
skiljas åt och vid sjuktransport utanför territorialgränsen blir sjukvårdsansvaret statligt varpå det inte är
fullt klarlagt vem som skall bedriva utförandet. I praktiken har inte heller samarbetet mellan lokal
räddningstjänst och JRCC fungerat klanderfritt då ambulanssjukvårdare ibland vägrat följa med till sjöss.
Tillsammans så gör denna byråkrati och ansvarsregler det lättare att skicka en enhet som har
sjukvårdspersonal utbildad för sjöräddning ombord från början då ansvaret kan delas mellan
Sjöfartsverket och landsting. Inom vissa kommuner finns dock även specialutbildade ambulansteam för
sjukvårdsinsatser vid sjöräddning (s.k. RITS-grupper) som kan följa med fartyg från exempelvis
Sjöräddningssällskapet. I de flesta fall larmas dock både helikopter och ytfartyg från exempelvis
Sjöräddningssällskapet för att säkerhetsställa transporten utifall helikoptern får ett larm med högre
prioritet, ytfartyget kan även fungera som plattform för vinschning till helikopter.
Sammanfattningsvis så har ett komplicerat regelverk och ökad tillgång till räddningshelikoptrar minskat
behovet av avancerade sjuktransporter med ytfartyg.
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2.1.2

Slutsats statistik

Den viktigaste informationen som tydligt framkommer är hur mycket bogsering som utförs oberoende av
uppdragsklassning och den betydelse det bör ges vid nyproduktion. Sjuktransporter är fortfarande en stor
del av Sjöräddningssällskapets verksamhet så hur t.ex. bårhanteringen ombord kan förenklas bör tas i
beaktande. Summerat så består sjöräddningsinsatserna till två tredjedelar av assistans till fritidsfartyg som
oftast råkat ut för maskinhaveri eller grundstötning och den resterande tredjedelen är handels- och
fiskefartyg där larmorsaken oftast är sjuktransport. Merparten av insatserna görs under
sommarmånaderna. Olycksfördelningen över landet är lik fördelningen av antalet fritidsbåtar och de flesta
incidenterna inträffar i områdena kring Stockholm och längs Västkusten (Figur 4). Sjöräddningssällskapets
besättningar tillbringar mycket tid ombord på övningar och annan körning utan larm, försök görs även
med patrullerande fartyg som åker runt i de mest trafikerade områdena för nerkortad aktionstid och
förebyggande sjöräddning. Sjöfartsverkets mål att inom svenskt territorialvatten kunna undsätta den
nödställda inom 60 minuter från att positionen fastställts uppnåddes under 2009 till 94 procent, d.v.s. med
fyra procentenheters marginal.

Figur 4. Sverigekarta med markerade ärenden från 2009 [4].

2.2 UTRUSTNING OCH KRAVSPECIFIKATION
Inför arbetet med att rita ett generalarrangemang så togs en kravspecifikation fram för att stämma av med
Sjöräddningssällskapets huvudkontor. Med utgångspunkt från statistiken och enkätundersökningen så
gjordes några observationer över vilken utrustning ombord som bör prioriteras och vad som kan
förändras. Nedan följer några allmänna reflektioner och vad de olika uppdragen kan ställa för
funktionskrav som behövdes ha i åtanke vid projekteringen.
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•

Brand och länspumpning – vid diskussioner på Sjöräddningssällskapets huvudkontor framkom att
den mobila pump som används idag inte har tillräcklig kastlängd vid brandbekämpning. Denna
ersätts därför med en tyngre bensindriven pump som ger högre tryck. Den största förändringen
blir utrymme och vikt då pumpen väger 170 kg (Rosenbauer International - FOX portable pump).
• Bogsering – i statistiken och enkätundersökningen framkom att många bogseringar utförs. Denna
uppgift bör därför förenklas i förhållande till dagens arrangemang på Stridsbåt 90E och Eskorten.
Önskvärt är att dragpunkten ligger framför fartygets kraftkälla för att underlätta manövrering.
Bogseringslanternor bör finnas fast installerat.
• Eftersök – god sikt runt om i båten. Eftersom många eftersök sker nattetid krävs kraftiga sökljus
och handstrålkastare. Mörkerseende värmekamera (ex. FLIR) är eftertraktad utrustning hos
besättningarna.
• Sjuktransport – god framkomlighet på däck för att kunna hantera bår säkert. Önskemål om
minimibredd i passager på 70 cm och stort för- och akterdäck för att kunna vända med båren. En
bårplats som är skyddad för väder och möjliggör sjukvård och observation.
• PIW – upptagning av nödställda i vattnet görs väldigt sällan men är en viktig funktion på en
sjöräddningsbåt. Idag en väldigt svår uppgift på Stridsbåt 90E.
• Medlemsservice – förutom bogseringsutrustning bör räddningsbåten innehålla diverse verktyg
och en batteristarter (fungerar som mobila startkablar).
• Navigation – navigationsmässigt skall båten vara utrustad med radar och digital sjökortsplotter
förutom ett bra navigationsbord och papperskort. Ett efterfrågat tillägg är framåtseende ekolod
då sjöräddningsbåtar ofta hamnar i grunda vatten. Utrustningen skall ha god precision och klara
av hög hastighet. All belysning inklusive instrument och displayer skall kunna mörkläggas vid
nattkörning.
• Kommunikation – Förutom fasta och bärbara VHF-apparater behövs en fast installerad
mobiltelefon för bästa möjliga täckning vid extern kommunikation. Internkommunikation med
trådlös intercom höjer säkerheten och förenklar kommunikation med besättning på däck och i
närområdet.
• Egensäkerhet – flytvästar, brandsläckare, läcktätningsutrustning och stuvutrymme för
överlevnadsdräkter och hjälmar måste finnas ombord.
Huvuddelen av utrustningen finns idag ombord på andra fartyg i Sjöräddningssällskapets flotta och de bör
eftersträva en så standardiserad och lättanvänd utrustning som möjlig.
2.3 KRAVSPECIFIKATION
För att skapa en bild av vad som behöver undersökas och hur konceptet skulle formas så sattes ett antal
ramar upp och preciserades i en kravspecifikation. Inom Sjöräddningssällskapet finns ett flertal policys
och värderingar vilka togs tillvara för att deras förväntningar skulle kunna uppfyllas i bästa mån. För att
kunna möta prestandabehov eftersöktes hur fartygen opererade och i enkätundersökningen var en punkt
hur fartygen framförs vilket gav en gångprofil (Diagram 6).
63
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Diagram 6. Gångprofil, procentuell fördelning av körning i olika fartområden enl. enkät

13

Återigen är underlaget subjektivt och behöver inte spegla hur fartygen framförs i verkligheten. En
genomgång av historiska AIS-data för slumpvis utvalda fartyg och tidpunkter samt egen erfarenhet från
verksamheten gav dock en helt annan gångprofil där fartygen körs hårdare. Det ter sig också ganska
naturligt att, så länge vädret tillåter, besättningen vid larm inte håller igen på fartkapaciteten. I den
fullständiga kravspecifikationen (se nedan) antogs därför en reviderad gångprofil med ett högre uttag av
maximal effekt.

2.3.1

KRAVSPECIFIKATION KONCEPTFARTYG SSRS-10.

2.3.1.1 Allmänt
SSRS-10 serien planeras att ersätta verksamheten för följande fartygsklasser:
• Eskort-klassen
• Stridsbåt 90E
Operationsområden
• Fartyget skall normalt operera i grunda skärgårdar samt kustnära och i Mälaren, Hjälmaren,
Vättern och Vänern(Dalbosjön).
• Fartyget skall även kunna operera i Östersjön, längs norrlandskusten och västkusten.
Arbetsuppgifter och uppdragsverksamhet
• Fartyget skall kunna utföra de arbetsuppgifter som kan åläggas SSRS verksamhet såsom
sjöräddning, sjuktransport och medlemsservice och motsvarande uppdrag som utförs av Eskort
eller Strb90E idag.
• Fartyget skall i tillämpliga delar uppfylla IMO krav för SAR-enheter
Fartprestanda
• Fartyget skall kunna framföras i minst 35 knop (bör 40 knop) med full bunker, full utrustning och
ordinarie besättning.
Gångprofil
Fart (knop)
Max
Marchfart (~30kn)
Bogserfart (~10kn)
Manöver

Tid[%]
45
23
20
12

Uthållighet
• Minimum aktionsradie för fartyget vid maxfart skall vara 180 Nm (6 timmar marschfart).
Djupgående
• Djupgåendet bör vara mindre än 80 cm.
Dimensionering, klassning, inspektion m.m.
• Fartyget skall byggas enligt Sjöfartsverkets regler.
• Fartyget skall kunna framföras med obemannat maskinrum.
• Fartyget bör vara självrätande.
Bemanning
• Fartyget har normalt en besättning på 4 personer
• Fartyget skall gå att framföra utav 2 personer
• Ytterligare bör 3 platser finnas för transport av sittande personer.
• En bårplats skall finnas (2 bör) för transport av liggande patient. Utrymmet skall möjliggöra vård
och tillsyn under gång.
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Kommunikation
• Kommunikationssystemet skall dels anpassas till fartygets operativa grundbehov dels till
ledningsfunktion (OSC) samt distribution och mottagnings av sjölägesinformation (AIS).
• Fartyget skall i tal kunna kommunicera med egna, myndigheters och andra räddningsenheter.
• Fartyget bör vara utrustat med trådlös internkommunikation, gärna med räckvidd utanför
fartyget.
Arbetsmiljö
• Man skall kunna erhålla bra mörkerseende i styrhytten under gång.
• Arbetsplatser ombord skall vara ergonomiskt utformade och anpassningsbara för olika
besättningars behov.
Yttre miljö
• SSRS miljöpolicy skall följas
• Hänsyn skall tas för att minimera yttre störningar från fartyget, såsom buller och svallvågor.
• Fartyget bör konstrueras för att möjliggöra senare modifikation till gasdrift.
2.3.1.2
Styrhytt
•
•
•
•
•
•

Tekniska krav
Det skall finnas plats för navigatör och rorgängare i framkant av bryggan.
Det skall finnas 4 ergonomiska fjädrade stolar
Överlevnadsdräkter skall finnas tillgängliga från styrhytten.
Det bör vara sikt framåt från alla sittplatser.
Det bör finnas 3 sittplatser i styrhytten för medföljande personer utöver besättningen.
Den inre förarplatsen bör förses med stor taklucka som möjliggör stående körställning med sikt
utanför fartyget.

