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Inofficiell utgåva i 2015-11-12 

Sammanfattning 
Föreliggande rapport behandlar arbetet med att kartlägga erfarenheter från och förutsättningar för 

lättviktsfartyg att operera i vinterförhållanden. Projektet anses värdefullt då det saknas ett 

accepterat regelverk anpassat för lättviktsfartyg i vinterförhållanden. Arbetet har genomförts som 

litteraturstudier samt intervjuer med i Norden verksamma företag, organisationer och myndigheter 

som har anknytning till konstruktion, byggnation och drift av lättviktsfartyg på året-runt-basis. 

Inledningsvis ges en bakgrund och orientering i ämnet och det framgår där att förutsättningarna 

skiljer sig vitt inom det geografiska området, Norden. Medan Norge och Danmark är att betrakta som 

relativt isfria drabbas Island under vårarna av drivis från Grönland som packar ihop sig i nordväst. 

Finland har tuffa isförhållanden medan Sverige med sin långa kust har hela spektret från isfritt till 

tuffa förhållanden. Därför skiljer sig också de intervjuades erfarenheter mycket. 

Efter genomförda intervjuer har de sammanställts och slutsatser baserade på de intervjuades 

erfarenheter har dragits. Skeppstekniskt behandlas skrovtyp, skrovmaterial, maskininstallationer 

inklusive roder- och triminstallationer, sjövattenintag samt nedisning av däck och däcksutrustning. 

Därutöver diskuteras operativa beteenden med avseende på besättningens och passagerarnas 

komfort, metodiker för att hålla öppna rännor, utformning av kajer och bryggor samt anpassningar 

som görs för vintertrafik. 

Tekniskt sett går det att bygga lättviktsfartyg för de flesta av de vinterförhållanden som de 

intervjuade upplever. Det gäller dock att sätta sin ambitionsnivå rätt så att man inte tvingas göra 

avkall på för många av lättviktsfartygens goda egenskaper. Detta eftersom många av anpassningarna 

för gång i is och vinterförhållanden har negativ inverkan på verksamheten under årets övriga delar. 

Man skall inte heller räkna med att operera som ett lättviktsfartyg under vinterförhållanden, utan det 

handlar i bästa fall om att kunna ta sig fram med ett långsamtgående fartygs tidtabell. 

Det finns ett stort intresse bland de intervjuade, främst de med erfarenheter från Östersjön med 

bihav, att det utvecklas ett regelverk för lättviktsfartyg i vinterförhållanden. Majoriteten av de 

intervjuade anser att det skall vara ett nationellt regelverk (gemensamt för Norden) snarare än ett 

klassregelverk. Man är dessutom villig av bidra i ett sådant arbete. En bra utgångspunkt finns i det 

Finska Sjöfartsverkets regelverk för yrkesbåtar, ”Commercial crafts”.  



 

Inofficiell utgåva ii 2015-11-12 

Innehåll 
Sammanfattning ....................................................................................................................................... i 

Inledning .................................................................................................................................................. 1 

Bakgrunden till detta arbete ............................................................................................................... 1 

Tidigare arbete .................................................................................................................................... 1 

Från gång i is till operation under vinterförhållanden ........................................................................ 1 

Projektets mål ..................................................................................................................................... 2 

Vad avses med lättviktsfartyg ............................................................................................................. 2 

Vad avses med vinterförhållanden ...................................................................................................... 2 

Arbetets genomförande .......................................................................................................................... 3 

Val av intervjuskara. ............................................................................................................................ 3 

Framtagning av frågeunderlag ............................................................................................................ 3 

Genomförande av intervju .................................................................................................................. 4 

Analys och rapportering ...................................................................................................................... 4 

Litteraturstudier ...................................................................................................................................... 4 

Olika typer av is och deras konsekvenser för lättviktsfartyg................................................................... 5 

Nyis ...................................................................................................................................................... 5 

Issörja .................................................................................................................................................. 5 

Tallriksis och pannkaksis ...................................................................................................................... 6 

Stampisvall........................................................................................................................................... 6 

Isbumling ............................................................................................................................................. 7 

Rutten is .............................................................................................................................................. 7 

Olika områden olika förutsättningar? ................................................................................................. 7 

Förekomst av is .................................................................................................................................... 8 

Ambitionsnivån att kunna operera lättviktsfartyg året runt ............................................................... 8 

Skrovhållfasthet ....................................................................................................................................... 9 

Aluminiumfartyg .................................................................................................................................. 9 

FRP-fartyg .......................................................................................................................................... 10 

Skrovformer ........................................................................................................................................... 11 

Enkelskrov ......................................................................................................................................... 11 

Katamaraner ...................................................................................................................................... 12 

SWATH ............................................................................................................................................... 12 

Trimaraner ......................................................................................................................................... 13 

Framdrivningssystem ............................................................................................................................ 14 

Propellrar, fast och ställbara ............................................................................................................. 14 

Vattenjet ............................................................................................................................................ 14 



 

Inofficiell utgåva iii 2015-11-12 

Azimut- och podaggregat .................................................................................................................. 15 

IPS ...................................................................................................................................................... 16 

Roder ................................................................................................................................................. 16 

Trimplan och interceptorer ............................................................................................................... 16 

Installerad effekt ............................................................................................................................... 16 

Kylvattensystem .................................................................................................................................... 16 

Kylvattensystem ................................................................................................................................ 16 

Sjökistor ............................................................................................................................................. 17 

Direkta sjövattenintag ....................................................................................................................... 17 

Ogynnsamma förhållanden ............................................................................................................... 17 

Cirkulering ......................................................................................................................................... 17 

Alternativa sjökylvattensystem ......................................................................................................... 17 

Nedisning ............................................................................................................................................... 18 

Vad är nedisning ................................................................................................................................ 18 

Nedisning av fördäck ......................................................................................................................... 18 

Nedisning av antenner och utrustning på styrhyttstak och i master ................................................ 19 

Nedisning av livräddningsutrustning ................................................................................................. 19 

Operativt beteende ............................................................................................................................... 20 

Den mänskliga faktorn och behovet av rutiner för gång i is för lättviktsfartyg ................................ 20 

Backmanöver i is ................................................................................................................................ 20 

Anpassningar för vintersäsong .......................................................................................................... 20 

Omlokalisering av nattförtöjningsplats ............................................................................................. 20 

Rännor och vallar ............................................................................................................................... 20 

Vinterhållplatser/Isstationer ............................................................................................................. 21 

Komfort och buller ................................................................................................................................ 21 

Kajer och bryggor för vintertrafik .......................................................................................................... 22 

Ansvaret för bryggorna ..................................................................................................................... 22 

Skador orsakade av is ............................................................................................................................ 23 

Rapportering av skador ..................................................................................................................... 24 

Regelverk för operation av lättviktsfartyg under vinterförhållanden ................................................... 25 

Befintliga regelverk använda för lättviktsfartyg ................................................................................ 25 

Föreskrivande kontra funktionsbaserat regelverk ............................................................................ 25 

Klass eller myndighet? ....................................................................................................................... 25 

Omfattning ........................................................................................................................................ 26 

Några lättviktsfartyg och deras förmåga till gång i is ............................................................................ 27 

M/S Makø .......................................................................................................................................... 27 



 

Inofficiell utgåva iv 2015-11-12 

Astrid II .............................................................................................................................................. 27 

Korvett typ Visby ............................................................................................................................... 28 

Stridsbåt 90H ..................................................................................................................................... 28 

Stridsbåt 90E...................................................................................................................................... 29 

E/S Sjövägen ...................................................................................................................................... 29 

KBV 281-290 ...................................................................................................................................... 30 

KBV 301-311 ...................................................................................................................................... 30 

Govakker Maren/Govakker Thora ..................................................................................................... 31 

Spirit of Ontario ................................................................................................................................. 31 

StandardFlex – Flyvefisken klass ....................................................................................................... 32 

SF MKI – Holm klass ........................................................................................................................... 32 

SF MKII – Diana klass ......................................................................................................................... 33 

ROK1086 ............................................................................................................................................ 33 

Slutsatser ............................................................................................................................................... 34 

Referenser ............................................................................................................................................. 35 

Publicerad information ................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Länkar ............................................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Bilaga 1. Bidragande företag och organisationer .................................................................................. 36 

Bilaga2. Genomsnittlig isutbredning i svenska farvatten. ..................................................................... 37 

Bilaga 3. Isläget 1987-03-16 (extrem). .................................................................................................. 38 

Bilaga 4. Isläget den 23 februari 2011-2014. ......................................................................................... 39 

Bilaga 5. Anvisningar för isgång med Kustbevakningens skepp och båtar............................................ 40 

 

 



 

Inofficiell utgåva 1 2015-11-12 

Inledning 

Bakgrunden till detta arbete 
Tankarna till detta projekt väcktes under 2013 och utvecklades inom OffshoreVäst till en projektidé 

med ett första inledande workshop med de parter som visat intresse. 

Projektet har sin upprinnelse i en av de diskussioner man vid marknadsföring av såväl Wind Farm 

Service Vessels som mindre passagerarfartyg med skrov i FRP-material eller aluminium förr eller 

senare hamnar i. Den kritiska frågan som sällan har något objektivt underbyggt svar är huruvida 

dessa fartyg är lämpliga för operation i vinterklimat och hur de klarar av att gå i is. Frågan har funnits 

länge men har på senare år aktualiserats dels beroende på att utbyggnaden av havsbaserad vindkraft 

planeras längre norrut och i delar av Östersjön mer utsatta än befintliga installationer och dels på det 

ökade intresset för miljövänlig sjöburen kollektivtrafik i storstäderna. Efterfrågan av ett uppdaterat 

regelverk, gärna ett klassgodkännande, har legat högt på listan inte minst bland konstruktörer men 

även hos varv och i viss mån hos redarna. Ett regelverk har setts som ett sätt att få slut på det 

tyckande och de fördomar, ibland faktabaserade och ibland skrönor, som gäller lättviktsfartyg och 

deras förmåga till operation under vintern.  

Tidigare arbete 
Inom ramen för OffshoreVäst hölls i december 2013 en inledande workshop på temat 

”Lättviktsfartyg och gång i is”. Vid denna workshop konstaterade församlingen, som bestod av 

representanter från svenska och danska högskolor, varv och konsulter, att bilden var något mer 

komplex än de ursprungliga funderingarna som mest rörde skrovmaterial och hållfasthet. Under 

mötet identifierades nio signifikanta områden identifierades.  

 

Figur 1. De nio områden som identifierades i samband med workshopen ”Lättviktsfartyg och gång i is” 

Då det inte fanns några tillgängliga medel att driva arbetet vidare gemensamt så fortsatte de olika 

parterna med sin utveckling på respektive håll. Från både dansk och svensk sida så har ansökningar 

om finansiering skickats in till olika instanser, dock med svalt genmäle. Dessa ansökningar har främst 

fokuserat på material- och hållfasthetsfrågan. Fram tills idag så har de beviljade medlen begränsats 

till ”LightIce”, ett projekt inom ramen för Vattenvägen 365 som stöds av Sjöfartsverket, och denna 

studie som stöds av S-LÄSS och OffshoreVäst.  

Från gång i is till operation under vinterförhållanden 
Övergången från ”Lättviktsfartyg och gång i is” till ”Lättviktsfartyg och vinterförhållanden” kan tyckas 

vara en form av hårklyveri. Ur ett pedagogiskt perspektiv finns det dock en skillnad, vilket inte minst 

framkommit under projektets gång. Gång i is förknippas gärna med isbrytning, vilket inte är eller har 

varit tanken. Syftet har istället varit att säkerställa att lättviktsfartygen skall kunna ta sig ut och in ur 

hamnar och vikar där isen frusit på över natten eller helgen till isfritt vatten. 
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Projektets mål 
Projektets mål är att samla in och sammanställa såväl tekniska som operativa erfarenheter från 

existerande lättviktsfartyg som opererar under vinter/isförhållanden. De samlade erfarenheterna kan 

sedan användas dels till att indikera de begränsande orsakerna till att lättviktsfartyg anses vara 

olämpliga att användas i vintertrafik och dels ligga till grund för djupare studier, analyser och 

utveckling inom områden såsom skrovformer, nötningsbeständighet, avisning, operativt beteende, 

och utformning av angöringsplatser. 

