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Sammanfattning och rekommendationer
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut (SMHI), som båda på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) utför
viktiga uppgifter i den svenska nationella och internationella fiskbestånds- och
havsmiljöövervakningen, har av regeringen fått i uppdrag att utreda möjligheterna för
att projektera ett nytt forskningsfartyg för marin miljöforskning, i första hand för
fiskbeståndsundersökningar och oceanografi. Kustbevakningen (KBV) har av regeringen
samtidigt fått i uppdrag att vara tekniskt stöd, samt att medverka till att utreda
lämpligheten av en ombyggnation av ett befintligt KBV-fartyg för samma ändamål. Till
sin hjälp har de tre myndigheterna upphandlat SSPA Sweden AB som tekniska
konsulter.
Utredningen har, förutom de rent tekniska detaljerna rörande nybygge respektive
ombyggnation, utfört en kravanalys för att utröna vilka grundläggande funktioner ett
forskningsfartyg behöver, inkluderande en omvärldsanalys för att om möjligt
tillfredsställa behov av fartygstid hos andra institutioner i Sverige och närliggande
länder. Studiebesök har utförts på andra forskningsfartyg med liknande kapacitet och
inriktning. Dessutom har projektet utfört en ekonomisk analys med olika
driftsscenarier, beläggningsgrad och former för drift, och analyserat ett troligt
projektupplägg för en senare anskaffningsfas. De viktigaste avgränsningarna i arbetet
har varit att den beskrivning och de ritningar som tagits fram är att betrakta som
funktionsbeskrivningar – deras syfte är främst att kunna avgöra storlek och en möjlig
utformning på det tänkta fartyget, för att på så vis möjliggöra en investerings- och
driftskalkyl, inte att ta fram en färdig ritning över exakt hur fartyget ska byggas.
En skillnad mellan alternativet nybygge och alternativet ombyggnation är att vid
alternativet nybygge har något större hänsyn tagits till externa intressenters tekniska
behov. Orsaken är att ett nybygge behöver utnyttjas också av externa intressenter för
att nå en hög beläggningsgrad, medan ett ombygge skulle fullbeläggas av SLU, SMHI
och KBV gemensamt.
Utredningen visar att det är möjligt att uppfylla de krav som SLU och SMHI satt upp på
ett forskningsfartyg, både genom att bygga ett nytt fartyg respektive bygga om ett
befintligt KBV-fartyg. Alternativet ombyggnation är dock förenat med tekniska och
ekonomiska risker, som driver upp ombyggnadskostnaden. Detta är huvudsakligen
kopplat till bullerproblematik.
Vid ett nybygge går det, utan att det uppstår väsentliga merkostnader, att
tillfredsställa den stora majoriteten av de krav som ställts av externa intressenter,
genom att fartyget ritas med inbyggd flexibilitet vad gäller teknisk utrustning och plats.
Nybyggnationsalternativet innebär ett fartyg på c:a 63 meter med en besättning på 13
personer eller i särskilda fall fler, som kan förlägga 13 forskare i enkelhytter (upp till 23
vid särskilda tillfällen). Fartyget är fullt utrustat för provtrålning, laboratorieundersökningar, ekosondering och alla andra aktiviteter som krävs inom fiskeriforskningen,
och designas för att leva upp till de krav på lågt utstrålande buller och bubbelbildning
som finns för denna typ av undersökningar. Det är även utrustat med nödvändig
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provtagningsutrustning samt moderna kemiska och biologiska analyslaboratorier för
de hydrografiska undersökningarna. Dessutom finns möjlighet för hantering av bojar,
sedimentprovtagare, fjärrstyrda undervattensfarkoster (ROV) och liknande utrustning,
då det finns plats att ta ombord flera containers som kan vara utrustade med
laboratorier, extra vinschar m.m. Fartyget beräknas kosta c:a 430 MSEK, vilket medför
en årlig kostnad (avskrivningar, drift etc.) på c:a 55 MSEK. Om sjöfartsstöd för
personalkostnader kan erhållas minskas denna summa med 6,6 MSEK.
För ombyggnation av ett befintligt fartyg har utredningen utgått från att det är KBV
001 Poseidon som är aktuell. Enligt förslaget kan ett flertal av fartygets för KBV unika
funktioner, såsom brandbekämpning och oljeupptagning, antingen behållas intakta
eller i stort sett återtas genom en omkonfiguration. Tanken är att det byggs nya hytter
ovanpå akterdäck och att vissa utrymmen byggs om permanent för SMHI:s verksamhet
(främst provtagningsutrustning och laboratorier), medan SLU får bedriva sin
huvudsakliga verksamhet i en löstagbar modul. När modulen står ombord, cirka 6
månader per år, blir fartygets kapacitet som kustbevakare begränsad, men när den
lyfts av kan SMHI fortfarande utföra sina undersökningar, och KBV använda fartyget
med några få begränsningar jämfört med nuvarande möjligheter. En ombyggnation för
att möta kraven, buller exkluderat, beräknas kosta 95 MSEK. Kostnaden för att åtgärda
bullerproblemen uppskattas dock till ytterligare upp mot c:a 150 MSEK. Sammantaget
leder detta till en total årlig kostnad på c:a 66 MSEK.
En central fråga har varit om KBV 001 kan leva upp till de internationella kraven på lågt
utstrålande buller vid fiskbeståndsundersökningar. En bullerundersökning utfördes
vecka 25 2014, och resultaten visar att fartyget inte lever upp till de ställda kraven. En
del buller kan hänföras till fartygets framdrivningssystem, men en annan del av bullret
kommer från i dagsläget okända källor, varför det inte utan ytterligare utredning går
att ange med säkerhet vilka åtgärder som behövs. Detta medför projektrisker och
kostnaden för en ombyggnation där riskerna hanteras bedöms uppgå till c:a 150 MSEK.
Vid en jämförelse mellan de två alternativen förordar utredningen alternativet
nybygge av följande skäl:
SLU:s och SMHI:s behov tillfredsställs på ett professionellt sätt,
ett nybyggt fartyg kan tack vare sin flexibilitet bli attraktivt också för
andra forskningsintressenter,
det föreligger en teknisk och ekonomisk osäkerhet kring alternativet
ombyggnation, mot bakgrund av ovanstående bullerproblematik, och den
totala investeringskostnaden för ett ombyggt fartyg riskerar att överstiga
marknadsvärdet.
Ett nybyggt fartyg blir ett mer funktionellt, ändamålsenligt byggt och
mindre komplicerat forskningsfartyg än en ombyggd KBV 001. En av
fördelarna med alternativet ombyggnation är likväl att beläggningsgraden
med mycket stor säkerhet blir hög, eftersom KBV nyttjar fartyget i
ordinarie verksamhet under den tid fartyget inte nyttjas för forskning.
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Rekommendationerna baseras på de slutsatser som redovisas i kapitel 7, och som till
stor del sammanfattas i texten ovan.
Huvudrekommendationer:
•