Utkiksplats
• Det skall finnas yttre utkiksplatser med uttag för handstrålkastare.
Framdrivningssystem
• Systemet skall vara utformat för att klara verksamhetskraven samt beskriven gångprofil.
Servicepunkter skall vara lätt åtkomliga.
• Fartyget bör ha två separata drivlinor.
Elsystem
• Avbrottsfri kraft bör finnas till de system som kräver detta.
• Det skall finnas överkapacitet i elsystemet för framtida utbyggnad.
Värme, ventilation, sanitet
• Ventilationsanläggningen skall klara av att hålla en jämn temperatur under de månader fartyget är
operativt.
• Styrhytten bör vara utrustad med AC-anläggning.
Däck
•
•
•
•
•

Utrymme för Rescuerunner med anordning för sjösättning och upptagning är önskvärt.
Kraftiga arbetsljus och strålkastare för belysning av fartygets däcksyta och runt fartyget skall
finnas.
Bordläggning och stäv skall förses med sådan utformning, förstärkning och avfendring att
bordning och tilläggning under svåra förhållanden underlättas och kan ske utan skrovskador, t.ex.
genom stäv med bred anläggningsyta.
Däcket skall vara halkfritt utan trappsteg och med god avrinning för att undvika personskador.
Bår skall kunna förflyttas längs hela fartyget.
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Lastutrymme, förråd
• Det bör finnas väl ventilerat utrymme med upphängning för räddningsdräkter och flytvästar.
• Det bör finnas lätt åtkomlig avställningsyta för personliga tillhörigheter.
• Det skall finnas ändamålsenliga stuvutrymmen för sjukvårdsmaterial, räddningsredskap,
reservdelar, verktyg etc.
2.3.1.3 Utrustning
Bogserutrustning
• Fartyget skall ha utrustning för bogsering såväl i fartygets förlängning (för- och akterom) samt
långsides.
• Fartyget bör ha bogsertross monterad på rulle på akterdäck.
• Fartyget bör utrustas med bogseröggla alt. fast hanfot med krok placerad framför fartygets
dragkraft.
Brandutrustning
• Fartyget skall ha handsläckare för egen säkerhet.
• Fartyget bör kunna medföra en mobil brand/länspump samt olika slangar.
Kommunikationsutrustning
Fartyget skall förses med:
• Radioutrustning för samband med kustbevakningen, brandförsvaret och polis.
• Flera VHF-enheter för kommunikation med civila och egna enheter simultant. Både bärbara och
fast apparatur.
• Mobiltelefon.
• GMDSS
• Bör ha bärbar internkommunikation.
Navigerings- övervaknings och ledningsutrustning.
Fartyget skall förses med:
• Radar
• Elektroniskt sjökortsystem
• AIS transponder
• Kompass (gyro eller GPS)
• Papperssjökort, navigationsbestick samt analog kompass.
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2.4 LIKNANDE FARTYG
För att inhämta ytterligare inspiration studeras ett antal båtar med liknande syfte och/eller storlek. Nedan
följer lite kort information om några intressanta.
2.4.1

Stridsbåt 90E

Stridsbåt 90E är designad av Försvarets materielverk (FMV) och tillverkad i kolfiberarmerad
vinylesterplast i sandwichkonstruktion av Storebro Royal Cruiser AB. Vid designarbetet lades mycket
arbete ner på att skapa en robust konstruktion för att tåla hård användning inom kustförsvaret. Stridsbåten
var tänkt trupp- och sjukvårdstransport inom amfibiebataljonen men har fasats ur försvaret under de
senaste åren varpå Sjöräddningssällskapet fått möjligheten att låna in ett antal från Sjöfartsverket. De 90E
som är operativa hos Sjöräddningssällskapet har alla genomgått olika mindre modifieringar av främst
transportutrymmet för att förvara utrustning.

LOA [m]
BOA [m]
Djupgående [m]
Deplacement [ton]
Motor
Propulsion
Maxfart [knop]
2.4.2

11.9
2.9
0.8
6.5
1x625hk Scania DSI 14 diesel
1xFF-jet 450 vattenjet
38-42

Eskorten-klassen

I mitten av 1980-talet ökade behovet av lätta och snabba täckta sjöräddningsenheter och Eskortenklassen
utvecklades. Ursprunget till Eskorten kommer från en tidigare sjöräddningsbåt “Gerda Hanson” och
skrovet kom från en seriebyggd båt av märket Westform som fick förstärkt skrov och däck [1]. Båten
byggdes i glasfibersandwich kring en kärna av divinycell. Totalt nio båtar byggdes i serien där den första
tog i bruk 1986 och åtta av dem är fortfarande operativa. Syftet var att skapa en räddningsbåt som skulle
klara av det ökande antalet insatser för fritidsbåtar och sjuktransport främst under sommarhalvåret.

LOA [m]
BOA [m]
Djupgående [m]
Deplacement [ton]
Motor
Propulsion
Maxfart [knop]

10.3
3.4
1.0
7-8
2x200-300hk Volvo Penta diesel
2x Volvo Penta drev
25-35

Många båtar i Eskortenklassen har under åren fått nya motorer och utrustning varför maskineri,
propulsion, fart och deplacement kan skilja dem åt.
2.4.3

Viktoriaklassen

Viktoriaklassen är idag en av hörnstenarna i Sjöräddningssällskapets verksamhet och det byggs så många
ekonomin tillåter. Under mitten av 1990-talet påbörjade Sjöräddningssällskapet tillsammans med
skeppskonstruktören Rolf Eliasson arbetet med att skapa en ny serie snabba allvädersbåtar för svenska
vatten. Med hjälp av modern teknik och influenser från systerorganisationer i grannländer skapades en
mångsidig, säker och omtyckt räddningsbåt. Viktoriaklassen har designats för att vara självrätande, det vill
säga positiv stabilitet varvet runt, och grundgående med vattenjetdrift. Hytten har utvecklats med tanke på
ergonomi för besättningen och med det mesta inom tekniska hjälpmedel. Båten är byggd i
glasfibersandwich bestående av multiaxiell E-glasfiberväv som vakuuminjeceras med vinylester kring en
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högdensitets divinycell kärna. Fram tills idag har 35 båtar producerats med mindre förändringar sedan
första leveransen.
LOA [m]
BOA [m]
Djupgående [m]
Deplacement [ton]
Motor
Propulsion
Maxfart [knop]

11.8
4.2
0.7
13
2x450-500hk Scania DSI 9
2x FF-jet 375
38

2.4.4 KNRM Valentijn-klassen
En utav det Nederländska sjöräddningssällskapets, KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij),
fartygsklasser som togs fram 1990 och var till stor inspiration när Viktoriaklassen utvecklades i Sverige.
Båten är av RIB-typ med skrov och överbyggnad i aluminium och med vattenjetdrift. Utvecklingen
startade tillsammans med RNLI (Royal International Lifeboat Institution, England) redan 1981 men endast
KNRM valde att gå vidare med projektet och 17 stycken har tillverkats i serien.

LOA [m]
BOA [m]
Djupgående [m]
Deplacement [ton]
Motor
Propulsion
Maxfart [knop]
2.4.5

10.6 till 11.0
4.1
0.75
7.6
2x450hk
2x vattenjet
34

DGzRS 9.5 metersklass

Det tyska sällskapet för sjöräddning, DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger) som har
högteknologiska kryssare upp till 46 meters längd har även en serie mindre båtar i det intressanta
storleksområdet 9-10m. Båten är svetsad i aluminium och har en täckt hytt med styrhytt placerad ovanför
transport/sjukvårds-utrymmet. Totalt 18 båtar har byggts i serien där de fem senaste har förlängts med två
spant till 10.1 meter.
LOA [m]
BOA [m]
Djupgående [m]
Deplacement [ton]
Motor
Propulsion
Maxfart [knop]
2.4.6

9.4 till 10.1
3.6
0.96
7.0
1x315hk Cummins diesel
Rak axel med fast propeller
18

USCG 25 Defender

Amerikanska kustbevakningen och “Homeland Security” utvecklade efter terroristattacken 11 september
2001 en mindre och snabbgående båt för bevakning och sjöräddning. Över 700 enheter är beställda och
skall ersätta en mängd av den blandade flottan mindre båtar de haft. Båten är byggd i aluminium med en
skumfylld flytkrage av SAFE Boats International.
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LOA [m]
BOA [m]
Djupgående [m]
Deplacement [ton]
Motor
Propulsion
Maxfart [knop]
2.4.7

9.1
2.6
1.0 med motorer nere
Ca 4 ton utan besättning
2x225hk Honda 4-takt bensin
2x utombordare
46

Boomeranger

Finlänska sjöräddningssällskapet har under 2000-talet köpt in båtar från en kommersiell finsk RIB
tillverkare. De skall ha varit med och påverkat utvecklingen av modellen C-3500 som även används av
Spaniens “Frontier Guard”. I finska sjöräddningen finns ett flertal olika modeller av olika storlek med
såväl utombordare som inombordare. Då utombordare är ett intressant alternativ så presenteras här data
för “Rescue Konnevesi”.
LOA [m]
BOA [m]
Djupgående [m]
Deplacement [ton]
Motor
Propulsion
Maxfart [knop]