Vad avses med lättviktsfartyg 
Begreppet lättviktsfartyg är medvetet en något vag och luddig definition för att få med ett så vitt 

spann av fartyg som möjligt. 

Ett sätt att definiera ett fartyg som lättviktsfartyg är att följa definitionen enligt DNV HSLC Pt.1 Ch.1 

vilket ger följande definition av ”Light Craft”: 

Δ = (0.13LB)1.5 

Skall man på något sätt ringa in huvuddelen av de fartyg som aktualiserats som lättviktsfartyg av dem 

som intervjuats inom ramen för projektet så kan man sammanfatta dem i följande termer: 

 Litet djupgående < 2 m 

 Skrov i aluminium eller komposit (glasfiber kolfiber, enkelskal eller sandwich) 

 Flerskrovsfartyg eller halvplanande/planande enskrovsfartyg 

 Arbetsbåt, personaltransport eller passagerarfartyg 

 Fart högre än 12 knop 

 

Vad avses med vinterförhållanden 
Begreppet vinterförhållande är ett subjektivt begrepp som varierar beroende på i vilka farvatten man 

opererar. En av de intervjuade sammanfattade det på följande sätt ”Då en del av mina kollegor har 

vad jag betraktar som badtemperatur i sina farvatten så har vi fortfarande det de kallar is i våra 

farvatten”. Spannet är med andra ord stort och de upplevda problemställningarna varierar kraftigt. 

Det finns även en skillnad i hur man ser på begreppet isläggning utifrån nationella men även 

regionala perspektiv. Från lättare is som fryser till över natten i vikar och hamnar, via fastis och vallar 

till att navigera i farvatten med om inte isberg så åtminstone större isblock med ursprung från 

sötvattensystem och glaciärkalvning. Den skiftande isbilden gör naturligtvis att både operatörer i 

olika farvatten och konstruktörer i grunden har en gemensam erfarenhetsbild av vissa 

fartygstekniska och operativa områden men har vitt skilda erfarenheter hur man bäst opererar och 

löser situationen inom andra områden. Två av de intervjuade operatörerna, Sjöräddningen och 

Kustbevakningen, har fartyg verksamma utmed hela den svenska kusten och kan vittna om de vitt 

skilda förutsättningar som gäller. 

Vinterförhållanden behöver inte nödvändigt innebära en isbelagd havsyta. I vissa farvatten innebär 

det en period med hårdare väder och nederbörd som orsakar nedisning med risk för stabilitet, 

reducerad funktionalitet för vissa funktioner samt ökad olycksrisk genom halka för såväl passagerare 

som besättning. 

Som riktlinje för projektet så har begreppet vinterförhållande omfattat nedisning och tunnare isar 

såsom nyis och fastis upp till 10 mm samt förekomst av enskilda flak och klumpar. 
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Arbetets genomförande 

Val av intervjuskara. 
Inledningsvis identifierades ett antal rederier, varv och konstruktörer i Sverige, Danmark, Norge och 

Finland. Gemensamt för dessa var att de på ett eller annat sätt är eller har varit aktiva inom 

konstruktion, byggnation eller operation av fartyg i aluminium eller kompositer. Erfarenhet av 

traditionella fartyg i stål ansågs meriterande då det gavs möjlighet till en relation fartygstyperna 

emellan. Då tidigare genomförda workshops och diskussioner förr eller senare bottnat i avsaknaden 

av relevant regelverk så lades de tre klassällskap som aktivt deltagit i S-LÄSS samarbetet till listan 

liksom Transportstyrelsen. Militära fartyg låter sig sällan begränsas av väder och vind. Både den 

svenska och den danska marinen har under drygt 40 respektive drygt 25 år opererat ett flertal olika 

fartygstyper fartyg i FRP-sandwich. Båda har även erfarenhet av operation av mindre fartyg i 

aluminium. Slutligen engagerades en konstruktör från Island i intervjun.  

Efter att inbjudan att delta i intervjuerna gått ut inkom en hel del rekommendationer på personer 

som kunde tänkas inneha kunskap och erfarenhet inom området. Även dessa personer tillfrågades 

och det stora flertalet visade besitta viktiga erfarenheter som annars riskerat gå projektet förbi.  

När företag och organisationer identifierats inriktades arbetet på att komma i kontakt med den eller 

de personer som besitter den praktiska erfarenheten. Dessa återfanns i vissa fall ett par tre steg bort 

från den person som ursprungligen listats. Arbetet med att hitta rätt tog betydligt längre tid än 

förväntat men får anses vara väl spenderad tid då de personer som slutligen intervjuades i de flesta 

fall var väl insatta i läget. En lista över samtliga deltagare som bidragit med information till projektet 

återfinns i Appendix. Ett stort tack riktas till Alf Norgren på Skärgårdsredarna, vars kontakter inom 

rederinäringen underlättat sökandet efter rätt personer.  

Framtagning av frågeunderlag 
Det frågeunderlag som legat till grund för intervjuerna baseras delvis på projektmedlemmarnas 

erfarenhet efter i genomsnitt tjugo års erfarenhet av konstruktion, produktion och inspektion av 

lättviktsfartyg. Till dessa erfarenheter har den information och de frågeställningar som framkom vid 

workshopen ”Lättviktsfartyg och gång i is” som genomfördes inom ramen för OffshoreVäst under 

december 2013 inarbetats liksom de frågeställningar som framkom i samband med redovisningen av 

projekten ”OptimAlferries” och ”Lätta vägfärjor” hos Trafikverkets Färjerederi inom ramen för S-LÄSS 

i maj 2015. 

Frågeställningarna kan grupperas i nio huvudgrupper enligt följande: 

 Skrovform 

 Skrovhållfasthet 

 Framdrivningssystem 

 Kylsystem 

 Operativa anpassningar 

 Nedisning och avisning 

 Vanliga skador 

 Kajer och färjelägen 

 Synen på regelverk 

Beroende på vem som har intervjuats så har sedan relevanta frågor valts ur frågedatabasen. 
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Genomförande av intervju 
Drygt 30 personer har intervjuats inom ramen för projektet. Huvuddelen av intervjuerna har av 

praktiska skäl genomförts via telefon. Tre intervjuer har genomförts öga mot öga beroende på att 

flera personer deltagit i samma intervju och för att tidpunkt och plats har passat för ett fysiskt möte. 

Intervjuerna har efter en kort inledning från intervjuarens sida fortsatt med att den intervjuade fått 

delge sin bakgrund och sina erfarenheter. Intervjun har därefter genomförts så att den intervjuade i 

största möjliga mån fortsatt berätta fritt medan intervjuaren, då det behövts, modererat intervjun så 

att samtliga relevanta frågeställningar berörts. Slutligen har foto- eller filmdokumentation av 

lättviktsfartyg i operation under vinterförhållanden efterfrågats. 

Längden på intervjuerna har varierat mellan 30 minuter till en dryg timme. Intervjuerna har 

dokumenterats genom anteckningar parallellt med intervjun. Inga intervjuer har spelats in. 

Analys och rapportering 
I nästa steg har det insamlade underlaget lästs igenom och gemensamma punkter sammanställts. 

Dessa punkter har legat till grund till utformningen av rapportens upplägg. I det fall flera personer 

uttryckt liknande åsikter så har dessa inte personifierats. Vissa egenskaper och operativa beteenden 

har dock varit så specifika att det inte varit möjligt att anonymisera företaget eller fartyget. I dessa 

fall så har projektet valt att namnge företaget eller fartyget. 

Innehållet i denna rapport är baserat på många personers erfarenheter men även åsikter. De 

bakomliggande orsakerna till flera av de fenomen som uppträder är sällan vetenskapligt belagda utan 

är oftast åsiktsstyrda. Många av de intervjuade har uttryckt att de egentligen inte vet men tror att 

det fungerar på ett eller annat sätt.  

Litteraturstudier 
Under hösten 2013, inför workshopen ”Lättviktsfartyg och gång i is”, genomfördes en första scanning 

av vad som fanns skrivet om lättviktsfartyg och vinterförhållanden. Det konstaterades då att ämnet 

var tämligen outforskat utifrån såväl teknisk som akademisk nivå. Däremot så är fenomenet is och 

isens mekaniska påverkan på fartygsskrov som rör sig igenom is ett väl utforskat område som upplevt 

en renässans på senare tid i och med den ökande trafiken genom nordost- och nordvästpassagen. 

Vidare så har intresset för utvinning av olja- och gasfyndigheter i Arktis bidragit till ett flertal studier 

även om intresset inom detta område svalnat i takt med det sjunkande råoljepriset. 

Under det senaste året har dock frågan aktualiserats inom två olika projekt inom högskola/institut, 

LightIce som pågår vid KTH inom ramen för Vattenvägen 365 respektive LightShip som genomfördes 

av DBI under våren/sommaren 2015.  

LightIce fokuserar på lättviktsmaterials slagtålighet då de utsätts för slag från isflak och pågår för 

närvarande. 

LightShip syftade till att kartlägga potentiella fokusområden för vidare utveckling av FRP som 

strukturmaterial ombord fartyg.  Detta projekt genomfördes som intervjuer med nyckelaktörer inom 

branschen samt som en workshop. Projektet konstaterade att de intervjuade ansåg att is utgjorde en 

fara för fartyg i FRP-komposit. Däremot drog projektet inte någon slutsats gällande is som 

fokusområde då projektet lyft frågan på eget initiativ under intervjuerna samt att det endast berör 

fartyg som opererar i ett begränsat geografiskt område. Intervjuerna och workshopen visade på att 

det finns en kluvenhet inför frågan huruvida gång i is är ett viktigt insatsområde. Det fanns två klara 
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grupperingar, en som ansåg att frågan är i paritet med brandfrågan och en annan som ansåg att FRP-

fartyg överhuvudtaget inte skall operera i farvatten med is.  

Även några olika examensarbeten som nyligen genomförts eller pågår uppmärksammar 

lättviktsfartyg och is. Det mest intressanta av dessa arbeten är dock inte färdigt vid skrivande av 

denna rapport. 

Olika typer av is och deras konsekvenser för lättviktsfartyg 
Det finns ett stort antal olika förekommande istyper. SMHI tillhandahåller på sin hemsida en bra 

sammanställning av dem. De istyper som anses relevanta för operation med lättviktsfartyg tas upp 

texten nedan. 

Nyis 
Vid isläggningen bildas först nyis, som endast är några centimeter tjock och genomskinlig. Den lägger 

sig som en blank och svart hinna i vikar, skärgårdar och hamnar där vattnet ligger stilla. 

Nyis anses vara den mest problematiska då den dels växer till under natten och fryser till runt de 

hamnliggande fartygen och dels är svår att upptäcka innan man väl kört in i den.  Denna istyp anses 

utgöra det största hotet för lättviktsfartyg då den bryts sönder i små bitar som slår mot skrovet. I det 

fall man håller god fart då man kör in i nyis blir anslagsfrekvensen hög och det ger upphov till en 

kraftig ljudbild ombord och runt fartyget. Just den höga anslagsfrekvensen och de skarpa kanterna 

gör att den anses vara extra elak mot skrovet då isen påstås skära i såväl aluminium som FRP-skrov. 