Regeringen bör besluta att avsätta medel för att påbörja projektering och
bygge av ett forskningsfartyg som beskrivs i allmänna funktionskrav i denna
rapport, och som gör det möjligt för Sverige att leva upp till internationella
krav och åtaganden inom fiskbestånds- och havsmiljöövervakning.

•

Beslutet bör gälla att projektera ett nybyggt och för forskningen anpassat
fartyg, till en total beräknad kostnad av c:a 430 MSEK (total årsbudget 55
MSEK). Det ger svensk marin forskning ett modernt och fullt utrustat fartyg
för såväl oceanografiska undersökningar som fiskbeståndsundersökningar,
och med flexibilitet för att kunna lösa behoven inom flera andra
forskningsområden.

•

Det beslutas att projekteringen inleds med att en fullständig krav- och
funktionsbeskrivning tas fram för valt alternativ, då endast principiella
generalarrangemang föreligger, samt att experter från berörda institutioner
deltar i detta arbete.

•

Regeringen fastställer finansieringsmodell och säkerställer täckning för
kostnaderna.

•

En hög beläggningsgrad måste vara en målsättning, liksom god
internationell samordning av undersökningar enligt EU:s gemensamma
fiskeripolitik och Havsmiljödirektiv. Fartyget bör också vara tillgängligt i
forskningsprojekt som finansieras via lämpligt organ, t.ex. kan
forskningsråden finansiera fartygstid för forskningen efter ansökan och
prövning i en för ändamålet utsedd nämnd.