2.4.8

10.4
3.5
1.0
Ca 4
2x250hk Yamaha 4-takt bensin
2x utombordare
44

Norsafe Mumin 1000

Norsafe AS är ett norskt företag som byggt livbåtar sedan 1903 på senare tid har de specialiserat sig på
“Free-fall lifeboats” som kan släppas från upp till 50 m höjd och höghastighets räddningsbåtar (FRB –
Fast Rescue Boat). Dessa räddningsbåtar konstruerade för att bäras ombord på större fartyg och snabbt
kunna sjösättas för att rädda personer ur vattnet eller assistera vid andra fartygsolyckor. De är i regel
ganska spartanskt inredda och inte tänkta att operera längre sträckor. Norsafe har såväl öppna som täckta
FRBs från 4.5-12 m i sitt modellutbud men här presenteras modellen Mumin 1000 som är intressantast i
storlekssynpunkt. Räddningsbåten är byggd i glasfiberförstärkt polyester och har polyuretanskum mellan
skrov och inredning för bibehållen flytförmåga vid vattenfyllnad och så länge hytten är intakt så är båten
självrätande.
LOA [m]
BOA [m]
Djupgående [m]
Deplacement [ton]
Motor
Propulsion
Maxfart [knop]

10.6
3.5
5.7
2x250-300hk diesel inombordare
2x vattenjet
30+
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2.4.9

Anytec 960 CAB

En fritidsbåt som är intressant är den svenskbyggda Anytec 960 CAB som till utseendet mycket påminner
om Sjöräddningssällskapets Viktoriaklass fast mindre till storleken. Båten byggs på beställning i aluminium
och kan beställas både med och utan yttre styrplats och olika maskineri och propulsion.
Fartygsdata presenteras för skrovnr. 3.
LOA [m]
BOA [m]
Djupgående [m]
Deplacement [ton]
Motor
Propulsion
Maxfart [knop]

2.4.10

9.6
3.6
1.2
6.1 med bränsle
2x310 hk Volvo Penta D6 diesel
2x propeller på drev
44

Slutsats

Genom studien av fartyg skapas ett intervall (Tabell 2) av deras egenskaper vilket ringar in förväntningarna
för ett fartyg i samma storleksklass.
Tabell 2. Intervall av fartygsdata

LOA [m]
BOA [m]
Djupgående [m]
Deplacement [ton]
Motor
Maxfart [knop]

9.1 - 11.9
2.6 - 4.2
0.7 - 1.2
4 - 13
315 - 1000 hk
18 - 46

Då alla de undersökta båtarna är snarlika anses en medelvärdesbildning ge en hyfsat rättvis karakteristik
för fartygstypen (Tabell 3). Genom att beräkna ett ”medelvärdesfartyg” bekräftas att de tidigt ställda
grundkraven bör kunna uppfyllas.
Tabell 3. Medelvärden av fartygsdata

LOA [m]
BOA [m]
Djupgående [m]
Deplacement [ton]
Motor
Maxfart [knop]

10.5
3.5
0.9
6.8
600 hk
35.5

Men att alla livräddningsbåtar inte ser likadana ut världen över beror främst på de stora skillnader i lokala
förhållanden som råder. Att placera en av DGzRS (Tysklands sjöräddning) största kryssare (46 meter,
>400ton) i Mälaren skulle självklart kunna lösa uppgiften att rädda liv, men inte med samma flexibilitet
och smidighet som en livräddningsbåt byggd för Mälaren. Sverige har 100 000-tals öar och ett av världens
mest svårnavigerade vatten med ganska krabb sjö vilket också ställer andra krav på fartygets smidighet och
utformning än för t.ex. Amerikas kustbevakning.
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3 HUVUDDIMENSIONER
Genom att studera och värdera de uppgifter som inhämtats ur statistik och intervjuer med besättningar
samt diskussioner med personer på huvudkontoret började huvuddragen för en ny enhet formas.
Hög prioritet:
• Längden bör vara cirka 10 meter
• Farten skall vara minst 35 knop
• Låg tillverkningskostnad
• Hytt som skyddar besättning och bårplats mot väder och vind
• Bra förvaring av nödvändig utrustning
• Bra sikt från alla besättningsplatser
• Förenklad hantering av bogsering
• Dra nytta av erfarenheter från Viktoriaklassen och den övriga flottan
Lägre prioritet:
• Typ av framdrivningssystem
• Självrätande
• Fast bårplats
3.1 SKROVVAL
En viktig punkt i arbetet är att Sjöräddningssällskapet vill ha fram en ny serie båtar så snart som möjligt till
så liten kostnad som möjligt. Valet blev därför att utgå från ett befintligt skrov ur deras egenproducerade
flotta som de redan äger formar och produktionsrätt till. De formar som är inom det aktuella
storleksspannet är åtta meters klassen Gunnel Larsson eller 12 meters klassen Viktoria. Dessa två fartyg är
av helt olika utformning och en utvärdering av hur formarna skulle kunna modifieras för att skapa en ny
serie fartyg fick göras. Att utgå från åtta meters skrovet anses mer komplicerat då det både skulle behöva
förlängas och breddas för att få tillfredställande däcksyta. Valet faller därför på Viktoria-skrovet som är väl
beprövat och omtyckt av de stationer som har en. Längden på skrovet kortas ner från 11.7 meter (utan
fender) till 9.65 meter genom att kapa av tre sektioner i akterkant på formen samt att det överhäng i aktern
som normalt skyddar vattenjetaggregaten kortas av från strax över metern till 70 centimeter. Denna
lösning medför att bottenresningsvinkeln i aktern blir något vassare än på ett konventionellt Viktoriaskrov vilket ses som positivt för sjöegenskaperna. Vidare så sänks däcket till 50 centimeter under fribordet
för att skapa en arbetsyta närmare vattnet och så att däckshuset blir fristående och utan nedgång genom
däcket vilket förenklar produktionen. Under intervjuer framkom att vissa skeppare upplevde ett
siktproblem hos Viktoriaklassen då den höga fören skymmer sikten under acceleration. För att minska
detta problem och även ge ett visuellt mindre intryck så görs hela fribordslinjen 15 centimeter lägre, detta
underlättar även assistans till mindre båtar. Med utgångspunkt från ritningarna [6] till Viktoria-skrovet
skapades huvuddimensionerna för ett konceptfartyg (Tabell 4).
Tabell 4. Huvuddimensioner SSRS10-koncept.

LOA [m]
Lw [m]
BOA [m]
Bw [m]
Deplacement [ton]
Djupgående [m]

9.65+0.3 (fender)
7.5
4.2
3.5
4-8
0.65

Genom att utgå från en befintlig skrovform sparas både utvecklingstid och kostnad. Med relativt små
medel bör det gå att skapa ett fartyg för fullskaliga tester för verifikation och utvärdering.
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4 EFFEKTBEHOV
En preliminärbedömning av skrovets framdrivningsmotstånd i lugnvatten genomförs för att verifiera att
fartkraven kan mötas med rimlig motoreffekt. Beräkningen genomfördes med hjälp av
beräkningsverktyget Matlab [7] där Savitskys effektpredikteringsmetod [10] implementerades enligt en
metodik föreslagen av Rolf Eliasson [9]. Beräkningsmetoden begränsades till att drevvinkeln hölls parallell
med kölen (ε=0°) samt att enligt modellen så försummas bihangsmotstånd och lyft från dreven samt att
luftmotståndet anses obetydligt. Savitskys metod är endast tillämpar för prismatiska skrov i planande fart,
varför en nedre gräns sattes vid 20 knop. För att få en god överblick gjordes beräkningar för ett antal olika
motorer och deplacement (Figur 5).

Figur 5. Maxfart som funktion av deplacement (verkningsgrad 50%)

I metoden är det skrovets motstånd genom vattnet som beräknas, dvs. den energi det krävs att driva
skrovet i en viss fart. För att kunna relatera det till motorer och drivlina måste den totala verkningsgraden
tas med för att ta hänsyn till tillgänglig framdrivningseffekt. Verkningsgraden beror i sin tur på propeller,
transmissioner, lager etc. och är svår att summera. Som exempel kan nämnas att verkningsgraden för en
propeller brukar ligga mellan 50 och 70 procent, så för att erhålla konservativa resultat i beräkningarna
ansätts en sammanlagd verkningsgrad på 50 procent. Men då motståndskurvan i sig inte är linjär så
innebär detta inte en halvering av fart, se exempel (Figur 6)
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Figur 6. Hastighet som funktion av verkningsgrad för en given tillgänglig effekt.

Framdrivningsmotståndet ökar vid gång i vågor vilket medför en fartreduktion som predikteras enligt en
metod presenterad av Savitsky [8], metoden bygger på empiriska data och uppges ha en felmarginal på tio
procent. Giltighetsområdet för metoden begränsas dock för givet fartyg (se Tabell 4) till fartområden
under 34 knop varför endast lägre motoreffekter kan undersökas. Den fartreduktion som uppstår är
intressant att relatera till den enligt DNV [11] maximalt tillåtna farten vid färd i sjögång baserat på vertikal
acceleration (Figur 7).

