
Lättviktsfartyg i vinterförhållanden - förstudie
Tankarna kring förstudien väcktes redan 2013 och utvecklades inom 
OffshoreVäst med en inledande workshop i början av 2014.

I diskussioner om utveckling av lättviktsfartyg i samband med såväl 
servicefartyg för havsbaserade vindparker som mindre passagerarfartyg, 
hamnar man förr eller senare i frågan om operationer i vinterförhållanden och 
specifikt om is. Men is kan se väldigt olika ut och den skiftande isbilden gör 
att både operatörer i olika farvatten och konstruktörer gemensamt har en 
mycket bred erfarenhet om hur man bäst opererar och löser situationen inom 
olika områden.

I projektet har drygt 30 personer intervjuats inom nio olika områden

◾ Skrovform

◾ Skrovhållfasthet

◾ Framdrivningssystem

◾ Kylsystem

◾ Operativa anpassningar

◾ Nedisning och avisning

◾ Vanliga skador

◾ Kajer och färjelägen

◾ Synen på regelverk

Kompletterad med litteraturstudier har en vitbok sammanställts som kommer 
officiellt kommer att publiceras efter nyår. För medlemmar i OffshoreVäst kan 
man ta del av den inofficiella versionen på teamwebben redan nu. Ansvarig 
för projektet har varit C Marine.

Projektet är ett samarbete med 
S-LÄSS, det svenska nätverket 
för lättviktskonstruktioner till 
sjöss. Vid S-LÄSS höstmöte den 
4 nov 2015 gjordes en 
presentation av resultaten. 
Intresset är stort för att 
fortsätta arbetet och deltagarna 
pekade bl.a. ut vikten av att 
utarbeta någon form av 
standard, ev. byggt på finska 
regelverk samt behovet av att 
informera olika 
beställargrupper om resultatet. 
OffshoreVäst och S-LÄSS 
kommer att diskutera vidare 
hur ett sådant arbete skulle 
kunna göras.  

Presentationer
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Läs mer på OffshoreVästs 
teamwebb (inloggning krävs)
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