•

Ägandefrågan bör avgöras snarast och utsedd ägare till ett nytt fartyg
måste som första åtgärd starta processen med en tydlig organisation för
projektering och byggnation samt förbereda en rederiorganisation, om
sådan inte finns.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund
På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV), och i enlighet med Sveriges
åtaganden enligt EU:s Havsmiljödirektiv (MSFD), EU:s gemensamma
fiskeripolitik (GFP) och de marina konventionerna (HELCOM och OSPARCOM),
utför Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och SMHI nationellt och
internationellt viktiga uppgifter inom den svenska havsmiljö- och
fiskbeståndsövervakningen. HaV bidrar årligen till SMHI:s utsjöprogram (samt
motsvarande program på Stockholms och Umeå Universitet), och bidrar med
den nationella delen av EU:s datainsamlingsförordning till SLU, utöver den del
som EU finansierar. Frågan om hur behovet av ett svenskt forskningsfartyg ska
lösas kommer därför också att påverka HaV:s resurser och förmåga att leverera
till ett hållbart fiske, God Havsmiljö 2020 och havsplanering.
SMHI:s Oceanografiska Enhet i Göteborg hanterar ett program för
hydrografisk/oceanografisk övervakning av miljötillståndet i haven runt Sverige,
och besöker varje månad ett antal stationer (fasta positioner) i Skagerrak,
Kattegatt, Öresund samt Egentliga Östersjön (Östersjön utom Bottniska Viken,
Finska Viken samt Rigabukten) för att hämta och analysera vatten- och
algprover. Några av huvudsyftena med denna övervakning är att tillhandahålla
uppdaterad information rörande eutrofiering (övergödning), syresituationen i
bottenvattnet, vattenomsättningen och algsituationen i berörda havsområden.
Dessutom medför undersökningarna att det finns goda data som beskriver
utveckling och förändring i havens tillstånd över längre tidsperioder. När det
gäller denna form av miljöövervakning är nyckelorden långsiktighet, uthållighet
och oavbrutna tidsserier.
SLU:s fiskbeståndsundersökningar utförs med avsikt att kunna ge råd om
tillgänglighet och möjligt uttag av fiskresurser. Varje år genomför Institutionen
för Akvatiska Resurser vid SLU den svenska delen av fem koordinerade
internationella fiskbeståndsundersökningar i Nordsjön och Östersjön.
Undersökningarna samlar in data om artsammansättning, storleksfördelningar,
könsmognad och ålderstruktur. Vid fiskexpeditionerna samlas även in
hydrografiska data, ofta i samarbete med SMHI, för att användas som underlag
för förklaringsmodeller rörande fiskpopulationers rekrytering och migration.
Resultaten av såväl SMHI:s som SLU:s undersökningar rapporteras, bearbetas
och utvärderas inom ramen för internationella samarbeten såsom HELCOM,
OSPARCOM och vad gäller fiskbeståndens status särskilt i det omfattande
arbetet i ICES (Internationella havsforskningsrådet). Arbetet är en del av
Sveriges åtagande gentemot EU och de regionala organisationerna HELCOM
och OSPAR. Data från både SMHI och SLU används dessutom till att utvärdera
miljöstatusen i haven enligt EU:s Havsmiljödirektiv.
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Institutionen för Akvatiska Resurser vid SLU och SMHI:s Oceanografiska enhet,
som båda har sin bakgrund som delar av det tidigare Fiskeriverket, har en lång
tradition av samarbete inom miljöövervakningen, delvis på grund av att det
visat sig fördelaktigt att samutnyttja fartygsresurser och viss utrustning, samt
naturligtvis att dela miljödata med varandra. Under ett stort antal år hade
detta samarbete sin grund i att de två institutionerna samutnyttjade det
svenska undersökningsfartyget U/F Argos. I och med att Argos togs ur bruk
2011, efter upptäckt av betydande mängder asbest ombord, har båda
institutionerna dock fått söka fartygstid på andra, och separata, håll. För
närvarande finns det inget svenskt forsknings- och undersökningsfartyg
tillgängligt som kan uppfylla de krav SMHI och SLU har på sjövärdighet,
utrustning, uthållighet och personalkapacitet. Detta har medfört att SMHI för
närvarande bedriver sina undersökningar från det finska forskningsfartyget R/V
Aranda, och att SLU använder sig av R/V Dana från Danmark.
I regleringsbrev för 2014 för SLU och SMHI uppdrog regeringen följande åt
dessa båda myndigheter:
”SLU ska gemensamt med SMHI svara för att en förprojektering görs för ett nytt
forsknings- och undersökningsfartyg. SLU ska vara sammanhållande och
huvudansvarig för arbetet. I uppdraget ingår att svara för att underlag för
genomförandet av en upphandling av ett nytt forsknings- och
undersökningsfartyg tas fram och att en kommande upphandling, så långt det
är möjligt, förbereds. Övriga berörda myndigheter, inklusive berörda universitet
och högskolor, ska ges möjlighet att lämna synpunkter. Myndigheterna ska
inom ramen för projektet, så långt möjligt förbereda en kommande
upphandling av ett nytt forsknings- och undersökningsfartyg. SLU:s externa
kostnader faktureras Formas med högst 6 000 000 kronor. En rapport ska
lämnas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet med kopia till
Miljödepartementet) senast till den 15 augusti 2014”.