Figur 7. Maximal fart som funktion av våghöjd samt fartbegränsningskurva enligt DNV

I grafen ses att fartreduktionen p.g.a. ökat motstånd från vågor är marginell och att 2x250 hk orkar driva
fartyget i dryga 28 knop i 1,5 meters vågor. Men enligt DNV bör besättningen göra en aktiv fartsänkning
vid vågor större än 0.5 meter för att inte uppnå för höga vertikala accelerationer.
4.1 RESULTAT OCH DISKUSSION
Med en total verkningsgrad för drivlinan satt till 50 % så skulle en motoreffekt på 500 hk räcka för att
klara fartkravet på 35 knop, förutsatt att deplacementet inte överstiger 6 ton (Figur 5). Om fartyget med
full last hålls under 6 ton så kan 42 knop uppnås med 2x350 hk.
Fartygets stora bredd i vattenlinjen och låga vikt har stor inverkan på de vertikala accelerationerna och
gynnas inte av DNVs beräkningar för designacceleration, i 35 knop uppnås 6 g-krafter vid 0.4m våghöjd. I
praktiken torde dock ett lätt fartyg med hög bärighet ha lättare att åka ovanpå vågtopparna.
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5 GENERALARRANGEMANG
5.1 DRIVLINA
Drivlinan har stor betydelse för hur utformningen av generalarrangemanget kan göras och behövde därav
fastställas på ett tidigt stadium. De övriga fartygen i den moderna flottan drivs av dieselmotorer och
vattenjet vilket är ett tungt, kostsamt och skrymmande drivpaket varför andra alternativ undersöktes. En
utvärderingsmatris togs fram där de olika alternativen ställdes mot varandra och värderades efter ett antal
viktade kriterier (Tabell 5). Viktningen av drivlinorna delades upp i ”allmänna krav” där t.ex. ekonomi och
mätbara faktorer från kravspecifikationen värderas och ”sjöräddningssynpunkt” för att försöka väga in
betydelsen av respektive faktor är sett till verksamheten.
Tabell 5. Utvärderingsmatris för drivlina

Kriterie

Utombordare

Diesel+jet

Vikt
allmäna
krav

Diesel+drev

Vikt
sjöräddningssynpunkt

Massa

3

1

2

5

0

Utrymme ombord

3

1

2

4

3

Underhåll

3

2

1

4

3

Enkel produktion

3

1

2

4

0

Kringsystem

3

1

2

3

1

Ekonomi inköp

3

1

2

3

1

Stöldrisk

0

3

2

1

3

Manöveregenskaper

1

3

1

0

5

Bogsering

1

3

2

0

4

Grundgående

2

3

1

0

3

PIW-säkerhet

1

3

1

0

3

Ljudnivå

3

2

2

0

1

69

30

44

45

67

40

114

97

84

Poäng "allmäna krav"
Poäng
"sjöräddningssynpunkt"
Total poäng:

Utvärderingsmatrisen gjordes utifrån subjektiva bedömningar varför en kort förklarning till varje kategori
återfinns nedan för att förtydliga tankegången.
Massa – den sammanlagda tyngden av drivlinan, lägre vikt bättre.
Utrymme ombord – det utrymme installationen tar, mindre bättre.
Bogsering – dragkraft och risk att exempelvis tampar trasslar in sig i drivlinan.
Manöveregenskaper – som stoppsträcka, rotation m.m.
Enkel produktion – tid för installation, inpassning, systemtest
Underhåll – hur mycket service som krävs av olika system. T.ex. på inu-drev (vanligt drev för
inombordare) behöver bälgarna bytas var 200:e timme vilket kräver att båten är på land.
Djupgående – hur mycket drivlinan ökar det totala djupgåendet. Utombordare går att hissa upp mer än
inu-drev.
Kringsystem – inombordare medför att en mängd kringsystem som avgassystem, brandlarm, el-central,
hydraulik samt diverse kablage och skrovgenomförningar som måste installeras och underhållas.
PIW säkerhet – en roterande propeller och vassa föremål under vattenytan är alltid en skaderisk för
personer i vattnet.
Ekonomi inköp – investeringskostnaden vid inköp.
Ljudnivå – ergonomi för besättningen. Moderna 4-takts utombordare bedömdes vara tystare än tunga
dieslar. Även placeringen är till utombordarens fördel då inombordare hamnar under durken i hytten.
Stöldrisk – chansen att sjöräddningsbåten blir obrukbar p.g.a stöld av motorer eller motordelar är helt
klart störst för utombordare.
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Resultatet av utvärderingen gav att valet föll på att framdrivningen skulle ske med utombordare vilket
gjorde däckssänkningen och många andra modifieringar av skrovet möjliga. Användningsområdet för
utombordsmotorer har förändrats ordentligt under de senaste tiotal åren och gått från att vara ett
alternativ för mindre fritidsbåtar till att även vara gångbart på större och tyngre fartyg. Mindre
inombordare, 200-400hk, får allt mer ge vika för de större utombordarna både på sportbåtar och tyngre
planande fartyg. Det är inte längre ovanligt att amerikanska sportfiskebåtar på upp mot 12 ton (se [12])
drivs av ett par kraftiga utombordare. Att dessa båtar opererar långt ut till havs och många timmar per år
säger någonting om hur även slitstyrkan och pålitligheten har ökat under åren. Ytterligare en fördel är att
man vid ett större haveri snabbt och enkelt kan byta den havererade motorn och ej behöver lägga upp hela
båten på varv en längre tid.
5.1.1

Motorval

För att uppfylla bör-kravet på 40 knop med full last krävs enligt tidigare antagande och beräkningar en
motoreffekt på 700 hk. Valet faller därför på två stycken Yamaha utombordare på vardera 350 hästkrafter
vilka klarar kravet med en marginal på ungefär 2 knop. Dessa motorer byggda på ett 5,3 liters V8-block
som ger ett kraftigt vridmoment vilket är bra vid bogsering. Bränsleförbrukningen vid max effektuttag är
120 l/h per motor men halveras om effektuttaget sänks till runt. 75 % [12], vilket således borde ge en
marschfart kring 35 knop (Figur 5). En nackdel med utombordsmotorer är dess jämförelsevis klena
generatorer som måste kompenseras med högre batterikapacitet. En stor fördel är den redundans som
skapas med ett dubbelmontage av utombordare, alla motorkomponenter förutom bränslesystemet är
separerat på två självständiga enheter. Reglage och övervakning sker elektroniskt och endast ett fåtal
kablar behöver installeras.
5.2 SKROV
Skrovet är som tidigare nämnt baserat på Viktoriaklassen och med mindre modifikationer skall samma
produktionsform gå att använda. Det är ett relativt vasst v-skrov med dubbla steglister och skarpt slag
(Figur 8) som beprövats i hård sjö i hela landet med gott betyg. En positiv följd av förkortningen av
skrovet akterifrån är att bottenresningsvinkeln vid akterspegeln ökar med ungefär två grader mot de
ursprungliga 21 graderna. Generellt kan sägas att en ökad bottenresningsvinkel ger mjukare gång i hög sjö
men blir mer tungdrivet samt att djupgåendet ökar, båtar byggda för hög fart i sjögång brukar ha en vinkel
på 20-26 grader vid akterspegeln. Steglisterna hjälper till att lyfta skrovet ur vattnet vid fart samt ger
torrare och stabilare gång då vattenstänk leds bort. Placeringen av steglisterna kommer förmodligen
behöva ändras på det modifierade skrovet utefter det nya gångläget för att ge optimal effekt.

Figur 8. Spantruta för Viktoriaklassen. Ritning: Rolf Eliasson [6]
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Formlängden kortas ner till 9.65 m genom att flytta fram akterspegeln tre sektioner samt att akterns
överhäng minskas med en halv meter (Figur 9). Fribordshöjden minskas med 15 cm genom att sänkas
under produktion alternativt kapas ner efter tillverkning.

Figur 9. Ursprunglig sidovy av Viktoriaskrov med markering av de sektioner som skall förändras/avlägsnas. Ritning: Rolf
Eliasson [6]

Skrovet får då en betydligt mindre profil (Figur 10) samtidigt som överhänget i aktern ger skydd för
motorerna. Överhänget ger även ökad lyftkraft i aktern vilket minskar risken för vatten på däck eller över
motorerna vid akterlig sjö.

Figur 10. Sidovy av nerkapat skrov.
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5.3 DÄCK
En av fördelarna med att använda skrovet från Viktoria är dess bredd som möjliggör stora arbetsytor på
däck vilket var ett av de uttalade behoven. Genom att utombordsmotorer valdes för framdrivning tas
behovet av ett maskinrum bort och utrymmeskravet under däck minskar drastiskt. En av de största
förändringarna som därav möjliggjordes är att däcksnivån sänks till 50 centimeter under fribordshöjden i
akterkant vilket ger ett arbetsdäck närmre vattenytan, vilket är en fördel vid assistans till mindre
fritidsbåtar. Däckets lutning hålls dock mindre än fribordets höjning mot fören varför man på fördäck får
en reling på dryga metern över däcksnivån vilket skapar en säker arbetsyta utan behov av höga mantåg.
Upphöjningen i fören är bibehållen med en mindre plattform för att få bekväm tillgång till högre kajer
samt större fartyg men bör förses med en stävstege vid strandhugg. I och med att däckshuset är förskjutet
så skapas en bred passage (0.7-1.2m) på styrbordssidan för att förenkla vid bårtransporter vilket även är
tanken med storleken på akterdäcket som skall möjliggöra rotation av en bår (Figur 11). Däcket skall slutta
svagt akterut vid normalt trimläge för att borga för god avrinning och självlänsning genom aktern. Däcket
skall beläggas med en gummiyta likt Viktoriaklassen för att ge bra halkskydd, slityta samt fördela
punktlaster från t.ex. tappade föremål. Grabbräcken skall monteras runt däckshuset samt ett lägre mantåg
runt akterdäck och en pulpit i fören. Vid akterdäcket skall friborden ha en öppningsbar så kallad recess
vilket är en försänkning av fribordshöjden för att underlätta upptagning av personer från vattnet. Valet att
göra recessen som en öppningsbar dörr istället för permanent nedsänkning beror av att fribordet bör
hållas så högt som möjligt av stabilitetsskäl samt den låga frekvensen av nödställda i vattnet. Recessen gör
det även möjligt att undersöka möjligheterna att bygga en enkel ramp för att kunna ta en Rescuerunner
tvärs akterdäck då dess längd är precis som den invändiga bredden på akterdäcket (3,6m).