Att så skulle vara fallet går inte att säkerställa utifrån de intervjuer som genomförts. Däremot finns 

det belägg för att nyisen sliter hårt på bottenfärgen runt vattenlinjen och att bogfendrar i olika 

gummi- och polymerkvaliteter kan ta skada. Skador på färg och fendrar behandlas längre fram i 

rapporten. 

Issörja 
I öppen sjö är vattnet sällan så stilla att det kan bildas en ishinna. Genom vågrörelser cirkulerar 

vattnet i ytskiktet så att det avkyls likformigt. Vid kallt väder bildas därför vid ytan iskristaller som på 

grund av vattnets rörelse inte fryser samman, utan slungas runt till flera meters djup. 

 

Efterhand blir iskristallerna allt fler och fler, klumpar ihop sig och bildar en flytande, gungande sörja 

som så småningom dämpar vågorna och på så sätt påskyndar isbildningen. 

Issörja innebär inget hinder för operation av lättviktsfartyg ur skrov- och framdrivningssystems-

synpunkt. Däremot kan issörjan ge upphov till igensättning av kylvattenintag. 

 

Figur 2. Issörja. Källa: www.smhi.se. 

http://www.smhi.se/
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Tallriksis och pannkaksis 
Tallriksis skapas då vågorna klumpar ihop issörjan som fryser samman till runda flak. Flaken ligger tätt 

samman och guppar, vilket gör att kanterna nöts. Nötningen gör att upprättstående, vita kanter 

bildas på ovansidan av flaket, vilket göra att de liknar flata tallrikar. Omkretsen på flaken kan vara 

mellan 30 cm och 3 m.  

Pannkaksis förekommer främst på Västkusten och ibland också i södra Östersjön. Den påminner till 

utseendet om tallriksis men uppstår av helt andra mekanismer. Pannkaksisen uppstår genom 

frysning mellan två vattenskikt, ett övre kallt skikt med ganska låg salthalt (bräckt vatten) och ett 

undre saltare skikt. Det senare har avkylts till köldgrader utan att frysa när det tidigare legat i 

vattenytan. När det bräckta vattnet kommer i kontakt med det nerkylda salta lagret skapas på flera 

meters djup runda platta iskakor som sedan stiger upp till ytan. När isen flyter upp till ytan kan stora 

områden snabbt täckas av pannkaksis. 

Istjocklekarna för dessa istyper betraktas fortfarande som tunna. Riskerna för incidenter minskar 

dock dels genom att motståndet ökar och dels genom att det skapas ett klart synligt täcke på 

havsytan. Detta leder till en ökad medvetenhet och försiktighet. 

 

Figur 3. Tallriksis respektive pannkaksis. Källa www.smhi.se. 

Stampisvall 
Hård vind och vågor kan pressa samman tallriksis, sönderbruten nyis eller snösörja mot land eller 

mot landfast is. Det bildas då en tjock och seg issörja, en så kallad stampisvall eller stampvall. Denna 

höjer sig inte nämnvärt över den omgivande isen men kan sträcka sig åtskilliga meter ned i djupet. 

Den horisontella utsträckningen kan bli flera nautiska mil och orsaka stora svårigheter för fartyg att 

tränga igenom. Då vinden mojnar eller vrider, löses stampisvallen upp och försvinner. Men den kan 

också frysa ihop och bilda ett istäcke betydligt tjockare än det omgivande. 

Det är värt att notera att stampisvallen byggs upp av förhållandevis tunna istyper, i vilka det kan vara 

aktuellt att operera med lättviktsfartyg.  

Stampisvallar utgjorde förr periodvis problem för fiskeflottan på Listerlandet att nå hemmahamnarna 

i den inre delen av Hanöbukten. Lösningen blev att omlokalisera till andra hamnar eller att få 

isbrytarassistans. Problemet har avtagit i takt med att vintrarna blivit mildare och den installerade 

maskinstyrka ökat.  

http://www.smhi.se/
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Figur 4. Stampisvall. Källa: www.smhi.se. 

Isbumling 
Vid islossning förekommer ofta enstaka grova drivisflak av gamla vallar, så kallade isbumlingar. Runt 

omkring kan det vara öppet vatten. Isbumlingar är många gånger svåra att upptäcka då den ligger i 

vattenytan med den största delen av isflaket under vattenytan. De kan utgöra hot mot sjöfarten då 

de ofta är både stora och hårda. Isbumlingar tas främst upp i intervjuer med de som är verksamma 

på västkusten och då som ett hot mot passagerartrafiken i Göta älv. Det är främst stöten vid kollision 

med bumlingar som oroar.  

Isbumlingar skall inte förväxlas med isberg, vilka har sitt ursprung ur kalvning från glaciärer.  

Rutten is 
Rutten is är det första stadiet av issmältningen och innebär att isen blir pipig och porös. Den kan vara 

20-30 cm tjock men inte bärkraftig då isen är i ett långt framskridet stadium av upplösning. Då ett 

fartyg bryter igenom isen faller iskristallerna sönder och isen upplöses snabbt. Rutten is anses vara 

tämligen enkel att forcera. 

Olika områden olika förutsättningar? 
Olika områden har olika typer av is och isbildning. Några parametrar som spelar in är klimat, salthalt, 

strömmar, vattendjup och geografi. 

Island har med sin geografiska placering en annorlunda isbild än de övriga nordiska farvattnen. Här 

handlar det i huvudsak om is från Grönland som uppträder som drivis som under våren bygger på 

packis runt de nordvästra farvattnen. 

Norge är på grund av Golfströmmen i de flesta fall att betrakta som isfritt. Baserat på de intervjuer 

som gjort med företag verksamma i Norge så ses is som ett problem begränsat till Östersjön. Det 

finns dock områden i norska farvatten där is är en faktor att räkna med, främst Oslofjorden. Som 

framgår längre fram i rapporten så ser man att man åtminstone i området i området runt Fredrikstad 

och Glomma ser is som ett reellt bekymmer. 

Även Danmark får betraktas som relativt isfritt. Danmark avyttrade under 2013 sin sista isbrytare då 

man inte längre ansåg sig ha behov av den. Orsaken är bl.a. att vintrarna blivit mildare och att isen 

utgör ett allt mindre hot mot sjöfarten i danska farvatten. Den is man i huvudsak har att jobba med 

är den tunnare tillfrysning som sker i hamnar, bukter, Limfjorden och Smålandsfarvandet mellan 

Själland och Lolland. Till de danska farvattnen räknas även Färöarna och Grönland. Här handlar det 

http://www.smhi.se/
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om helt andra förutsättningar med tjockare is och glaciärkalvning runt Grönland samt drivisflak. För 

Grönland gäller andra regler för fartyg än för de övriga danska farvattnen. 

Sverige har med sin långa kust från Kosterhavet till Bottenviken en mycket varierande isbild. Det 

framgår inte minst ur bilagorna 2-4 där man klart kan urskilja skillnaden i förekomst av is under olika 

vinterförhållanden. Grovt indelat kan man dela in kusten i några områden med likartade 

förutsättning där dock lokala variationer kan förekomma: 

 Västkusten, Öresund, och sydkusten upp till Karlskrona skärgård 

 Karlskrona skärgård, Kalmarsund och ostkusten upp till Gryts skärgård 

 Ostkusten från Gryts skärgård, Stockholmskärgård upp till Gävle 

 Ostkusten mellan Gävle och Sundsvall 

 Bottenhavet norr om Sundsvall och Bottenviken 

 Vänaren och Mälaren, vilka är insjöar med sötvattenis. Dessa trafikeras med regelbunden 

sjöfart till bl.a. Karlstad och Västerås. 

Finland har med sin geografiska placering förhållandevis hårda isförhållanden. Att så är fallet framgår 

även ur intervjuerna då mycket av erfarenheten relaterad till lättviktsfartyg byggda i aluminium 

kommer från finska varv. 

Förekomst av is  
Kartan i bilaga 2, Genomsnittlig isutbredning i svenska farvatten, ger en grov bild över isläget i de 

svenska farvattnen och östersjön. För att skapa sig en mer detaljerad bild över isutbredning, istyper 

och variationer under säsong och mellan olika år så för SMHI statistik över detta. De utfärdar 

dessutom såväl uppdaterade kartor över isutbredning såväl som is-och ytvattentemperatur. Även 

Metereologiska institutet i Finland har lättillgänglig och detaljerad information från Norra Östersjön 

och norröver. Gällande isförhållanden utmed Nordsjökusten så har tyska Bundesamt für 

Seeschiffsfart und Hydrographie illustrativa sammanställningar. 

Iskartor från några olika tillfällen återges i bilaga 3 för att visa en extrem och i bilaga 4 för att visa på 

variationen vid ett och samma datum. 

Ambitionsnivån att kunna operera lättviktsfartyg året runt 
Utformningen av ett fartyg är helt avgörande för vilken kapacitet det kommer att få för att kunna ta 

sig fram året runt. Av beskrivningarna för olika farvatten ovan samt ur isutbredningskartan visande 

den genomsnittliga isutbredningen så framgår att förutsättningarna för att operera lättviktsfartyg 

under vintermånaderna varierar kraftigt beroende på var man avser operera. 

Ur de intervjuer som genomförts framgår det tydligt att de flesta anser att det är fördelaktigt att 

operera lättviktsfartyg under huvuddelen av året men att man anser sig vara tvungna att ha ett 

traditionellt långsamtgående fartyg i beredskap att sätta in då isen lägger sig. Detta gäller främst 

passagerarfartyg men till viss del även arbetsbåtar.  

För arbetsbåtar verksamma inom underhåll av havsbaserad vindkraft planeras det förebyggande 

innehållet in så att det skall kunna genomföras under fördelaktiga vädermässiga förhållanden. Det 

akut uppkomna avhjälpande underhållet är inte planeringsbart utan måste genomföras då behovet 

föreligger. Då det ligger is är det vanligt förekommande att man opererar ett traditionellt fartyg med 

isgående kapacitet i kombination med lättviktsfartyg. Det traditionella fartyget bryter då ränna ut till 

öppet vatten varefter lättviktsfartyget kan operera obehindrat på egen hand.  
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De intervjuade rederier som opererar fartyg i Stockholms skärgård anser att det är nödvändigt att gå 

över till stålfartyg med rejält djupgående för att klara isvintrarna. Vidare anser man att det kommer 

vara mycket svårt att bedriva linjetrafik i Mälaren då det där handlar om kärnis av sötvatten, vilken är 

betydligt hårdare. 

Det stora flertalet anser att det bör vara möjligt att operera med lättviktsfartyg i is upp till 5 cm i 

fastis och upp till 10 cm i bruten ränna förutsatt att man går ner i fart till runt 5 knop. Att gå ner i fart 

innebär att man tappar konkurrensfördelen kortare restid. 

Skrovhållfasthet 

Aluminiumfartyg 
Vad det gäller aluminiumfartyg konstruerade för att ha en isgående kapacitet så är dessa oftast 

under 24 m. Det finns även större isförstärkta aluminium fartyg. Ett sådant är Felix (1996) som 

tidigare trafikerade Limhamn-Dragör under åren 1996-1999. 

 

Figur 5. Felix på väg in i hamn genom tallriksis. Foto: SAPA. 

Konstruktion av isförstärkta aluminiumfartyg förlitar sig till stor del på det regelverk som gäller för 

fartyg i stål. Det innebär att man normalt förstärker ett område över och under 

konstruktionsvattenlinjen med tjockare bordläggningsplåt samt tätare spantning i förskeppet. Vidare 

förstärks stäv och köl genom att kraftigare plåt används. I det fall skrovet är utformat med slag så 

förstärks även dessa genom att plåttjockleken ökas i lokalt. 