I ett särskilt uppdrag uppdrog regeringen följande åt Kustbevakningen:
”Regeringen uppdrar åt Kustbevakningen att, inom ramen för det uppdrag som
har lämnats till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut (SMHI), genomföra en förprojektering av ett nytt
forsknings- och undersökningsfartyg och svara för nödvändigt tekniskt
projektstöd för uppdragets genomförande. Kustbevakningen ska vidare
genomföra en jämförande analys av möjligheterna att anpassa ett befintligt
fartyg för motsvarande uppgift.”
Detta har av KBV tolkats som att det innebär en anpassning av ett fartyg ur
001-serien, närmare bestämt KBV 001 Poseidon.
De tre myndigheterna, SLU, SMHI och KBV, har efter samråd med
regeringskansliet och styrgruppen beslutat att redovisa de båda uppdragen i en
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enda gemensam rapport, som enligt direktiven slutrapporteras till
Regeringskansliet den 15/8 2014.

1.2

Syfte
Själva syftet med projektet har varit att utreda förutsättningarna för
anskaffning av ett nytt svenskt forsknings- och undersökningsfartyg främst
anpassat för hydrografiska undersökningar och fiskbeståndsundersökningar,
alternativt ett ombyggt fartyg, och att tillhandahålla ett genomarbetat
beslutsunderlag för vidare åtgärd inom Regeringskansliet. Syftet har vidare
varit att göra det möjligt för berörda beslutsfattare att på ett enkelt sätt kunna
jämföra de två uppställda alternativen, nämligen ett nybyggt fartyg kontra ett
ombyggt befintligt fartyg, ur nyttjande-, användbarhets- och ekonomiskt
perspektiv, sett över fartygets hela beräknade tekniska livslängd.