Figur 11. Disposition av däcksyta. Maximal däcksbredd 3,6m och minsta passagen vid hytt 0,7m. [13]

Observera att i Figur 11 så är inte det aktre överhänget med, det skapar två mindre plattformar vid
styrbord och babords akterkant som ger det utrymme som krävs vid vändning av bår.
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5.4 DÄCKSHUS
Utformning och placering av däckshuset hade en central roll i hela arbetet med generalarrangemanget och
flera olika alternativ beaktades. Ett styrande krav var önskemålet om en säker hantering av bårpatienter
som ofta tas ombord i fören. Valet föll på att placera däckshuset förskjutet till babord vilket ger en bred
däckspassage om styrbord där arbete kan utföras under god uppsyn från förarplatsen. Förarplatsen
placeras till styrbord på grund av flera orsaker; som väjningsregler till sjöss där fartyg om styrbord har
företräde, ger föraren en position närmre centerlinjen vilket ger bättre sikt vid fartygskrängning m.m. En
generell nackdel med sidoförskjuten hytt är risken för att masscentrum inte hamnar i centerlinjen
(TCG = 0) vilket skulle få följden att fartyget flyter med slagsida. Däckshusets storlek ges av de ställda
utrymmeskraven samt besättning- och passagerarantal. Bakom förarplatsen placeras en kombinerad soffa
och bårplats och längs babordskanten sitter besättningen i fil med en garderob mot aktre skottet (Figur
12).

Figur 12. Skiss över invändig layout med ungefärliga måttangivelser. [13]

Hyttens longitudinella placering på däck valdes så långt akterut som möjligt med hänsyn till minimikravet
på akterdäcksyta, där besättningen skall kunna hantera bogsering och bårpatienter. En akterlig placering är
önskvärd då det ger lägre vertikala accelerationsnivåer för besättning vid sjögång och ett stort fördäck
vilket är positivt då räddningsinsatser oftast sker med fören mot den nödställda. För att göra en trovärdig
layout skapades en digital 3d-modell (Figur 13) i Solid Edge [13] där inredning och utrustning kan
måttsättas och placeras vilket underlättar senare tyngdpunkts beräkningar.
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Figur 13. 3D rendering av invändig hytt-layout samt akterdäck och sidodäck.[13]

Bårplatsen är dold under en soffa med integrerad förvaring av spineboard, sjukvårdsutrustning, verktyg
m.m. och som i uppfällt läge ger extra sittplatser åt 3-4 personer. Ordinarie besättning sitter samtliga i fyra
justerbara stolar med fjädring och bälte. Ett flertal studier visar på att ordentligt fjädrade stolar inte bara
minskar skaderisken (kort- och långsiktigt) utan framförallt minskar utmattningen av besättningen vilket
ökar deras uthållighet och fysiska förmåga vid ankomst till exempelvis en nödställd. I en undersökning
[14] där två besättningars fysiska förmåga testades efter en tre timmars färd i meterhög sjö visade på att
besättningen som färdats i fasta stolar hade fått prestationsförmågan reducerad med 26 % jämfört med
den besättnings som haft fjädrade stolar. Durken under stolarna skall vara upphöjd över mittgången för
att ge en högre sittställning med bättre sikt samt att man ståendes skall kunna få ut huvudet genom
takluckorna.
5.5 MATERIALVAL
Produktionsmetoden för Viktoria skroven var ursprungligen handupplagd glasfiber men har de senaste
åren moderniserats med vakuuminjeceringsteknik vilket minskar vikten med bibehållen styrka.
Dimensioneringen av Viktoria-skroven är väl tilltagen och kan anses rejält robust vilket inte minst
bekräftades i oktober 2009 då skrov nummer 15 av en olyckshändelse körde ett tiotal meter upp på en
klippö i cirka 25 knop men ändå kunde ta sig hem för egen maskin [15]. Att använda samma material i
hela flottan underlättar både byggnation och underhåll förutom de ekonomiska fördelar gemensamma
materialinköp det ger. Valet föll därav på att behålla material och teknik från Viktoria-klassen som är
byggda i en sandwichkonstruktion med skumkärna av typen divinycell med slutna celler belagd med
ytskikt i glasfiberförstärkt vinylester. Mer avancerade kompositmaterial diskuterades men avfärdas p.g.a.
högre kostnader, nackdelar som elektronisk konduktivitet (t.ex. kolfiber). Av viktbesparingsskäl skulle en
förnyad skrovdimensionering kunna genomföras men mer vikt finns troligen att spara på utrustningssidan.
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6 MASSCENTRUM
Skrovvikten är svårbestämd utan att en fullständig dimensionering utförts och får approximeras med hjälp
av uppgifter från liknande fartyg (Tabell 6). Till stor hjälp var Rolf Eliassons dokument [16] över
dimensioneringen av Viktoriaklassen där samtliga panelvikter redovisas vilket borgade för att en god
approximation kunde göras. Som referens användes även Stridsbåt 90E vilken dock kan anses relativt tung
för sin storlek. Detta då skrovet på Stridsbåt 90E förutom kolfiber innehåller en mängd glasfibermattor
samt att det är belagt med ett tjockt lager Trekollan, ett polyuretan/gummi material, som slitskydd vid
aggressiva strandtilläggningar.
Tabell 6. Referensvikter för Viktoria-klassen och Stridsbåt 90E

Fartyg
Skrovvikt [kg]
Däcksöverbyggnad [kg]
Deplacement [kg]

V iktoriaklassen
1000 (exl. Vägare och bottenstockar)
550
~12000

Stridsbåt 90E
1420
290
6500

Skrovvikten ansätts till ett ton inklusive förstyvningar och longitudinaler och ett tillägg på 20 procent
gjordes för att inkludera rör- och elledningar, beslag och övrig utrustning som ej listas. Däcket och
polyuretanfendern antogs väga 300 kg vilket summeras ihop med skrovvikten. Ett förslag på fartygets
utrustning baserat på enkätundersökningen, diskussioner, krav och utrustningslistor för
Sjöräddningssällskapets övriga fartyg gör att en god viktestimering kan genomföras. Utrustningsvikter har
erhållits från ett tidigare projekt hos Sjöräddningssällskapet där all lös och fastmonterad utrustning från ett
fartyg i Victoriaklassen demonterats och vägts. Med hjälp av CAD-modellen kan utrustningen placeras
och positionsbestämmas i fartyget. Tyngdpunktens läge beräknas enligt principen för momentjämvikt i en
godtycklig punk R (ekv. 1):

R=

"m !r
"m
i

i

(1)

i

Där ri är hävarmen för respektive LCG, VCG och TCG angavs som avståndet från akterspegeln, kölen
och centerlinjen.
Resultatet för full lastkondition ses i Tabell 7.
Tabell 7. Vikt och tyngpunktsberäkning, full lastkondition.

Enhet
Skrov+däck
Hytt
Motorer 2*Yamaha F350 V8
Bränsle, 1500 liter
Förare+stol
Navigatör+stol
Besättning 1+stol
Besättning 2+stol
"Brandutr"
"Soffa+utr"
"Nav.konsol"
"Garderob"
"Tak"
El, batterier, övrigt
Total:

Massa [kg]
1500
500
740
1200
130
130
130
130
237
251
194
44
128
300

LCG
4
3,5
-0,4
3,5
4,8
4,8
3,9
3
0,5
3,3
5,6
2,2
2,5
1

VCG
0,8
2
1
0,48
1,8
1,8
1,8
1,8
1,3
1,4
2,1
2
3,5
0,6

5614

2,947

1,1106

TCG
0
-0,3
0
0
0,2
-1
-1
-1
1,2
0,4
-0,3
-1,1
-0,3
0,9
-0,0007

Där: LCG räknas i meter från aktern, VCG i meter från baslinjen(kölen), TCG i meter från centerlinjen
och positivt åt styrbord.
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Momentarmarnas längder bestämdes m.h.a. den digitala fullskalemodellen. Tankvolymen har beräknats för
strax över marschfart med en bränsleförbrukning på 160 l/h, en aktionsradie på 8 timmar och med en
säkerhetsmarginal på femton procent. Bränslets massa har beräknats från en densitet på 800 kg/m3.
Utrustningen grupperas utefter position och summeras, detaljerad utrustningsinnehåll (se Appendix B).
Masscentrum för skrov, däck och hytt för antogs ligga i respektive kropps volymcentrum.

7 HYDROSTATIK OCH STABILITET
7.1 HYDROSTATIK
Efter att skrovet var fullständigt definierat och masscentrum bestämt kunde räddningsbåtens flytläge
bestämmas med hjälp av beräkningsverktyget HydroMax [17]. Programmet utför beräkningar på en 3D
modell gjord i modelleringsprogrammet Maxsurf [17], i vilket räddningsbåten ritas upp i fullskala efter de
modifierade ritningarna. I Hydromax delas fullskalemodellen upp i en mängd tvärskepps sektioner för att
kunna behandla varje sektion som 2D. Med hjälp av massan och tyngdpunktsläget kan då bl.a.
deplacement, flytkraftscentrum, djupgåendet, trim, vattenlinjelängd och våt yta beräknas (Tabell 8). Då
skrovformen är fyllig i aktern fick en ballasttank införas för att uppnå ett gynnsamt flytläge med ett lätt
akterligt trim, ballastvattnet inverkar även positivt för stabiliteten men påverkar inte lättvikten då den töms
vid högre farter.
Tabell 8. Hydrostatiska data vid fullastkondition.