Även övergången mellan bordläggningssida och akterspegel samt akterspegel kan behöva 

dimensioneras upp om det skall vara praktiskt möjligt att manövrera fartyget utan risk för 

skrovskador. 
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Kewatec i Finland har lång erfarenhet av att bygga aluminiumfartyg med kapacitet att gå i is upp till 

20 cm tjocklek. Deras erfarenhet är att det inte är materialet i sig som begränsar aluminium som 

skrovmaterial utan ekonomiska faktorer. För operation i tjockare is krävs grövre dimensioner. Det gör 

att både materialkostnaden och produktionskostnaden för att hantera dessa dimensioner ökar och 

gör fartyget oattraktivt ur en ekonomisk synvinkel, även om fartyget kan byggas lättare än 

motsvarande fartyg i stål. 

FRP-fartyg 
Även många av de FRP-fartyg som förstärkts för gång i is har förstärkts efter liknande principer, d.v.s. 

förstärkning utmed vattenlinjen med tjockare laminat. I de fall det handlar om sandwich-

konstruktioner så har man traditionellt sett gått två vägar: 

 Användande av ett tjockare laminat på utsidan och byte av kärnmaterial till en högre och 

hållfastare densitet för att klara istrycket 

 Övergång till enkelskal i ett område runt vattenlinjen. 

Även stävpartiet har förstärkts. En fördel med skrov byggda i FRP är att de normalt sett får ett 

starkare stävparti då man i fören lägger armeringen omlott. Detta görs för att få till ett 

tillfredställande förband mellan armeringslagrena i praktiken. Denna typ av konstruktion innebär att 

man även utan att förstärka upp laminatet har dubbel laminattjocklek i fören och i ett stråk utmed 

kölen. En isförstärkning utmed vattenlinjen, vilken normalt brukar innebära en förtjockning av 

laminattjockleken, innebär även den en fördubbling då man kommer till stäven.  

För FRP-sandwichfartyg konstruerade i enlighet med DNV HSLC krävs en förstärkning av fören i form 

av ett kollisionsskydd och fläkskydd. Dessa har tillkommit för att undvika att en eventuell skada i 

fören påverkar resten av skrovet. I de flesta utföranden tillför detta kollisionsskydd en bra 

förstärkning av fören för att kunna gå i is.  

  

Figur 6. Utbredning av kollisionsskydd för FRP-sandwichfartyg i enlighet med DNV HSLC.  

För kompositfartyg är det även viktigt att ha armeringsläggningssekvensen i åtanke så att isen inte 

ges möjlighet att greppa tag i de överlapp som uppstår vid uppläggning av armeringen. 

Under intervjuerna har det framkommit ett antal erfarenheter som inte är vetenskapligt bekräftade. 

En av dessa erfarenheter är att handlaminerade laminat har bättre motstånd mot is än injicerade 

laminat. Vidare anses matrissystem med högre brottöjning ha bättre förutsättningar än de med 

lägre. Den enskilt viktigaste förutsättningen anses dock vara att bordläggningen blir tillräckligt styv. 

Det råder delade meningar huruvida kolfiberlaminat är att föredra framför glasfiberlaminat eller vice 

versa. Ett kolfiberlaminat har en större styvhet och hållfasthet än glasfiberlaminat och 

skadetålighetsprov av ”slow impact”-typ visar på att kolfiberlaminat är tåligare än glasfiber. Det finns 

dock de som anser att kolfiberlaminaten blir känsligare än glasfiberlaminat dels för att 
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dimensionerna blir tunnare och dels för att de blir styvare. Isen anses kunna bita fast lättare i den 

styvare kolfibern och riskerar att skala av laminatet, varför kolfiberlaminatet bör förses med en 

tunnare ytmatta av glasfiber. Mycket av de delade åsikterna har troligen sin bakgrund i att det skett 

en snabb utveckling inom såväl material som produktionsmetoder. Då stor del av utvecklingen skett 

inom ramen för militära projekt (Stridsbåt 90E, Visbyklassen, Skjold-klassen) så är mycket av såväl 

provresultat som erfarenheter belagt med sekretess, som förhindrar erfarenhetsutbyte. 

Skrovformer 
Det är endast ett fåtal av de tillfrågade som har någon praktisk erfarenhet av andra skrovformer än 

enkelskrov för gång i is. Det gör dock inte erfarenheten hos de som har den mindre värd. Huvuddelen 

av de övriga skrovformerna utgörs i dagsläget av katamaraner men det finns även erfarenheter från 

trimaraner uppfångade. 

Enkelskrov 
De existerande enkelskrovfartyg byggda i aluminium eller FRP och som ursprungligen är byggda för 

att ha en isgående förmåga är oftast försedda med en stäv av ”isbrytartyp” vilken kännetecknas av 

en bruten stävlinje. Den lägre svävvinkeln under vattenlinjen hjälper fartyget att klättra upp på isen 

och knäcka denna. Dessa skrov är ofta fylligare i förskeppet och försedda med rundade slag, vilket 

hjälper till att trycka undan den brutna isen. Stävens form samt fylligheten i förskeppet gör att dessa 

fartyg per definition har sämre förutsättningar för att uppnå högre hastigheter. 

 

Figur 7. Ett fartyg som inte uppfattas som lättviktsfartyg men som på ett illustrativt sätt visar isbrytning med ett mindre 
fartyg är denna tunga lotsbåt byggd av Swede Ship för Sjöfartsverkets räkning. Utformningen av den isbrytande stäven 
framgår tydligt. Foto: Swede Ship Marine..  

Enkelskrov avsedda för att nå högre hastigheter är ofta V-formade och försedda med skarpa lag och 

sprutlister. Denna skrovform är fördelaktig ur motståndssynpunkt. Nackdelen är att den är känsligare 

för påverkan vid gång i is då de skarpa hörn som utformats för att leda bort vatten även fungerar 

utmärkt för att fånga upp is och de av isen orsakade lasterna. En vanlig lösning för fartyg byggda i FRP 

är att man låter bli att integrera sprutlister i skrovstrukturen. Istället monteras dessa utanpå skrovet 

så att de skall vara lätta att ersätta i de fall de tar skada av is. 

Oavsett skrovformer så är erfarenheten att undersidan på ett lättviktsfartyg är mer utsatt för isens 

påverkan än ett traditionellt fartyg då lättviktsfartygets djupgående är betydligt mindre och botten 

därmed kommer närmare skiktet med sönderbruten is.  
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Katamaraner 
Katamaraner är den i dagsläget dominerande skrovformen för snabba lättviktsfartyg för 

passagerartrafik och som servicefartyg för havsbaserad vindkraft. Skrovformen är som tidigare 

framgått även vanlig på större snabbgående passagerarfärjor med bilkapacitet. Huvuddelen av 

erfarenheterna från operation i is kommer från service av havsbaserad vindkraft. Erfarenheten är att 

skrovformen dels möter ett större motstånd då den måste bryta rännor för två skrov och dels bygger 

upp is mellan skroven. Det är därför viktigt med en hög tunnel mellan skroven så att isen inte riskerar 

att kilas fast mot tunneltaket (wet deck). De parallella slanka symmetriska skroven med plan 

akterspegel gör skrovformen svårmanövrerad vid gir- och backmanövrar.  

 

Figur 8. Wind FarmSupply Vessel av katamarantyp levererad av DAMEN. Foto: Svensk Sjöentreprenad AB. 

SWATH 
En normal SWATH konstruktion innebär att vattenytan i normalläget endast bryts av de 

strömlinjeformade ben som förbinder däcksplattformen med de båda deplacerande skroven. Någon 

operativ erfarenhet av denna skrovtyp under gång i is har inte gått att få. Det finns dock några av de 

intervjuade som haft funderingar i frågan. Skrovformen anses mer komplex än katamaran då den kan 

konfigureras med olika antal ben och isens påverkan på dessa är svårbedömd.  

 

Figur 9. Wind Farm Supply Vessel av SWATH/CAT-typ byggd vid Danish Yachts A/S. Fartyget på bilden är försedd med två 
ben per ponton. Foto: Danish Yachts A/S. 

Vad som kan tala emot SWATH som lämplig skrovform för gång i is är att den redan från början vikts- 

och deplacementskritiska skrovformen, vilken leder till hårt viktoptimerade fartyg ur såväl struktur 

som utrustningshänseende, skall lastas ner med extra strukturvikt och förstärkt drivlina. Därtill 

erbjuder inte skrovformen att fartyget med sin vikt bryter sönder isen då den inte medger att 

skroven klättrar upp på isen. Av dessa anledningar anses skrovformen vara olämplig för operation i is 

och där risk för nedisning föreligger. 
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Trimaraner 
Trimaraner kan vid första anblicken uppfattas som direkt olämpliga för gång i is. Den bakomliggande 

orsaken är att det oftast är futuristiska skapelser med långa slanka mittskrov med knivskarpa stävar. 

Att med dessa skapelser på näthinnan förkasta en skrovtyp får dock anses vara en förhastad och 

felaktig slutsats.  

 

Figur 10. 46m yachtskrov med trimaranskrov i kolfiber. Foto: Brødrene Aa AS. 

Att trimaranen kan vara en fördelaktig skrovform Mobimar har i samarbete med Aker Arctic 

Technology Inc visat i genomförda bassängprov. Fördelen med en trimaran med ett fylligt mittskrov 

är att detta likt ett enkelskrov bryter isen. Då huvuddelen av deplacementet ligger i mittskrovet så 

innebär det ett bra djupgående som medger att man har en möjlighet att få ner propellrarna från 

isen. De båda akterut placerade yttre skroven hjälper därefter till att trycka och böja ner isblocken 

samt pressa ut den brutna isen under istäcket. Resultatet ger en bredare och renare ränna. 

Konceptet beskrivs som ett kostnadseffektivt alternativ för hamnisbrytare. Baserat på genomförda 

test och förutsatt att skroven förstärks anses Mobimar 30 vara god för operation upp till 25 cm 

istjocklek. Skrovformen är patenterad är för gång under isförhållanden av Mobimar. 

 

  

Figur 11. Illustration av en hamnisbrytare baserad på Mobimars patenterade trimaran skrovform(överst), illustration av 
Mobimar 30 utrustad för oljesanering(vänster) samt provkörning av skrovmodell i isränna (höger). Foto: Mobimar.  
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Framdrivningssystem 
Framdrivningssystem inkluderande drivlina och styrning upplevs av det stora flertalet som det stora 

problemet vid gång i is. Samtidigt anses det vara ett av de lättare områdena att åtgärda. I de flesta 

fall handlar det om att byta propeller till en med tjockare gods, en ispropeller. Det har naturligtvis 

ekonomiska konsekvenser då dessa s.k. ispropellrar är dyrare och försämrar bränsleekonomin. Denna 

kostnad skall ställas mot driftavbrott och byte av propeller eller enskilda blad. 

Under senare år har det kommit alternativ till de traditionella bronspropellrarna i forma av propellrar 

tillverkade i duplext stål. Då materialet har en betydligt högre hållfasthet än brons så kan dessa 

propellrar göras slankare och ändå vara stryktåliga, vilket gör att de är populära på arbetsbåtar som 

opererar i is.   

 

Figur 12. Propeller i duplex-stål från Steelprop Finland OY på 15m aluminiumfartyg med kapacitet för gång i is från Swede 
Ship Marine AB. Foto Steelprop Finland OY/Swede Ship Marine AB 

Propellrar, fast och ställbara 
Bland de intervjuade anses en fast propeller vara det bästa alternativet för gång i is. Detta då det är 

en enkel och robust installation. En ställbar propeller är mer känslig och råkar oftare ut för haveri i 

form av brusten dragstång. 

Figur 13. Drivlina av Servogear Ecoflow typ. Denna installation med ställbar propeller är vanligt förekommande på 
snabbgående passagerarbåtar. 