1.3

Metod och organisation
En projektgrupp, bestående av Mattias Sköld från SLU (ordförande), Mikael
Krysell från SMHI, samt Åke Dagnevik och Pernilla Ståhle från KBV har utsetts.
Till sin hjälp har dessa personer haft varsin referensgrupp inom den egna
myndigheten, bestående av experter inom olika områden av relevans för
projekteringen. För SLU var dessa experter Barbara Bland, Niklas Larson och
Anders Svenson, och vid SMHI Lars Andersson, Martin Hansson, Arne Svensson
och Henrik Lindh. En av de första uppgifterna för representanterna för SMHI
och SLU har varit att, tillsammans med sina referensgrupper, ta fram
detaljerade kravspecifikationer på ett framtida forsknings- och
undersökningsfartyg, samt att följa upp hur dessa har kunnat inlemmas i de
beskrivningar av fartygen som senare tagits fram. Projektgruppen, inklusive
referensgrupperna, har haft möten för att diskutera exempelvis frågor rörande
teknisk utformning, nyttjande och finansiering den 11/2, 18/2, 5/3, 18/3, 8/4,
9/5, 13/5, 16/5, 26/5, 10/6, 22/7 samt 10/8. Dessutom har det genomförts en
studieresa till Norge och Irland (7-12/4), ett separat möte med representanter
från den grupp som arbetar med att anskaffa ett forskningsfartyg för
Göteborgs Universitets räkning (2/6 i Göteborg) samt ett möte med
affärsjurister för att lära mer om upphandlingsfrågor (9/6 i Stockholm)
För att styra och stödja projektgruppens arbete bildades en styrgrupp,
bestående av representanter för de olika involverade myndigheterna. Den har
följande samansättning; Göran Ståhl, SLU (ordförande), Magnus Appelberg,
SLU, Gunnar Söderström, SMHI, Bertil Håkansson Havs- och
Vattenmyndigheten samt Dan Thorell, KBV. Styrgruppsmöten, med
projektgruppen som adjungerade deltagare, har hållits den 4/3, 14/3, 11/4,
16/5, 12/6, 24/7 samt 14/8.
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Regelbundna avstämningar mellan projektet och kontaktpersonerna vid
respektive departement, Anders Hermansson och Catharina Stenborg-Blom på
Landsbygdsdepartementet samt Charlotta Sörqvist och Erik Arnberg på
Miljödepartementet, har också genomförts. Avstämningar har hållits den 13/2,
12/3, 24/4 och 26/5; dessutom hålls ett uppföljningsmöte den 22/8.
Som ett av sina uppdrag inom projektet har Kustbevakningen kontrakterat en
teknisk konsult som bland annat bidragit med bedömning av önskade
funktionskrav, en teknisk beskrivning av fartyget, samt en ekonomisk kalkyl för
projektering, byggande och drift av fartyget. Detta kontrakt upphandlades av
KBV inom gällande ramavtal. Uppdraget som teknisk konsult gick till SSPA
Sweden AB, ett marintekniskt konsultföretag med kontor i Göteborg och
Stockholm (www.sspa.se), med Niclas Dahlström som huvudansvarig och
projektledare, samt med ett antal andra tekniska specialister inblandade
(Maria Bännstrand - finansiering, Staffan Sjöling – GA nybygge, Jesper Lodenius
– GA ombyggd KBV 001, m.fl.).
Inom ramen för projektet har ett antal studiebesök på existerande fartyg
genomförts av representanter från projektgrupp, referensgrupper samt den
tekniska konsulten, delvis för att projektets snäva tidsramar gör att mycket av
både den tekniska och den ekonomiska beskrivningen måste bygga på
jämförelser (benchmarking) snarare än på kalkyler framtagna från grunden.
Den 8/4 genomfördes ett besök på KBV 001 Poseidon (Göteborg), den 9/4 på
G.O. Sars (Havforskningsinstituttet, Norge) och den 11/4 på Celtic Explorer
(Marine Institute, Irland). Mycket av den information som kunde inhämtas på
dessa besök, både vad gäller tekniska lösningar, finansiering och drift av
fartygen, ligger till grund för de funktionsbeskrivningar och ekonomiska
kalkyler som presenteras i denna rapport.
Havforskningsinstituttet (IMR), Norge, har bistått med stöd och granskning i
arbetsprocessen (Per W. Nieuwejaar och Hans Petter Knudsen).
Dessutom har KBV 001 under vecka 25 genomgått omfattande bullermätningar
i avsikt att utreda lämpligheten som forskningsfartyg för fiskbeståndsundersökningar.
Projektet har vidare inventerat intresset för att använda ett nytt
forskningsfartyg hos ett antal kända potentiella nyttjare i såväl Sverige som i
utlandet. Ledande institutioner inom marin miljöövervakning och inom marin
miljöforskning har kontaktats och ombetts att dels kommentera det tänkta
bygget och dels att ange om de kunde ha intresse i att använda fartyget. Syftet
med detta har i huvudsak varit att säkra att i möjligaste mån kunna tillgodose
andra institutioners behov genom fartygets utformning/utrustning eller genom
en god flexibilitet (utrymmen för containers etc.). Syftet har också varit att
skaffa underlag för bedömning av framtida beläggning av fartyget. Resultatet
av inventeringen återfinns i Bilaga 2 – Kravlista Externa intressenter, och har
använts för utformningen av Bilaga 10 – Nyttjandescenarier.
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1.4