Draft Amidsh. m
Displacement tonne
Heel to Starboard degrees
Draft at FP m
Draft at AP m
Draft at LCF m
Trim (+ve by stern) m
WL Length m
WL Beam m
Wetted Area m^2
Waterpl. Area m^2
Prismatic Coeff.
Block Coeff.
Midship Area Coeff.
Waterpl. Area Coeff.
LCB from zero pt. m
LCF from zero pt. m
KB m
KG solid m
BMt m
BML m
GMt corrected m
GML corrected m
KMt m
KML m
Immersion (TPc) tonne/cm
MTc tonne.m
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m
Max deck inclination deg
Trim angle (+ve by stern) deg

0,652
5,614
0
0,631
0,673
0,657
0,042
7,456
3,521
20,073
17,84
0,609
0,31
0,511
0,68
2,947
2,914
0,445
1,11
2,22
11,91
1,555
11,245
2,665
12,355
0,183
0,085
0,152
0,3
0,3
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7.1.1

Flytförmåga och extremfall

Ett av kärnvärderna var att en räddningsbåt skall ha god flytkraft. Ett mått på flytkraften kan vara hur
mycket last fartyget totalt kan bära utan att sjunka. Eftersom fartyget är byggt med väderdäcket under
relingskanten är ett av de värsta scenariona ”grönt vatten på däck”, där vattenmassor delvis fyller fartyget.
Genom att skapa en fri vätskeyta från däck upp till relingskanten och med hjälp av Hydromax modellera
fluidrörelsen kan flytförmåga, trimläge och djupgåendet analyseras vid olika fyllnadsmängder. Ett antal
extremfall studeras, se nedan, och visar på att fartyget är självlänsande och har god flytkraft och återgår till
ett säkert och stabilt flytläge utan påverkan från besättning eller mekanik.
7.1.1.1 Fall 1. Vattenfyllt
Detta är dock konservativt beräknat för ett momentanfall där vattennivån tillåts gå upp till relingskanten
och utan hänsyn till däckshusets volym. I praktiken skulle flytläget medföra att vatten strömma ut över
akterspegeln alternativt relingen vid krängning till dess att ett jämviktsläge är uppnått. I teorin skulle
fartyget flyta med relingen ovan vattenytan med däcket vattenfyllt upp till relingskanten vilket motsvarar
en vattenvolym på 17.5 m3 (Figur 14). Skrovets maximala deplacement är drygt 29 ton vilket innebär att
restdeplacementet vid en sådan vattenfyllnad skulle bli drygt 6 ton, d.v.s. om ytterligare 6 ton kan lastas på
ett sådant sätt att det inte förändrar deplacementet så sjunker fartyget.

Figur 14. Trimläge med vattenfyllt däck.

Med vattenfyllt däck flyter fartyget upprätt med positiv initialstabilitet men en liten yttre påverkan rubbar
lätt balansen. I takt med att grönvattnet minskar så ökar effekten av fria vätskeytor och dess möjlighet att
ha negativ inverkan på stabiliteten då tyngdpunkten kan förskjutas mer. Vid en sjunkande fyllnadsnivå
blev metacenterhöjden snabbt negativ vilket ger att fartyget vill kantra. Men desto mer fartyget kränger
desto mer grönvatten rinner ut över relingen. Resultatet är alltså att detta scenario inte är fysiskt möjligt
men att fartyget skulle flyta med vattenfyllt däck så länge det är intakt.
7.1.1.2 Fall 2. Fria vätskeytor
Genom att ge fartyget en liten initial krängning från jämviktsläget och därefter virtuellt fylla fartyget med
vatten nås en punkt där det nya flytläget är sådant att om mer grönvatten tillsätts så rinner samma volym
över kanten, så länge skrovet är intakt. Detta beror på att arean i skrovets vattenlinje är större än den
tillåtna arean för vattnet på däck, d.v.s. för att sänka skrovet 1 cm krävs det större massökning än 1 cm
vatten på däck skulle ge. För konceptbåten nåddes denna punkt vid 2.1 tons vattenfyllnad och det nya
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jämviktsläget blev då ca. 12° slagsida och 2° akterligt trim med den lägsta fribordshöjden på 0.16 m (Figur
15).

Figur 15. Krängt flytläge vid vatten på däck, sett snett akterifrån

Denna vattenmassa är alltså den största mängd vatten som kan ansamlas på däcket utan att rinna över
relingen utan måste avlägsnas genom länsning.
7.1.1.3 Fall 3. Momentanfall
Ett extremfall där båten överspolas av vågor och hela fördäcket vattenfylls undersökts. Vid ett sådant läge
skulle fartyget momentant utsättas för en last på 4.8 ton med tyngdpunkten 7 m från akterspegeln vilket
skulle ge som följd att fartyget får ett förligt trim på dryga 11°. Den högsta nivåskillnaden mellan
grönvatten och vattenlinjen blir då hela 0.6 m och lägsta punkten hittas i fören med ett restfribord på 0.3
m varför grönvattnet snabbt skulle rinna över i fören samtidigt som det sprids akterut över däck och
fartyget självlänsas.

Figur 16. Trimläge med vattenfyllt fördäck.
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Situationen är således instabil och skulle övergå till fallbeskrivning 2, varifrån fartyget kan tömmas på den
kvarvarande vattenmängden.
7.2 INTAKTSTABILITET
De kärnvärden som kvarstår att undersöka är ifall konceptet har bra stabilitet och om det är självrätande.
Stabilitetsundersökningen delas in i två områden
• Initialstabilitet – stabiliteten vid små vinkeländringar som i stort karaktäriserar fartygets
uppträdande vid normal drift [18].
• Fullständig stabilitetsundersökning – för större vinkeländringar måste hänsyn tas till förskjutning
av deplacementcentrum och förändring av undervattenkroppens geometri. Redovisas som en
GZ-kurva vilket är ett mått på den horisontella rätande hävarmen som uppstår mellan
masscentrum och deplacementcentrum då fartyget krängs [18].
7.2.1

Initialstabilitet

En viktig parameter för hur ett fartyg upplevs är hur ”styvt” det är vilket ges av den initiala stabiliteten. Ett
styvt fartyg rätar sig snabbt efter en krängning och är mindre känsligt för små lastförskjutningar medan ett
fartyg med vek stabilitet kan upplevas rulla mer harmoniskt lik en fiskebåt. Ett mått på den initiala
stabiliteten är begynnelsemetacenterhöjden vilket är höjden från masscentrum upp till den punkt som
fartyget kan ses rotera kring vid små vinkeländringar. Höjden till begynnelsemetacentrum avgörs av
fartygets geometri på undervattenskroppen samt det vertikala tyngdpunktsläget där massan och
masscentrum i sig bestämmer hur fartyget flyter och därmed avgör utseendet på undervattenskroppen. Då
det är initialstabiliteten som i stort bestämmer ett fartygs egenskaper vid normal drift så eftersöktes
referensvärden på GM0 för andra sjöräddningsfartyg för jämförelse med den uppnådda (Tabell 9).
Tabell 9. Jämförelse av begynnelsemetaceterhöjd.

Fartyg:
Viktoriaklassen
Stridsbåt 90E
SSRS-10
SSRS-10 med ballasttank

Lastfall
Δ= 14.8 ton VCG = 0.51m
Δ= 6.8 ton VCG = okänt
Δ= 5.6 ton VCG = 1.11
Δ= 5.6 ton VCG = 1.11

GM 0
2.03 m
0.70 m
0.95 m
1.54 m

Ett försök med en ballasttank i aktern på 450 liter ökade GM0 med drygt 50 % till 1.54 m vilket är
halvmetern under Viktoriaklassen, vilket borgar för en likvärdig stabilitetskänsla. Tanken skall ha
öppningar i akterspegel och vara förbunden via rör till strax under vattenlinjen i fören, på så sätt töms den
på vatten vid högre farter då fören reser sig ur vattnet. Idén kommer från fritidsbåten Fjordling ritad av
Jan Herman Linge som har en likande konstruerad tunnel/tank längs kölen som vid låga farter och
stillaliggande vattenfylls och ökar stabiliteten. Ballasttanken modellerades som en icke deplacerande volym
och ger därför ingen ökning av deplacementet utan endast en ändring av flytläget. Hur höjningen av
metacentrum inverkar på fartyget i praktiken visualiseras genom ett krängningsprov där 400 kg,
motsvarade totalvikt av besättningen, placerades längst ut på ena fartygssidan vid olika konditioner (Tabell
10).
Tabell 10. Inverkan av ballasttank

Ballastvolym
0
0.45
0
0.45
0
0.45

[m 3 ]

Bränsle [%]
10
10
50
50
100
100

Krängning [grader]
14.7°
11°
11.5°
9°
9°
7.3°

Restfribord [m]
0.47
0.49
0.54
0.53
0.58
0.55

Som en följd av den minskade deplacerande volymen så minskar restfribordet marginellt med en
ballasttank medan slagsidan minskas med upp till 3.7°. En sluttning på 3.7° motsvarar en höjdändring på
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6.5 cm/m vilket över fartygsbredden blir 25 cm vilket förmodligen har större inverkan på arbetet ombord
än det minskade restfribordet varför en ballasttank bör inkluderas i konstruktionen. Ballasttanken har
måtten 1.8x0.5x0.5 m för att rymmas under akterdäck mellan longitudinalerna och sträcker sig från
akterspegeln och en sektion förut.
7.2.2