Vattenjet 
Vattenjet är ett framdrivningssystem som delar de intervjuade i flera läger beroende på 

erfarenheter. Det förefaller som om de mindre aggregaten är mer känsliga för igensättning av 

intagskanalen än de med större diameter som har lättare för att ”tugga” isen. Ett vanligt sätt att 

http://steelcraftpropellers.fi/wp-content/uploads/2015/05/swede-ship-marine-propellers.jpg
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undvika igensättning av mindre vattenjetaggregat är att förse intagsöppningen med ett isgaller. 

Isgallrets uppgift är att styra undan isen så att den följer skrovet istället för att dras in i intagskanalen. 

Nackdelen med isgaller är att strömningen störs, vilket minskar verkningsgraden, samt att det krävs 

att fartyget dockar eller att det monteras med dykare. 

Den utanpåliggande styrskopan med tillhörande hydraulik ligger till men för vattenjetaggregatets 

förmåga till operation i is. Dels så riskerar skopan med sin placering i vattenlinjen att frysa fast då 

fartyget ligger stilla och dels så är den utanpåliggande hydrauliska komponenterna utsatta för 

påkänningar då fartyget backar. Då vattenjetaggregaten monteras på plana akterspeglar av häcktyp 

så försämrar det manöverförmågan vid back ytterligare. 

Azimut- och podaggregat 
Med azimut- och podaggregat, fortsättningsvis benämnt podaggregat, avses en vridbar 

propulsionsenhet som kan vridas runt sin vertikala axel så att propeller strömmen kan riktas i 

godtycklig riktning. En pod ger bra manövrerbarhet och ger, som en av de intervjuade uttryckte sig, 

”möjlighet att svänga runt på en femöring”. Podaggregat utvecklades ursprungligen för större fartyg 

men är sedan flera år tillgängliga för mindre fartyg. Genom att podaggregatet kan vridas behövs inget 

roder.  

 

Figur 14. Älveli, trafikerad av Styrsöbolaget, är utrustad med podar av Rolls Royce Azimut-typ. Foto Mats Hjortberg. 

I samband med projekteringen av Tycho Brahe som trafikerar Helsingborg-Helsingør utfördes en 

utvärdering av podaggregatets förmåga att operera i is. Modellprov i ränna föll ut till belåtenhet och 

fartyget har opererat utan problem under flera år. Podaggregat används med god erfarenhet på 

Nämdö, Waxholmsbolagets senaste fartyg för vintertrafik.  



 

Inofficiell utgåva 16 2015-11-12 

IPS 
IPS ett är förhållandevis nytt framdrivningssystem av podaggregattyp utvecklat av Volvo Penta. 

Systemet har funnits på marknaden för fritidsbåtar sedan 2005 men är ganska nytt för fartyg avsedda 

för yrkestrafik. 

Två av de intervjuade operatörerna, N-O-S och Kustbevakningen, har systemet installerat på sina 

fartyg Provider respektive KBV312-serien. Systemet anses olämpligt för operation i is då propellern är 

framåtriktad och dragande. Vidare är propellrarna väldigt tunna i materialet. Dessa parametrar gör 

propellern känslig för föremål eller is som dras in i propellern. Inom Kustbevakningen pågår prov med 

en alternativ propeller. Fram tills idag har problemet varit att en kraftigare och tyngre propeller 

sänker ratingen på systemet vilket leder till kortare service intervall och högre kostnader.   

Roder 
Fartyg med traditionell propellerframdrift styrs medhjälp av roder som sitter akter om propellern. 

Vid fart framåt utsätts rodret sällan av några större påfrestningar av is. Då fartyget backar ärdäremot 

rodret extra utsatt då isen trycks ner under skrovet. Ett vanligt sätt att undvika skador på roder är att 

akter om rodret placera s.k. isknivar vars uppgift är att styra undan isen från rodret. Lättviktsfartyg är 

vanligtvis försedda med spadroder, vilka endast är lagrade i ovankant och utsätts för stora 

påfrestningar där hjärtstocken går in i skrovet. Vid backmanöver i is är det viktigt att rodret står helt 

rakt. Ett snedställt roder leder till en större tryckexponerad yta och det är vanligt förekommande att 

hjärtstocken kröks, med varvsbesök och dockning som konsekvens. För ett mer djupgående skrov 

hamnar rodret längre ner från vattenlinjen och blir mindre utsatt för is. Genom att förse fartyget 

med en skädda fördelas lasten över två punkter. Genom att även rodrets nederkant styrs upp så 

minskas risken för krökning av hjärtstocken och fartygets operationsförmåga i is ökar. Nackdelen 

med en skädda är att skrovets motstånd genom vatten ökar. 

Trimplan och interceptorer 
För snabbgående fartyg är det vanligt med trimplan eller interceptorer för att skapa en dynamisk 

lyftkraft i fartygets akter. Ur ett isperspektiv så anses interceptorer vara att föredra då de är mindre 

utsatta för påverkan från is i samband med back- och girmanövrar.    

Installerad effekt 
En viktig faktor för att obehindrat kunna ta sig fram i is är den installerade effekten. Detta var förr en 

vanlig begränsande faktor och orsak till behov av isbrytande assistans. I takt med att fartygen blivit 

allt motorstarkare så har behovet av assistans minskat.  

Med en trend mot energieffektiva fartyg optimerade mot en viss rutt så minskar den tillgängliga 

effektmarginalen. För denna typ av fartyg kan det därför framöver finnas ett behov av assistans för 

att bryta och hålla rännor öppna. I annat fall innebär det att de under huvuddelen av året skall åka 

runt med en outnyttjad reserveffekt. 

De intervjuade anser även att dubbla drivlinor är om inte nödvändigt så åtminstone att föredra då 

det ger ökad manövrerbarhet samt redundans. 

Kylvattensystem 

Kylvattensystem  
Kylvattensystemet har till uppgift att förse fartygets huvudmotorer och hjälpmotorer med kylning. 

Konsekvensen av utebliven kylning är förödande och kan leda till allvarliga haverier på motorerna.  
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Sjökistor 
Traditionellt har fartyg varit utrustade med sjökistor, tankar till vilka motorernas kylvattenintag 

kopplats. Genom att ha flera sjökistor så har man genom att kunna koppla om från den ena till den 

andra haft en inbyggd redundans i det fall att intaget till den ena sjökistan sätts igen. Eftersom 

sjökistan finns ombord på fartyget så ingår vikten av det sjökylvatten som finns i fartygets 

deplacement. Det innebär alltså en extravikt att transportera runt vilket gör att sjökistorna i takt med 

lättviktsfartygen utvecklats fått stryka på foten.  

Direkta sjövattenintag 
Många snabbgående fartyg har sjökylvattensystemet kopplat direkt till bordläggningen. För att 

säkerställa att motorerna får tillfredsställande kylning har intagen många gånger optimerats för att 

säkerställa ett jämnt flöde av sjökylvatten även vid höga farter. En del intag har utformats som 

skopor. Denna typ av direkta sjökylvattenintag är genom sin utformning extra känsliga för 

igensättning. 

Ogynnsamma förhållanden 
Kustbevakningen har stor erfarenhet av operation i vinterförhållanden. Enligt dem så är issörja den 

isform som innebär störst risk för igensättning av kylsystemet. Detta då undertrycket i intaget leder 

till bildande av iskristaller som växer till i röret och slutligen sätter igen.  

Cirkulering 
Cirkulering av sjökylvattenintag innebär att man leder en del av det utgående varma kylvattnet till 

intaget och på så sätt höjer vattentemperaturen i intaget. Då mängden vatten som är möjlig att 

cirkulera är begränsad och mängden kylvatten till följd av optimerade motorer minskat så är det ett 

väldigt känsligt system som kräver en väl genomtänkt utformning för att fungera. Flera av de 

intervjuade nämner cirkulering som ett bra system då det fungerar men även som en falsk säkerhet.  

Alternativa sjökylvattensystem 
Ett alternativ till att hämta sjökylvatten från det omgivande havet är att leda motorernas kylvatten 

till bordläggningen genom ett värmeväxlarsystem. Värmeväxlarsystemet placeras på eller integreras i 

fartygets bordläggning eller köl. Dessa system anses vara säkrare vid gång i is då man inte riskerar 

stopp i cirkulationen till följd av ispluggning. Systemen finns i otaliga utförande från enkla system där 

rörslingor placerats på fartygs utsida via dubbelbordläggning där kylvattnet strömmar mellan plåtar 

till integrerade boxkylare som fälls in i bordläggningen. För att dessa system skall fungera så måste 

strömningshastigheten vara god så att bortföring av värmen säkerställs. Systemen måste placeras så 

att de ligger en bit från vattenlinjen dels för att de inte skall utsättas för mekanisk påverkan från is 

och dels för att de inte skall riskera frysa igen då fartyget ligger stilla.    
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Nedisning 

Vad är nedisning 
Nedisning är ett fenomen som kan uppkomma så snart ytvattentemperaturen går under +4°C och 

genom överspolning eller stänk träffar nedkylda ytor. Vattnet fryser på i tunna och inledningsvis 

nästintill genomskinliga lager. Då isen har en isolerande verkan leder det till en succesiv tillväxt.  

Den vanligaste risken med nedisning är försämrad eller i värsta fall förlorad stabilitet. Detta är dock 

en välkänd och uppmärksammad risk som hanteras både vid konstruktion och under drift.  

Risken för nedisning beror på vindhastigheten och lufttemperaturen, fartygets egen kurs och fart 

(relativt vind och sjö), våghöjd, ytvattentemperatur och vattnets salthalt. 

 

Figur 15. Diagram över risken för nedisning som funktion av vindhastighet och lufttemperatur. Källa: SMHI. 

Vanliga åtgärder för att undvika nedisning är att dra ner på farten, byta kurs och om möjligt gå med 

sjön samt att söka lä genom att gå närmare land. Vid operation i skärgårdar så är det främst då man 

korsar större fjärdar och gatt som risk för nedisning föreligger. 

Den vanligaste åtgärderna för att bli kvitt is som byggt på fartyget är att använda isklubba eller ibland 

spett och för hand slå eller bräcka loss islagret. Ett hårt, kallt och många gånger riskfyllt arbete. 

Då det handlar om lättviktsfartyg gäller det att vara försiktig då man försöker få bort isen. Dessa är 

ofta byggda med förhållandevis tunn aluminiumplåt, eller FRP-sandwich uppbyggd av tunna laminat 

och låg kärndensitet, i däckshus och överbyggnader. Den vanligaste risken som nämns i intervjuerna 

är att det riskerar bli bucklor och slagmärken i aluminiumplåten eller sprickor i gelcoaten. Dock 

verkar förekomsten av nedisning vara måttlig då huvuddelen av de tillfrågade opererar i 

förhållandevis skyddade vatten. 

Nedisning av fördäck 
Ett extra utsatt område för nedisning är fördäck. På passagerarfartyg som opererar genom 

stävtilläggning, vilket huvuddelen av de intervjuade gör innebär det en ökad risk för halkolyckor för 
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såväl passagerare som besättning. För att undvika halka så tillämpas ett antal olika strategier alltifrån 

halkbekämpning med tösalt till uppvärmning av däck. Äldre traditionella fartyg klara sig ofta med 

hjälp av spillvärme från utrymmet under däck då de ofta saknar eller har lite isolering under däcket. I 

vissa fartyg har man tagit hänsyn till problematiken genom att leda fram vattenburen värme i slingor 

under däck. Lättviktsfartyg är sällan utrustade med slingor då detta medför en extravikt. Fartyg 

byggda i FRP-sandwich saknar möjligheten att dra nytta av spillvärme från insidan då kärnmaterialet 

har en god isolerande effekt. I det fall det finns erforderlig elektrisk effekt tillgänglig så kan elektriska 

slingor liknande golvvärme användas för att hålla däcket torrt. För avisning är dock erfarenheten att 

den krävda effekten blir så stor att det krävs att ett separat hjälpmaskineri körs för att generera el.  