Avgränsningar
Med hänvisning till den begränsade tid som ställts till förfogande för denna
förprojektering har det varit nödvändigt att göra vissa avgränsningar i
ambitionerna att ta fram ett så detaljerat beslutsunderlag som möjligt, ett
underlag som dessutom ska kunna ligga till grund för en eventuell fortsatt
projektering. De viktigaste avgränsningarna som bör nämnas har varit:
De tekniska beskrivningarna, såväl av ett nybyggt fartyg som en av ombyggd
KBV 001, ska ses som koncept- eller funktionsbeskrivningar, och har haft som
främsta mål att visa att de önskvärda funktionerna, utrymmena och den
nödvändiga utrustningen ryms på fartyget i fråga. De GA (generalarrangemang)
som redovisas ska alltså inte alls ses som färdiga eller slutgiltiga förslag på hur
fartygen ska byggas. En eventuell fortsatt projektering måste med andra ord
innehålla en fas där en slutlig och detaljerad beskrivning tas fram, vare sig detta
görs som en separat insats innan kontrakt med varv eller som del i varvets
åtagande.
I utformningen av ett nybyggt fartyg har hänsyn tagits till externa intressenters
önskemål eller behov. Dessa har också bekräftat att de flesta externa behov
stämmer väl överens med de som identifierats för SMHI och SLU. Avvägningar
har dock gjorts mot bakgrund av bygg- och driftskostnader samt rimlig
beläggning.
Vid utformningen av en ombyggd KBV 001 har dock endast KBV:s, SMHI:s och
SLU:s krav tagits hänsyn till. Huvudanledningen till detta är att det i uppdraget
ingått att ett sådant fartyg ska behålla så många av KBV:s nuvarande funktioner
som möjligt. Övriga intressenter som vill ha möjlighet att forska från en
ombyggd KBV 001 kommer dock att kunna göra det på den tid som
Kustbevakningen disponerar, då fartyget i första hand blir ett forskningsfartyg.
Avgränsningar av fartygens tekniska kapacitet behandlas i kapitlen 2-4.

SSPA SWEDEN AB – YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER
11 (64)

SSPA Rapport Nr: RE20146922-01-00-B

2

Kravanalys och resulterande kravbild

2.1

Allmänt
SLU och SMHI har sammanställt sina krav på de funktioner som de önskar på
det nya forskningsfartyget. Sammanställningen ger en god bild av funktionerna
som det nya fartyget ska kunna utföra. Under arbetet med forskningsfartyget,
både ett nybyggt och en ombyggd KBV 001, har de gemensamma kraven
bearbetats vidare till del. Under gemensamma arbetsmöten har kraven
förtydligats och prövats mot de förslag till lösningar som presenterats. I bilaga
1 återfinns den slutliga kravsammanställningen. I kravsammanställningen
återfinns SLU:s och SMHI:s gemensamma krav, samt kommentarer till hur de
kan uppfyllas, dels på ett nybyggt forskningsfartyg och dels på en ombyggd KBV
001. Huvudkraven beskriver ett fartyg där man för SLU:s behov kan utföra
exempelvis provtrålningar och ekosonderingar efter fisk och som är utrustat
med ett fisklaboratorium, samt för SMHI:s behov utföra hydrografiska
provtagningar och sonderingar, utrustat med kemiska och biologiska
laboratorier. Dessutom måste fartyget kunna förlägga ett nödvändigt antal
forskare och vara så pass sjövärdigt att det går att arbeta under vinterhalvåret,
i stort sett oberoende av väderlek.