Fullständig stabilitetsundersökning

Vilka stabilitetskrav som bör ställas på ett fartyg beror naturligtvis på hur fartyget skall användas såsom
farvatten, väder, last och operationsprofil. En bra måttstock är dock de minimikrav och
rekommendationer ställda av nationella och internationella organisationer baserade på empiriska data och
historik över stabilitetsrelaterade olyckor. De av IMO ställda allmänna kraven på intaktstabilitet [18] giltiga
för alla fartyg är:
1. Arean under GZ-kurvan får inte understiga:
i)
0.055 mrad upp till 30° krängningsvinkel.
ii)
0.09 mrad upp till 40° krängningsvinkel eller till flödesvinkeln om denna är mindre än 40°.
iii)
0.03 mrad mellan 30° och 40° eller mellan 30° och flödesvinkeln om denna är mindre än 40°.
2. Den rätande hävarmen GZ skall vara minst 0.20 meter vid en krängningsvinkel lika med eller större än
30°.
3. Maximal rätande hävarm GZmax skall inträffa vid en krängningsvinkel som helst är större än 30° men
inte mindre än 25°.
4. Begynnelsemetacentrumhöjden GM0 får inte vara mindre än 0.15 meter.
Transportstyrelsens sjöfartsavdelning följer i huvudsak IMOs rekommendationer med några tillägg och
undantag beroende av fartygstyp och fartområde. Fartområdena är indelade från A-E efter signifikant
våghöjd och avstånd till skyddad plats där område A är mest vidsträckt och E inskränkt. Det område som
anses aktuellt för denna sjöräddningsbåt är främst område D som definieras som:
”Fartområde D: Ett fartområde där sannolikheten för en signifikant våghöjd som överstiger 1,5 meter är
mindre än 10 procent under en ettårsperiod för året-runt-trafik eller under en begränsad period av året för
trafik endast under den perioden. Området skall vara 6 nautiska mil från en skyddad plats eller inom 3
nautiska mil, vid medelvattenstånd, från en strandlinje där nödställda kan ta sig i land.” [19].
För fartyg i område D och/eller med en längd under 24 m gäller enligt [20]
5. GZmax skall inträffa vid en krängningsvinkel som är minst 15°.
6. i) Om vinkeln för GZmax ≤ 30° skall den dynamiska stabiliteten (arean under GZ) vara minst
[0.055 + 0.001(30 - ϕ)].
ii) Om vinkeln för GZmax > 30° ska den dynamiska stabiliteten räknad till ϕ vara minst 0.055 mrad.
där ϕ anger den minsta av vinklarna: vid GZmax respektive halva stabilitetsvidden.
7. För öppna fartyg skall stabilitetsvidden vara minst 40°.
8. Den dynamiska stabiliteten ska vara minst 0.08 mrad räknad till vinkeln för GZmax eller flödesvinkeln
om denna är mindre.
Fartyg under 24 meters längd är även undantagna det av IMO rekommenderade väderkriteriumet, som
beaktar händelsen av hårt väder och den vindbelastning som kan uppstå. Vidare ställs även ett krav på
minimum fribordshöjd som måste vara 200 mm.
7.2.2.1 Metod
För varje förändring från fartygets stabila jämviktsläge måste en ny hydrostatisk beräkning göras utefter
det nya forcerade flytläget. Då deplacementet måste vara konstant uppstår tre frihetsgrader som måste
bestämmas; krängning, trim och djupgående vilket ger en ny geometri på undervattenskroppen. Eftersom
de inbördes krafterna mellan tyngdpunkt och flytkraftcentrum då förskjuts så uppstår ett moment som
antingen vill räta eller stjälpa fartyget, och den yttre kraften som fordrats för att ge fartyget en given
krängning kan bestämmas. Problemlösningen förenklas genom att dela in fartyget i en mängd sektioner
som då får förenklade geometrier och sedan summera bidragen. Detta görs med hjälp av
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beräkningsverktyget Hydromax [17]. Ett problem som uppstod vid stabilitetsundersökningen var
programvarans, Hydromax, indelning av delvolymer då det visade sig att den inte klarar av att hantera
öppna sektioner (Figur 17) vilket får till följd att öppna fartyg ej kan modelleras helt fysikaliskt korrekt.

Figur 17. Hydromax hantering av öppna sektioner.

Ur juridisk synvinkel så skall regelkraven beaktas för ett fartyg förslutet i relingshöjd vilket dock i
praktiken ger en överdriven GZ-kurva för vinklar över flödesvinkeln. Två olika modeller fick därav
analyseras för att ge en så korrekt bild av stabiliteten som möjligt.
• Modell 1: Försluten i relingshöjd för att utvärdera regelkraven (Figur 18). Giltig upp till θ = 35.3°
för fullastad kondition.

Figur 18. En sektion midskepps försluten i relingshöjd.

Denna modell inkluderar således deplacerande bidrag från reling och fender, men ser även volymen
mellan reling och däckshus som deplacerande.
• Modell 2: Försluten i däckhöjd vilket ger en konservativ men mer korrekt GZ-kurva för större
krängningsvinklar (Figur 19). Ger kraftigt underdriven stabilitet för ~6°<θ <35° och en
förminskad bedömning av stabiliteten vid θ > 35°.
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Figur 19. En sektion midskepps försluten i däckhöjd.

De olika indelningarna representerar två olika fall som var för sig är giltiga inom olika
krängningsintervaller. Modell 1 är giltig fram till den krängningsvinkel då vattennivån når upp till
relingskanten, därefter kommer den ges ett ogiltigt stort deplacement. Modell 2 ger för samtliga vinklar
efter att vatten når däckshöjden en underdriven rätande hävarm då deplacerande volym från reling och
fender försummas. Detta får störst inverkan på resultaten i krängningsområdet 6°<θ <35°, från att däcket
når vattenytan tills relingen helt sänkts under vatten, där den rätande hävarmen från den försummade
volymen skulle vara som störst. Däckshuset antogs vattentätt och intakt för att kunna utreda hurvida
fartyget är självrätande.
7.2.2.2 Resultat
De ovan nämnda kraven ställda av IMO och Transportstyrelsen utvärderades för modell 1 som ger
korrektast resultat för de krängningsvinklar som är aktuella. Då däckshuset inte är symmetriskt kring
centerlinjen så beaktades krängning åt bägge riktningar även fast inverkan från däckshuset är liten för
vinklar upp till 40°. Flödningsöppning sattes till relingshöjden och flödningsvinkeln blev då 35.3° för
bägge fallen och således den kritiska vinkeln i regel 1.ii, 1.iii och 8. Värt att notera är att
Transportstyrelsens krav i 5 och 8 är en sänkning av IMOs krav i 3 respektive 1.ii och därför av sekundärt
intresse om kraven från IMO uppfylls. Samtliga utvärderade krav uppfylldes med god marginal (Tabell
11).
Tabell 11. Stabilitetskriterier.

Nr

Kriterie

Kritiskt värde

1.i

e0-30° ≥ 0,055

0,055 mrad

0,163

0,162

Utan
hytt
0,163

1.ii

e0-40° ≥ 0,09

0,09 mrad

0,217

0,216

0,217

1.iii

e30-40°≥ 0,03

0,03 mrad

0,054

0,054

0,054

2
3

GZmax≥ 0,20
θ Gzmax ≥ 25°

0,20 m
25°

0,651
47

0,650
48

0,651

4
5

GM0 ≥ 0.15
θ Gzmax ≥ 15°

1,556
47

1,556
48

Styrbord

Babord

6.i

e0-ϕ° ≥ [0.055+0.001(30-ϕ)]

0,15 m
15°
Gäller endast
om θ Gzmax≤30°

6.ii
7

e0-ϕ° ≥ 0,055
Stabilitetsvidd ≥ 40°

0,055 mrad
40°

0,346
93

0,358
145

e0-φ° ≥ 0,08

0,08 mrad

0,217

0,216

8

47
1,556
47
-

-

0,346
92
0,217
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7.2.2.3 Självrätande
Hurvida bidraget från överbyggnaden kan tillgodoräknas beror på volymen och konstruktionen av
densamma. Om överbyggnaden anses vara av vattentät och hållfast konstruktion ger denna ett stort
positivt bidrag vid större krängningsvinklar. Eftersom överbyggnaden dock inte är centrerad så blir GZkurvan olika beroende på vilket håll räddningsbåten krängs. Att ett fartyg är självrätande innebär att det
endast har ett stabilt jämviktsläge i upprätt läge och således inte kan ligga uppochned. För att fastställa om
konceptet kan anses självrätande beaktades därför GZ-kurvan för ett fullbordat varv med modell 2 som
sett till deplacerande volym är konservativ och ger en underskattning av GZ-kurvan.
Vid en krängning åt babord, moturs sett akterifrån, har då fartyget ett positivt rätande moment upp till
ungefär 150° då en stor del av hytten är under vattnet och övergår till att stjälpa fartyget moturs (Figur 20).

Figur 20. GZ-kurva för babordskrängning.

Vid krängning åt styrbord inträffar ett intressant fenomen vid 58°<θ<84° där ett stabilt jämviktsläge
inträffar vid ungefär 84° (Figur 21). Detta betyder att fartyget skulle vilja räta sig till dess att det passerat
58° då det självmant fortsätter kantra tills jämviktsläget vid 84° uppnås, pressas fartyget att kränga
ytterligare så ger bidraget från däckshuset återigen ett rätande moment ända upp till 180°. Men om den
yttre kraften avtar för krängningsvinklar 84°<θ<180° kommer fartyget att ”falla tillbaka” till det stabila
jämviktsläget vid 84° och inte till upprätt läge. Denna ”puckel” måste således övervinnas för att fartyget
skall kunna anses självrätande.

38

Figur 21. GZ-kurva för krängning åt styrbord.

Med tanke på modelleringsproblematiken (se 7.2.2.1) uppstod frågan huruvida detta jämviktsläge är
korrekt eller ej. Genom att visuellt analysera det jämviktsläge som uppstod, θ≈84°, observeras att fender
och reling bör ge ett betydande bidrag till det rätande momentet (Figur 22) och att GZ-kurvan troligen fått
ett ofördelaktigt utseende p.g.a. modelleringsfel.

Figur 22. Fartyget vid det stabila jämviktsläge som uppstod åt styrbord.
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En överslagsberäkning av det bidragande rätande momentet [18] från reling och fender genomförs för en
uppskattad deplacerande volym (se ekv. 2) och dess hävarm (se ekv. 3) till masscentrum.

V fender = LxBxH ! 6 " 0,3" 0,5 = 0,9m 3
Hävarm ! 1,3 m

(2)
(3)

Därefter kan en korrigerad GZ beräknas (se ekv. 4) för den krängningsvinkel med lägst rätande moment
(GZmin = -0.085m @ 73°) genom att ta hänsyn till momentbidraget från reling och fender.