Nedisning av antenner och utrustning på styrhyttstak och i master 
Ett problem som kan uppstå vid kraftig nedisning är självsvängning av master och styrhyttstak. Dessa 

dimensioneras normalt så att egensvängning och vibrationer undviks. I takt med att isen bygger på 

antenner och annan utrustning så ökar deras massa, vilket ger upphov till nya 

egensvängningsfrekvenser som i sin tur kan excitera strukturen. I värsta fall kan det leda till förlorad 

funktionalitet på utrustningen, brustna infästningar och sprickor i strukturen. Vid konstruktion av 

fartyg som skall operera i öppna vatten där det riskerar att bygga på is till följd av översköljning och 

spray är detta en faktor att ta hänsyn till.  För att minska underhållskostnaderna är det därför viktigt 

att se till att utrustning såsom radar, antenner och strålkastare stagas så att de klarar av den ökade 

massan som nedisning innebär. 

 

Figur 16. Styrhytt utsatt för lättare nedisning. Foto: Tommy Ohlsson. 

Nedisning av livräddningsutrustning 
Ett område som få av de intervjuade tar upp, men som nämns av vissa, är vad som händer när det 

som inte får inträffa inträffar, nämligen haveri som kräver evakuering. Passagerarfartyg byggda till 

HSC-koden förlitar sig till snabb evakuering av passagerare och kräver i praktiken Marine Evacuation 

Systems (MES) för att klara detta på utsatt tid. Hur säkerställer man att dessa och att mekaniska 

utlösningsanordningar för livflottar verkligen fungerar och inte är satta ur spel till följd av nedisning 

då de behöver användas? Traditionellt gäller översyn och renhållning genom att man knackar bort is. 

MES-stationer är ofta placerade otillgängligt på fartygen utsidor, vilket gör det svårt att komma åt 

dem.  
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Operativt beteende 

Den mänskliga faktorn och behovet av rutiner för gång i is för lättviktsfartyg 
Flera av de intervjuade med erfarenhet av lättviktsfartyg framhåller att fartygen bör inte var alltför 

robusta och maskinstarka. Orsaken är att besättningen då kan agera övermodigt och utsätta fartyg, 

passagerare och last för andra risker än att skada skrov eller framdrivning.  

De flesta som har erfarenhet av operation i is pratar i termer om förhållandevis låga hastigheter. En 

vanlig hastighet som dyker upp är 5 knop, vilken inom sjöfarten är en väl etablerad gräns för låg 

hastighet. 

Vid operation med lättviktsfartyg under vinterförhållande så anser flera av de tillfrågade att det är 

viktigt med klara rutiner och restriktioner för hur man opererar ett specifikt fartyg. En 

operationsrutin kan exempelvis innehålla fartrestriktioner kopplade till olika isförhållanden. En annan 

rutin kan vara hur man säkerställer att sjökylvattensystemet inte sätter igen och hur detta åtgärdas 

om det skulle inträffa eller hur man agerar för att undvika nedisning. Sjöräddningen utbildar 

exempelvis sina besättningar för operation under vinterförhållanden. Ett exempel på rutiner för hur 

fartyg får användas och vad man bör vara särskilt observant på vid gång i is är Kustbevakningens 

”Anvisningar för isgång med Kustbevakningens skepp och båtar” som återfinns i bilaga 5. 

Backmanöver i is 
Huruvida ett skrov är lätt att manövrera i is bestäms i huvudsak av akterns utformning. Ett skrov med 

parallella linjer i aktern och en plan akterspegel av häcktyp gör att fartyget blir svårt att backa men 

även att svänga då isen biter fast i aktern istället för att tryckas undan. Skroven bör inte vara 

fyrkantiga i aktern. Det gör dem svårmanövrerade vid girar och vid backning samt bygger på is mot 

akterspegeln som oftast inte är konstruerad för att tåla den belastning som uppstår. Många gånger 

trafikeras en rutt av flera olika fartygstyper med olika förutsättningar och manöverförmåga. Det är då 

viktigt att samtliga fartyg på rutten hjälps åt att hålla vändplatser och rännor öppna så att de fartyg 

som kräver större manöverutrymme får hjälp med detta. 

Anpassningar för vintersäsong 
Det stora flertalet av rederierna byter helt enkel fartygstyp till ett tyngre långsamtgående fartyg vid 

ett fastställt datum då man övergår till vinterturlista. På så sätt undgår man att utsätta sina 

lättviktsfartyg för risken att gå i is. Vid extrema väderförhållanden förekommer det att det bildas is 

innan man bytt fartyg. Detta upplevs av de flesta som en påfrestning om inte på fartyget så för 

besättningen då det ger upphov till en känsla av otrygghet. 

Generellt görs få vinterrustningsåtgärder bland de operatörer som intervjuats. De åtgärder som görs 

handlar främst om bytet till eluppvärmda landgångar.  

Omlokalisering av nattförtöjningsplats 
Isförtöjning med fören ut från kaj eller brygga är att föredra för att förhindra infrysning. Skall fartyget 

ligga stilla längre än över natten är ett system som håller vattnet akter om fartyget cirkulerande att 

rekommendera. Detta kan åstadkommas med en omrörare eller med tryckluft. Genom att hålla isfritt 

akter om fartyget ges möjlighet till back-pull manöver, d.v.s. man ges möjlighet att backa för att ta 

sats så att man möter isen med fart istället för att börja från stilla stående 

Rännor och vallar 
Fartyg som inte opererar efter en viss rutt utan trafikerar på enskilda uppdrag kan många gånger 

begränsas i sin framkomlighet av att de behöver korsa brutna rännor som trafikeras regelbundet. 

Även om istjockleken ligger på hanterbara tjocklekar så bygger den brutna isen runt rännan upp 
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rejäla vallar som hindrar framkomligheten för ett mindre och lättare fartyg. Detta är vanligt 

förekommande i skärgårdar med fasta farleder för tyngre färjetrafik såsom Stockholms norra 

skärgård och Karlskrona.  

Fartyg som går i linjetrafik i brutna rännor råkar ut för ett annat problem i de fall turtätheten inte är 

större än att rännan hinner frysa till mellan turerna. Även om den brutna isen blir sönderslagen och 

man försöker trycka ut den under kanten på rännan så fryser viss del av den brutna isen till i ett 

ojämnt lager. Efter några veckor har isen i rännan frusit till i ett lager som är både starkare och 

tjockare än den omkringliggande isen. När detta inträffat så är en vanlig strategi att bryta upp en ny 

ränna vid sidan av den första. Den nya rännan används därefter tills det att även denna växt sig 

starkare än omgivande is. I farvatten där isen ligger under längre perioder är det därför viktigt att ha 

en strategi där man planerar placeringen av sina rännor i farleden så att man kan trafikera denna så 

länge som möjligt utan att behöva assistans. För att hålla rännan farbar så länge som möjligt gäller 

det att hålla den bred. Ett sätt är att man som skeppare plogar för att hålla rent rännkanten. Detta 

görs genom att man på vägen ut trycker mot ena kanten på rännan medan man på återresan trycker 

fartyget mot den andra sidan av rännan. Det medför att man belastar ena sidan på fartyget mer än 

den andra om man inte varierar sig. 

Katamaraner rensar rännan sämre då den inte trycker ut all isen mot kanten utan låter den ligga kvar 

mellan skroven. Det är därför svårt att upprätthålla linjetrafik utan att ha assistans med att hålla 

rännan ren i de fall man kör med katamaraner. 

Vinterhållplatser/Isstationer 
Vinterhållplatser innebär att man under perioder då väder och isförhållanden är ogynnsamma för 

anlöp av den ordinarie bryggan flyttar hållplatsen till en annan brygga som ligger bättre till.  

Isstationer betyder att man flyttar ut upphämtningsplatsen från bryggan ut på isen där fartyget har 

lättare att ta sig fram utan exempelvis behöva bryta sig in eller backa ut.  Behovet att flytta ut till 

isstationer har minskat på senare år i takt med att fartygen blivit motorstarkare. 

Komfort och buller 
Något som beskrivs som obehagligt vid gång i is med lättviktsfartyg med skrov av såväl aluminium 

som FRP är den ljudupplevelse som uppstår då den krossade isen slår mot skrovet och fortplantas ut i 

passagerarutrymmen. En bakomliggande orsak till den skarpa ljudbilden, som av en intervjuad 

beskrevs som ”att hela fartyget höll på att gå i bitar”, kan ha sitt ursprung dels i skrovpanelernas 

lägre vikt/styvhetsförhållande och dels att lättviktsfartygens isolering är viktoptimerad. 

Viktoptimeringen ger mindre isolerad yta men även isolering med tunnare tjocklek och med lägre 

densitet än för traditionella fartyg. För att undvika bullerproblem orsakade av maskinerier och övrig 

utrustning ombord på lättviktsfartyg görs normalt lokala insatser för att isolera bullerkällor. Denna 

typ av insats saknar dock effekt på det av isen skapade bullret. Utöver att det av isen inducerade 

bullret skapar en hög ljudnivå ombord så kan det även ge upphov till oro bland passagerare och 

besättningar som är ovana vid fenomenet. 

Ett annat problem som inverkar på komforten och som kan utgöra en fara för passagerare ombord är 

påkörning av isflak eller större isbumlingar, i synnerhet då dessa kommer kranbalksvis eller tvärs med 

fart orsakat av strömt vatten så riskerar fartyget av inslaget att förflyttas i sidled. För ett 

lättviktsfartyg med ett lägre deplacement så blir påverkan av anslagsenergin större än för ett tyngre 

fartyg och hastigheten i sidled högre. Då detta styrs av fysikens lagar krävs det operativa 

anpassningar för att reducera detta problem. Gång i drivis kan på liknande sätt ge en ryckig och stötig 

resa som upplevs obehaglig.  
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Kajer och bryggor för vintertrafik 
Underlaget som utgör faktabas för detta avsnitt är baserat på intervjuer med ett fåtal personer. Då 

deras erfarenheter och åsikter inte alltid följer en ensad linje så är det svårt att dra några direkta 

slutsatser. Det går dock att urskilja en skillnad mellan pendeltrafik och turtrafik. Vid pendeltrafik 

trafikeras och anlöps två eller tre hållplatser med korta intervall medan vid turtrafik så trafikeras en 

linje med flera hållplatser utmed en rutt. Exempel på pendeltrafik är trafiken över Göta Älv i 

Göteborg samt Djurgårdstrafiken i Stockholm medan Stockholms skärgård och Göteborgs södra 

skärgård utgör exempel på turtrafik.  Några punkter är dock värda att ta upp: 

 Det är skillnad på förutsättningarna för investeringar beroende på om det rör sig om pendel- 

respektive turtrafik till pendeltrafikens fördel.  

 Dykdalber och fixa lägen är att föredra endast vid pendeltrafik där vattnet hålls öppet av tät 

trafik. Vid glesare trafikering är öppna kajer att föredra då de ger fartyget möjlighet att lägga 

rännor in till bryggan/kajen beroende på isläget.  

 Det finns en skillnad mellan Västkusten och Stockholms skärgård baserad på olika 

förutsättningar gällande isläge och vattenståndsvariationer som spelar in på utformningen av 

fasta bryggor. Pontonbryggor är att föredra. 

 Stävtilläggning med embarkering/debarkering över stäven är att föredra då det dels ger bra 

översikt från bryggan och dels kräver en kortare kaj att hålla uppsikt över. 

 Skärgårdsresenärer som åker turtrafik har en större förståelse för vinterförhållanden än 

pendelresenärer 

 Det är viktigt med en bra snöröjning på bryggorna. 

 Tillgång till väderskydd eller värmestuga för passagerarna är önskvärt vid turtrafik. 