RM = !"g # GZ
RM
$ GZ =
!"g
RM min = !"g # GZ min
(RM min + RM bidrag )
%
& $ GZ korrigerad =
(4)
RM bidrag = V fender "g # Hävarm'
!"g
RM min = 5,614 "g # (0,085 = (4793Nm
RM bidrag = 0,9 "g #1,3 = 11753Nm
$ GZ korrigerad = 0.12m
Vilket medför att ”puckeln” skjuts uppåt och GZ-kurvan förblir positiv, fartyget är självrätande, för
0°<θ<180° vid krängning åt styrbord. En osäkerhetsbedömning av den uppskattade deplacerande
volymen ger att den minsta volym som erfordras utgöras av fendern är kring 370 liter (Figur 23). Som
jämförelse gjordes även försök med en lägre tyngdpunkt vilket gav resultatet att om VCG sänktes med
dryga decimetern så förblev GZ positiv hela varvet utan inverkan av fendern.

Figur 23. Förändring av GZ som funktion av fendervolym (vid krängning på 73°)

Slutsatsen är således att fartyget är självrätande om hytten hålls intakt. En bieffekt av den
babordsförskjutna hytten är att fartyget beaktat från aktern i ett 360° koordinatsystem rätar sig moturs för
0°<θ<210° och medurs för 210°<θ<360°.
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8 RESULTAT
En sammanställning av huvuddimensioner och data för föreslaget konceptfartyg återfinns nedan (Tabell
12).
Tabell 12. Huvuddimensioner och data för konceptet SSRS10

Loa
Boa
T
Deplacement
Motorer
Fart
Bunker
Räckvidd
LCG
VCG
TCG
GM0

9,95 m
4,2 m
0,65 m
5,65 ton fullastat
2x350 hk utombordare
42 knop
1,5 m2 bensin
+280 Nm i 35 knop
2,95 m
1,11 m
0m
1,55 m

Fartyget skall baseras på samma skrovform som Viktoriaklassen. Genom en visualisering av CADmodellen anses fartygets utseende kunna passa väl in i Sjöräddningssällskapets flotta (Figur 24).

Figur 24. CAD-modell av koncept SSRS10.

Med föreslagen utrustning (se Appendix B) ska fartyget fylla behovet i verksamheten och uppfylla
kravspecifikationen.
De fyra kärnvärdena;
• God flytkraft
• Bra stabilitet,
• Självlänsande
• Självrätande
Anses vara uppfyllda med avseende på den tolkning och analys som gjorts. Fartyget flyter vattenfyllt och
med full last, begynnelsemetacentrumhöjden är likvärdig referensfartyg, vatten på däck kommer självlänsas
och fartyget kommer vara självrätande om däckshuset konstrueras för det.
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9 DISKUSSION
En central roll i arbetet har varit att hitta begränsningar för fartyget som ger en naturlig spridning i
Sjöräddningssällskapets fartygsflotta. Om endast verksamhetens behov och krav beaktas skulle de kunna
lösas genom att ge alla räddningsstationer ett fartyg ur Viktoriaklassen, vilket dock inte är finansiellt
möjligt. Det finns förbättringar att göra även hos Viktoriaklassen men den löser idag alla behov i alla
väder. Konceptet SSRS10 distansering från Viktoriaklassen, som inte skall ersättas, gjordes därför med
avseende på sjöegenskaper, ekonomi och komplexitet. Som framkommit i undersökningen så är trots allt
de flesta uppdragen av mindre dramatisk karaktär, under sommarhalvåret i fint väder, och då torde
SSRS10 vara en lämplig plattform för verksamheten. Under hårdare förhållanden finns alltid andra enheter
att tillgå vid behov. Insatsfrekvensen är tämligen högt för vissa stationer vilket gör att tiden till undsättning
av en nödställd torde minskas mer genom att, för samma pengar, bygga fler enklare enheter.
Ett syfte med rapporten är att inom Sjöräddningssällskapet skapa en diskussion kring hurvida de ska
arbeta för att fortsätta utveckla egna fartyg specialanpassade för verksamheten och dess arbetsuppgifter
eller om det är bättre att köpa in färdiga fartyg. Det finns många olika viljor inom Sjöräddningssällskapet
och ideella organisationer har inte samma hierarkiska struktur som ett företag. Då arbetsmotivation bygger
på engagemang är det en svår balansgång att både tillfredsställa och effektivisera verksamheten.
Sjöräddningssällskapet är undantagna ett antal regler inom såväl arbetsmiljön som Transportstyrelsens
regler för yrkestrafik till sjöss. Detta kommer av att de som en icke vinstdrivande frivilligorganisation ses
som fritidsfartyg. Fartygen behöver därav inte genomgå klassificering men Sjöräddningssällskapet bör
ändå med avseende på sin verksamhet uppfylla även dessa krav.
En livscykelanalys bör genomföras för att utreda såväl den finansiella som miljömässiga skillnaden av valet
mellan utombordsmotorer och inombordare sett till bränsleförbrukning, utsläpp, inköp, livslängd och
underhåll. En förfinad effektprediktering med en mer utredd propelleranalys skulle kunna höja
verkningsgraden så pass att fartkravet uppnås med minskad motorstyrka vilket skulle ge en viktbesparing
på över 200 kg.
Den robusta konstruktionen av Viktoriaklassen [15] tyder på att ytterligare viktbesparing kan göras med en
förnyad dimensionering av sandwichmaterialet och eventuellt ändrat strukturarrangemang.
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APPENDIX A – FRÅGEFORMULÄR ENKÄTUNDERSÖKNING
Station:
Båttyp:
•

Gångprofil
Hur uppskattar ni att ert fartyg körs?

Fart
Tid (procentuellt) [%]
Max
Marsch (‐5 till ‐10kn från max)
Låg fart / bogseringsfart (ca. 5‐12 kn)
Manöver
• Vad är er maxfart?
Är det en ”bra” fart för uppdraget och besättning, eller för hög/låg?
•

Hur upplever du att era vanligast förekommande utryckningar/uppdrag är fördelade?

Uppdrag
Grundstötning (lossdragning)
Bogsering
Sjuktransport (liggande patient)
”Transport” (icke liggande patient)
Brand eller länspumpning
Eftersök
PIW (upptagning av person ur vattnet)
Patrullering (”körning utan larm”)

Uppskattat antal [st. eller %]

•

Vad är er genomsnittsliga/uppskattade aktionstid (timmar) och aktionsradie (Nm)?

•

Har ni patrullverksamhet under vissa perioder? Och medför det några särskilda krav eller
önskemål (t.ex. wc och pentry)?

•

Hur många personer är ni normalt i besättningen?

•

Positiva och negativa erfarenheter med er enhet?

•

Vilken utrustning/redskap ser du som krav för att klara verksamheten?

•

Vilken utrustning/redskap skulle kunna underlätta er verksamhet (önskas)?

•

Vistas ni mycket ”utomhus” på däck?

•

Anser du det viktigt att ha en ”hytt-båt” eller skulle en mindre överbyggnad fungera?(Hytt vs
öppen vs. semiöppen båt?)
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•

Har du några speciella funderingar kring drivlinan. D.v.s vattenjet kontra utombordare eller rak
axel?

•

Hur upplever du ”sjön” i ert område? (t.ex. får ni ofta dra av på farten p.g.a. höga vågor)

•

Vad anser du är ett rimligt service-intervall? (hur tätt mellan gångtimmarna har ni tid för service)

•

Vilka egenskaper värderar du högst hos er sjöräddningsbåt?

•

Om ni fick en ny sjöräddningsbåt skulle du anse att det gjorde någon skillnad om den var
”egenproducerad” av SSRS (likt 8:an & 12:an) eller inköpt ”utifrån”?

•

Har ni någon gång haft driftstopp på båten och vad orsakade det?

•

Övrigt: (fritt fält för kommentarer)

Om ni har en annan enhet på er station:
• Vad för enhet?
• I vilket/vilka fall väljs denna enhet istället för Eskort/Strb90E och varför?
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APPENDIX B – UTRUSTNINGSLISTA OCH VIKT
Vikt "soffa"
Hjälpstartpaket
Spine-board
yxa
Läcktätningslåda
Filtar 4st
Ficklampa 2st
Förbandslåda
Första hjälpen väska
vakuummadrass
fäste för bårar (Allfa, Spine)
Hink öskar etc
Reserv tross
Kastlina
Drivankare
Verktyg
Defilibrator
Städutr
Simfötter, cyklop
Brandsläckare 2st
madrass m.m.
Allfa-bår
Summa:

[kg]

Vikt "Garderob"
Mullion 4st
Hjälmar 4st
Flytvästar 7st
Personlig packning
Summa:

[kg]

Vikt "Nav.konsol"
Ratt+reglage
GPS 2skärmar
VHF 2st
GSM telefon
rundradio
dator skärmar t-bord etc
intercomsystem
kikare 2st
navbestick,penna etc
AIS
Värmare/defroster
övrigt (knappar etc. )
Summa:

[kg]

10
8
2
15
4
2
4
15
10
10
5
25
2
3
30
5
5
3
20
50
23
251

10
4
20
10
44

30
20
7
1
6
40
6
2
2
20
30
30
194
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Vikt "Tak"
"Targabåge"
Radarantenn
VHF-antenn 2st
Blåljus 2st
Sökljus 2st
Däcksbelysning
Lanternor LED
Livräddningsflotte 6pers

[kg]
20
30
10
8
12
10
6
32
128

Vikt "Brand"
Brandpump Fox
Jeep-dunk+bränsle 20l
Normalslang 2*15m
Övrig slang, kopplingar
etc
Smalslang 2x10m
Strålmunstycke
Förgrening "kyrka"
Fog figther
Summa:

[kg]

Vikt "Bogsering"
Bog. Tross
Bogserkrok
Hanfot
Summa:

[kg]

Vikt "Övrigt"
Förtöjningsgods
Fender 4st
Kulfender
Båtshake
Summa:

[kg]

Total utr. Vikt:

165
24
23
10
6
1
7
1
237

25
30
10
65

20
18
3
2
43
769
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