  

Ansvaret för bryggorna 
I Stockholms skärgård ägs de större bryggorna av Trafikverket medan de mindre bryggorna ägs av 

enskilda bryggföreningar. Ägarna ansvarar för att bryggorna håller en lägsta standard. De bryggor 

som omfattas av Waxholmstrafiken besiktigas vartannat år så att de uppfyller de krav som rederiet 

kräver.   

I Göteborg ägs och sköts huvuddelen av bryggorna av Trafikkontoret. Bryggorna på några av öarna i 

södra skärgården där det främst bor fritidsboende samt Donsö är privatägda. Bryggorna anses 

generellt hålla på en bra nivå.  
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Skador orsakade av is 
Under intervjuerna så har det gjorts försök att skapa en bild av omfattningen av skador orsakade 

avgång i is. Någon klarhet i förekomsten har det inte gått att få. De flesta anser dock att det är 

ovanligt. Den skada som tas upp i flest fall är skador på propellrar då denna skada uppstår på såväl 

lättviktsfartyg som fartyg av traditionell typ. Följande skador har tagits upp utan inbördes ordning. 

 Kraftigt slitage på bottenfärg på såväl aluminium- som kompositfartyg. Det är kanske inte en 

skada men förlusten av färg ger upphov till en osäkerhetskänsla bland besättningen. Detta 

gäller särskilt de moderna antifoulingfärger som utvecklats för att minska motståndet. Den 

bakomliggande grundfärgen av epoxi eller gelcoat har dock endast i undantagsfall påverkats 

utan upplevs som väldigt tålig. 

 Sönderskurna bogfendrar/kölslitskydd i gummi och PUR efter gång i nyis. Skadorna har 

troligen uppstått till följd av att den höga anslagsfrekvensen orsakat hysteres i materialet, 

varvid materialets hållfasthet drastiskt försämrats och isens skarpa kanter skurit sönder 

fendern. 

 Hål i slag på aluminiumfartyg.  

 Avslitna sprutlister på kompositfartyg 

 Skador på slingerkölar  

 Skador på infästning av ekolod. 

 Tryckskador i form av bucklade panelfält på akterspegel av häcktyp. 

 Tryckskador i form av bucklade panelfält på akterdel av sidobordläggning på KBV301-serien 

 Slangbrott på vattenjetaggregat KBV 301 

 Överhettning av huvudmotorer och hjälpmotorer med haveri till följd av igensatt 

sjövattenintag. 

 Torrkörning av brandpump till följd av igenfruset sjövattenintag. 

 Sprickor i gelcoat och topcoat efter klubbning av is på däckshus. Is fäster bättre på topcoat än 

gelcoat då den senare har en slätare yta.  Topcoat är dock enklare att reparera genom 

bättringsmålning. 

 Skador på propellrar 

 Krökta hjärtstockar 

 Skador i gelcoat på fartyg i enkelskals FRP 

 

Figur 17. Reparation av skada i slaget på KBV285 orsakad av is. Foto: Kustbevakningen. 

En farhåga som nämnts i några intervjuer är hur man reparerar FRP-laminat under vintern då det 

krävs en kontrollerad miljö och temperatur. Detta krav utgör en oro för att fartygen skall bli 

stillaliggande då miljökraven kan vara svåra att uppnå vintertid, även om man dockar på varv. 
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Rapportering av skador 
Transportstyrelsens system för rapportering av skador fångar i dagsläget inte upp isgenererade 

skador som bucklor i skrov och propellerskador som just orsakade av is. Inte heller har man i 

dagsläget någon möjlighet att sortera ut skador funna i samband med skrovbesiktning till 

bakomliggande orsak då denna relation saknas i databasen. Likaså är det enligt Transportstyrelsen 

svårt att få någon statistik från försäkringsbolagen då dessa inte alltid särredovisar isskador.   
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Regelverk för operation av lättviktsfartyg under vinterförhållanden 

Befintliga regelverk använda för lättviktsfartyg 
I dagsläget går det endast att klassa fartyg byggda i stål för gång i is. Klassreglerna har öppningar för 

att godkänna fartyg i andra material i det fall man kan påvisa att fartyget har ekvivalenta lösningar. 

Det finns dock ingen klassnotation för detta. 

Det finns ett antal nationella regelverk för utformning för fartyg upp till 24 m. Dessa är i grunden lika 

och går i stort sett ut på att man förstärker skrovets stävparti och vattenlinje samt ökar motorstyrka, 

propelleraxelns diameter samt rodrets dimensioner. 

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, Island) 

 Sjöfartsverkets Yrkesbåtsregler (Finnish Maritime Administration - Commercial Craft Rules) 

Version  2009:1  (Finland) 

 Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre 

erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. (Danmark) 

Föreskrivande kontra funktionsbaserat regelverk 
Trenden vad det gäller regelverk är att man mer och mer lämnar de traditionella föreskrivande 

regelverken till förmån för de funktionsbaserade regelverken. 

Frågan har inte ställts direkt under intervjuerna men har berörts av det stora flertalet intervjuade. 

Kanske något överraskande kretsar diskussionen gällande ett föreskrivande regelverk hos 

huvuddelen av de intervjuade, det är ett något ovanligt fokus då de som jobbar med 

lättviktskonstruktioner ofta föredrar funktionsbaserade regelverk. Man bör dock göra tillägget att det 

stora flertalet verkar förutsätta att ett sådant regelverk skall föreskriva just de lösningar som man 

själv tillämpar. En bakomliggande orsak till detta förefaller ligga i att de funktionsbaserade 

regelverken brukar bli dyrare för projektet då man som konstruktör och varv måste bevisa att den 

föreslagna lösningen fungerar tillfredsställande. För den konstruktör eller varv som inte har möjlighet 

att sprida kostnaden på flera fartyg eller projekt kan därför ett funktionsbaserat regelverk stjälpa 

ekonomin i ett projekt.   

En framkomlig väg kan vara att gå tvåspårigt. Med detta avses att man utvecklar ett regelverk 

utgående från ett antal funktionella krav som skall säkerställas. Parallellt ges exempel på accepterade 

föreskrivande lösningar från exempelvis Finska Sjöfartsverkets Yrkesbåtsregler. På så sätt finns det 

alltid en väg fram för den som vill uppnå en basnivå. Denna fråga lämnas med varm hand över till den 

som avser att utveckla regelverket. 

Klass eller myndighet? 
I frågan gällande vilken instans som är lämplig som ägare av ett framtida regelverk är åsikterna 

splittrade. 

Varv som till huvuddelen tillverkar mindre fartyg, under 24 m, är av åsikten att regelverket skall ägas 

av de nationella myndigheterna. Den tyngsta orsaken till detta är att man anser att inblandning av 

klassen innebär en merkostnad som fartygstypen inte kan bära ur ekonomisk synpunkt. En annan 

orsak är att man anser att klassällskapen har en begränsad kunskap om fartygstypen och man därför 

skulle tillämpa erfarenheter, krav och administrativa rutiner från större fartyg. Man anser även att 
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det ekonomiska incitamentet, med ett fåtal fartyg i en geografiskt avgränsat område, för ett 

klassällskap att aktivt utveckla och vidmakthålla ett dylikt regelverk gör det ointressant.  

Att varvens farhågor gällande såväl kunskapsnivån hos klassällskapen inom segmentet mindre fartyg 

som det ekonomiska incitamentet är lågt bekräftas indirekt vid intervju med ett klassällskap då 

frågan om erfarenheter av skador besvaras med att den saknas då fartyg av denna typ av fartyg 

normalt inte klassas. DNVGL anser sig villig att delta i utvecklingen av regelverk antingen via 

finansierad projektform eller i ett kommersiellt projekt där kunden önskar fartyget godkänt för gång i 

is. Man anser dock att det är tveksamt att det finns något kommersiellt projekt som är villigt att bära 

de kostnader som det skulle innebära. Huruvida detta speglar klassällskapens officiella ståndpunkter 

eller den enskilde handläggarens återstår att utreda. 

För tillverkare av de något större lättviktsfartygen samt bland konstruktörerna är man överlag 

positivare till klassällskapen som ägare av ett framtida regelverk. En trolig orsak är att dessa fartyg till 

huvuddel konstrueras i enlighet med klass eller klassas och byggs under survey. Att då även få in 

kapaciteten att kunna operera under vissa isförhållanden underlättar ur både konstruktions- och 

marknadsföringssynpunkt då man inte är bunden till en nationell myndighet. Återkopplingen från 

marknaden genom skyldighet till skaderapportering för klassade fartyg och kontinuerlig uppdatering 

av klassregler är fördelar som väger över till klassällskapen. 

Omfattning 
Att skapa ett regelverk är viktigt, men att regelverket täcker rätt aspekter är viktigare. Baserat på de 

gjorda intervjuerna är det viktigt att ett regelverk behandlar följande områden utan inbördes 

ordning: 

 Manöverförmåga vid såväl gång framåt som back vilket täcker in:  

o Utformning av skrov 

o Framdrivningssystem 

o Styrsystem 

 Kylning av motorer och hjälpmaskinerier 

 Skrovhållfasthet  

 Hälsa, miljö och säkerhet i form av: 

o Buller. 

o Olycksrisker för passagerare och besättning. 

o Förlorad funktionalitet hos sensorer och kommunikationsutrustning. 

o Livräddningsutrustning och brandpumpar. 

 Operationsbegränsningar innefattande 

o Klara kriterier för operation i is. 

o Accepterade bedömningshjälpmedel. 
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Några lättviktsfartyg och deras förmåga till gång i is 

M/S Makø 
Ett GRP-sandwich fartyg som ursprungligen konstruerats för gång i is, utan regelverk men i 

samarbete mellan DNV och varv, är M/S Makö. Hon är byggd vid Abrahamsens Bådbyggeri AS 1978 

för att operera i Fredrikstadsområdet med de isförhållanden som råder där. Med den tidens 

tillgängliga material byggdes hon med laminattjocklekar om 6-10mm. I det isförstärkta stävpartiet 

uppgick den utvändiga laminattjockleken genom omlottlaminering till uppemot 40mm. Fartyget gick 

ursprungligen mycket i is utan att dra på sig några skador. Idag fungerar hon som skolfartyg baserat i 

Fredriksstad under namnet M/S Ny-Vigra III. 

 

Figur 18. M/S Makø. 

 

Astrid II 
Minsvepare av trålartyp byggd i GRP-sandwich Karlskronavarvet 1981 för Leif Johansson på Rörö. 

Fartyget gick som fiskefartyg under namnet Astrid av Rörö 1981-1988 för att därefter övergå till 

Svenska Marinen under namnet HMS Rörö. Astrid II byggdes för att ha förmåga att gå i is med högre 

kärndensitet och tjockare laminat i för och utmed KVL. Då Astrid II var försedd med förhållandevis 

kraftiga motorer agerade hon vid flera tillfällen isbrytare för andra fiskefartyg. Fartyget är sedan 1994 

åter verksamt som fiskefartyg och återfinns idag under norsk flagg med namnet Polarfangst. 

 

Figur 19. Astrid II som nybygge1981 respektive i utförande som 2014 under namnet Polarfangst. Foto: Terje Fredh och Swein 
W Petterson. 
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Korvett typ Visby 
En serie om fem 72m korvetter i kolfibersandwich byggd vid Kockums/Karlskronavarvet för Svenska 

Marinen. Fartygen har en specificerad förmåga att kunna operera i is och har genomgått utvärdering 

under tuffa vinterförhållanden. 

 

Figur 20. Visbykorvett under gång i is i samband med SystemProv Is Kyla (SPIK). Foto Niklas Byström och Fredrik Ringblom. 

   

Stridsbåt 90H 
Stridsbåt byggd i aluminium av Dockstavarvet och Gotlands Varv 1991-1997 för Svenska Marinens 

räkning. Fartyget anses inte vara lämpligt för operation i is. I samband med prov under gång i nyis 

skadades kölslitskyddet i form av PUR-gummi. Den höga anslagsfrekvensen av isen ledde till hysteres 

i listen, vilken tappade sina hållfasthetsegenskaper och skars sönder av isens skarpa kanter. 

 

Figur 21. Stridsbåt 90H. Foto Dockstavarvet. 
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Stridsbåt 90E 
Stridsbåt byggd i kolfibersandwich av Storebro. Finns i både svenska och danska marinen. Svenska 

flottan opererar inte fartygstypen under vinterförhållanden. I danska flottan används båttypen som 

räddningsbåt/landstigningsbåt (SAR/LCP) ombord på de OPV:er av Knud Rasmussen-klass som 

opererar i farvattnen runt Grönland. För denna uppgift så har fartygstypen förstärkta skrov och 

kraftigare framdrivningssystem. Enligt uppgift så är fartyget försett med en plåtförstärkning i fören. 

 

Figur 22. Stridsbåt 90E i sitt utförande som SAR/LCP för danska marinen. Foto: Storebro. 

 

E/S Sjövägen 
Eldriven färja i GRP-sandwich byggd av Faaborg Vaerft på Fyn i Danmark 2014 för Rederi AB Ballerina. 
Fartyget är klassat hos Transportstyrelsen för fartområde E. Skrovet är förstärkt för gång i bruten 
ränna i Stockholms inre farvatten. 

 

Figur 23. E/S Sjövägen vid Faaborg Værft, Faaborg 2014-09-03. Foto: Peter Therkildsen. 
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KBV 281-290 
Patrullbåtsserie byggd i aluminium för Kustbevakningen vid Djupviks varv under perioden 1979-1990. 

Ansågs ha goda egenskaper för gång under lättare isförhållanden och uppges ha en iskapacitet enligt 

följande: 

 Obruten is: 5 cm/4 knop  

 Brutenränna: 10 cm/5 knop 

De goda egenskaperna för gång i is tillskrivs den djupa skrovformen med rundad akter samt de lågt 

liggande propellrarna. 

 

Figur 24. KBV 283 vid bryggan i Kungshamn 2010.  Foto: Marcus Roos. 

 

KBV 301-311 
Patrullbåtsserie byggd i aluminium för Kustbevakningen vid Karlskronavarvet 1993-1997. Fartyget har 

enligt uppgifter kapacitet att kunna gå i is enligt följande: 

 Obruten is: 5 cm/3 knop  

 Brutenränna: 10 cm/4 knop 

Praktiska erfarenheter från operation i is har visat på att fartyget är svårmanövrerat samt känsligt för 

skador på vattenjetaggregatens hydraulik vid backmanöver. Fartyget anses av Kustbevakningen idag 

som olämpligt för gång i is.   
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Govakker Maren/Govakker Thora 
Två 15 m passagerarfartyg byggda i aluminium vid Djupviks varv. Fartygen går i pendeltrafik över 

Glomma mellan östra och västra delarna av Fredrikstad i Norge. Fartygen är förstärkta för gång i is i 

enlighet med Nordisk Båtstandard för yrkestrafik (NBS-Y) och registrerad och försett med propeller i 

duplex-stål. Fartygets fördäck hålls isfritt medhjälp av spillvärme från motorns kylsystem. 

  

Figur 25. Govakker Maren. Foto Björn Henriksson. 

 

Spirit of Ontario 
86 m aluminiumkatamaran levererad av Austal 2004 för trafik på Lake Ontario mellan 

Rochester(USA) och Toronto(Kanada). Skrovet är förstärkt för att kunna gå i lättare is genom att 

plåttjockleken ökats utmed vattenlinjen samt att förskeppet förstärkts med tätare spantning. 

 

Figur 26. Spirit of Ontario isförstärkt 86m passagerar- och bilkatamaran i aluminium. Foto: Austal Ships. 
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StandardFlex – Flyvefisken klass 
Patrullfartyg byggda i samarbete mellan Karlskronavarvet och Danyard A/S. Karlskronavarvet stod för 

konstruktion och byggnation av första skrovet medan Danyard utrustade och byggde resten av 

fartygen i serien. Fartygen konstruerades för viss isgående kapacitet. Under sin tid i Danska Marinen 

råkade de vid några tillfällen ut för lättare isskador på skrovet i samband med gång i nyis i troligtvis 

för hög fart.  

 

Figur 27. Litauiska flottans P14 Aukstaitis av Flyvefisken klass under gång i is. Foto: Ministry of National Defence Republic of 
Lithuania.-  

SF MKI – Holm klass  
Patrullfartyg i GRP-sandwich levererade av Danish Yachts A/S. Fartygen är byggda under survey av 

DNV och har isförstärkta skrov. Fartygen har enligt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 

fungerat bra utan kända skador orsakade av is. 

 

Figur 28. Fartyg typ SF MKI – Holm klass. Foto: Søværnet. 
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SF MKII – Diana klass  
Sex patrullfartyg för danska marinen i GRP-sandwich levererade av Faaborg Vaerft A/S 2006-2007 . 

Skroven dimensionerades och byggdes vid Kockums AB/Karlskronavarvet. Fartygen är byggda under 

survey av DNV och har isförstärkta skrov. Fartygen har enligt Forsvarsministeriets Materiel- og 

Indkøbsstyrelse fungerat bra utan kända skador orsakade av is. 

 

Figur 29. Fartyg typ SF MKII – Diana klass. Foto: Søværnet. 

  

ROK1086 
Fartyget är ett isgående brandbekämpnings- och oljesaneringsfartyg i aluminium konstruerat och 

byggt av Kewatec i Finland. Fartyget är konstruerat för gång i minst 5 cm is i grundutförande och 

försett med dubbla drivlinor med fasta propellrar. För att säkerställa den isgående förmågan är stor 

omsorg lagd vid skrovformen. Propelleraxlarna är inbyggda i skäddor som utformats för att styra 

undan isen från propellrarna samt att styva upp rodren. Vidare är fartyget utrustat med Kewacool, 

ett egenutvecklat skrovintegrerat kylsystem, som säkerställer kylning av maskineriet vid gång i is. 

  

Figur 30. ROK1086 ett isgående brandbekämpnings- och oljesaneringsfartyg i aluminium från Kewatec. 

 

  

http://fotogalleri.forsvaret.dk/SOK/skibe/DIANA_kl/pages/DIANA_KL_7.htm
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Slutsatser 
Projektet har kommit fram till följande slutsatser 

Vid konstruktion av lättviktsfartyg så gäller det att prioritera efter det vanligaste förekommande 

driftsfallet. Det är viktigt att inte överdimensionera fartyget mot att kunna bryta is utan att istället 

anpassa fartyget så att det fungerar så bra som möjligt i huvudoperationsfallet och därefter kunna 

operera med begränsningar då det blir is. 

Operativa begränsningar såsom kopplingar mellan fart, istyp och istjocklek kan vara ett värdefullt 

dokument för att undvika onödiga skador till följd av övermod hos fartygets befälhavare. 

Skrovform, framdrivnings- och kylsystem är viktigare faktorer än skrovmaterialet för fartygets 

förmåga till operations i is. 

Det finns ett behov av att utreda alternativt offentliggöra grundläggande egenskaper för moderna 

kompositmaterial i samband med gång i is då såväl material som produktionsmetoder utvecklats. 

Det är viktigt att inte glömma bort trygghetskänslan hos besättning och passagerare. Denna kopplas 

till komfortvärden som buller och hastiga rörelser. 

Flertalet av de intervjuade ser is och lättviktsfartyg som ett lokalt problem relaterat till Östersjön. 

Många anser att ett regelverk för operation av lättviktsfartyg under vinterförhållanden bör tas fram 

av nationella myndigheter i samarbete snarare än av klass.  

Det finns en bra grund till regelverk i Finska sjöfartsverkets regelverk för yrkesbåtar ”Commercial 

Crafts”. 

En bedömning av den isgående förmågan hos fartyg dimensionerade efter regelverkens ordinarie 

regler kan vara utgångspunkt för utveckling av ett regelverk. Genom att utrusta och mäta på 

existerande fartyg kan erfarenhet i siffror fås fram. 

Det finns ett behov av att utreda alternativt offentliggöra grundläggande egenskaper för moderna 

kompositmaterial i samband med gång i is. 

Det finns ett stort intresse bland de intervjuade för att delta i ett fortsatt arbete runt frågan. Den 

dominerande orsaken är att man vill delge sina erfarenheter. Detta gäller inte minst operatörerna. 
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http://www.kewatec.fi/
http://www.marinetraffic.com/
http://www.mobimar.com/
http://www.navalhistory.dk/Danish/Flaadelister/Periode/FlaadenIDag.htm
http://www.sjoraddning.se/
http://www.skargardsbatar.se/
http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/havsis
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/is-till-havs-1.4105
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/nedisning-1.81397
http://www.swedeship.se/
http://www.tugboatlars.se/
http://steelcraftpropellers.fi/
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Bilaga 1. Bidragande företag och organisationer 
Följande företag och organisationer har bidragit med information till projektet.  

Företag/organisation Nationalitet Personer 

Blidösundsbolaget Sverige Niklas Oscarsson, Fredrik Liw 

Br. Aa  AS     Norge Tor Øyvin Aa 

Bureau Veritas Danmark Stewart Smith 

C Marine AB Sverige Fredrik Åkerman, Johan Edvardsson 

Composite Consulting Group Sverige Andreas Forsberg 

DNVGL Norge Stefan Palm 

Envo Ehf Island Stefan Gudsteinson 

ESNA AS Norge Nere G Skomedal 

Faaborg Verft Danmark Jan Mortensen 

FKAB Sverige Klas Wester 

FMV Sverige Anders Lönnö 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Danmark Ole Madsen 

Gothia Marine AB Sverige Torbjörn Ottersten 

Karlskrona Sjötaxi Sverige Tommy Olsson 

Kewatec Aluboat OY Finland Jens Ahlskog 

Kustbevakningen, Region Nordost Sverige Michael Lindberg 

Kustbevakningen, Region Sydväst Sverige Ola Branje, Thomas Byrin 

Lindstøl Skip AS Norge Arne Lindstøl 

Mobimar Finland Pauli Immonen 

Niels Hjørnet Danmark Niels Hjørnet 

N-O-S Sverige Markus Olofsson 

Saab Kockums Sverige Sven-Erik Hellbratt 

San Con Sandwich Consult AB Sverige Björn Abrahamsen 

SAPA Sverige Chris Moyle 

Skärgårdsredarna Sverige Alf Norgren 

SSPA, Stockholm Sverige Magnus Forsberg 

SSRS Sverige Per-Egon Persson 

Stockholms Sjötrafik Sverige Daniel Almgren 

Styrsöbolaget Sverige Christian Hallberg 

Swede Ship Marine AB Sverige Bo Axelsson 

Svensk Sjöentreprenad AB Sverige Thomas Hallberg 

TBS Yard AB Sverige Lars Tedehammar 

Trafikverkets Färjerederi Sverige Fredrik Skeppsstedt 

Transportstyrelsen Sverige Stefan Eriksson 

Tuco AS Danmark Jonas Pedersen 

Umoe Mandal  Norge Are Söreng 

Utvecklingsbolaget Coriolis AB Sverige Mats Hjortberg 
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Bilaga2. Genomsnittlig isutbredning i svenska farvatten. 
 

 

  



 

Inofficiell utgåva 38 2015-11-12 

Bilaga 3. Isläget 1987-03-16 (extrem). 
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Bilaga 4. Isläget den 23 februari 2011-2014. 

2011:                2012: 

  

2013:                2014: 
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Bilaga 5. Anvisningar för isgång med Kustbevakningens skepp och 

båtar
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