2.2

Intressenter
I uppdraget till SLU och SMHI har det beskrivits att fartyget i första hand ska
tillfredsställa de behov som SLU och SMHI har för sina undersökningar, dock
ska om möjligt hänsyn tas till andra potentiella användare. Vad gäller
alternativet ombyggt KBV-fartyg har däremot huvudsakligen de krav som SLU,
SMHI och KBV ställt tagits hänsyn till.
För att identifiera potentiella intressenter och användare av ett nybyggt fartyg
har utgångspunkten varit den lista över institutioner som togs fram i en tidigare
utredning av behovet av ett nytt forskningsfartyg, utförd av FKAB
(Fartygskonstruktioner AB, Uddevalla) på uppdrag av Sjöfartsverket 2012. I den
utredningen hade ett antal institutioner identifierats och tillfrågats om sina
behov och önskemål. Eftersom den information som samlades in där är relativt
färsk har den använts som en utgångspunkt, och de tillfrågade institutionerna
har helt enkelt fått svara på frågan om informationen fortfarande är aktuell,
eller om det finns några behov som tillkommit eller fallit bort.
De huvudintressenter som således identifierats är Havs- och Vattenmyndigheten (i deras roll som beställare), Umeå Marina Forskningscenter vid Umeå
Universitet, Stockholms Universitet och dess Östersjöcentrum, Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet, Sveriges Geologiska
Undersökning, Polarforskningssekretariatet samt SLU:s och SMHI:s nuvarande
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samarbetspartners vad gäller fartyg - Danmarks Tekniska Universitet (DTU) och
Finlands Miljöcentral (SYKE).
I tillägg valde projektet att också fråga Sveriges tekniska högskolor (Lund,
Blekinge, KTH och Chalmers) om deras av eventuella behov och krav avseende
ett svenskt forskningsfartyg. Det kan noteras att de krav och önskemål som
ställdes av de externa intressenterna i väldigt hög grad stämde överens med de
krav som SLU och SMHI själva ställt upp, vilket inte är förvånande eftersom
verksamheterna tekniskt sett är väldigt likartade. Den huvudsakliga inverkan på
funktionsbeskrivningarna blev därför att tillse att det finns en god flexibilitet i
form av utrymmen och möjlighet att tillfälligt ställa ombord specialutrustning
eller containrar. Dock tillgodoses inte Polarforskningssekretariatets önskemål
om högsta isklass, detta av såväl kostnads- som tekniska skäl (bland annat
bullerproblematik), se även kap 3.1.1 under ”Isklass”.

2.3

Resulterande kravbild
Kravanalysen har sammanfattats i en resulterande kravlista (Bilaga 1).
Kravbilden bedöms som rimlig och balanserad ur ett tekniskt och ekonomiskt
perspektiv.
Kravlistan har under kravanalysen varit relativt stabil. Det har dock efter hand
tillkommit nya krav, några i ett sent skede som därför inte hanterats i denna
utredning. De bedöms översiktligt ha viss påverkan ekonomiskt och tekniskt för
båda de studerade alternativen. Ingen detaljerad analys av konsekvenserna har
genomförts, det får ske i senare fas. Presenterad ekonomi inkluderar inte dessa
specifika krav. Däremot inkluderas en projektreserv har avsatts för att täcka
denna typ av tillkommande kostnader.
Värt att notera är dock att tillkommande krav i sent skede indikerar att
kravbilden inte satt sig helt utan kan behöva bearbetas ytterligare i nästa fas.
Krav och behov från andra intressenter har analyserats i relation till kravlistan
ovan och redovisas i bilaga 2. I denna redovisas de krav som bedöms som svåra
att ta hänsyn till i denna förprojektering mot bakgrund av tekniska
förutsättningar och ekonomiska avväganden. Dock kan noteras att mycket
flexibilitet byggs in i form av plats för containers samt utrustning med vinschar
och kranar som medger hög flexibilitet generellt på de olika alternativa
fartygslösningarna.
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2.4

Nyttjandescenarier
Scenario 1
Baserat på i dagsläget gällande krav och undersökningsupplägg finns behov av
154 fartygsdagar per år, varav SLU behöver c:a 66 dagar och SMHI behöver 88
dagar (se bilaga 10, scenario 1).

Scenario 2
I scenario 2 finns behov av 198 fartygsdagar (SLU/DTU 96 dagar, SMHI 88 dagar
och Stockholms Universitet 14 dagar)
SLU har redan i dagsläget ett samarbete med Danmarks Tekniska universitet
(DTU) inom ramen för EU:s samordnade fiskövervakning (DCF) i Östersjön,
Skagerrak och Kattegatt. Ett vidareutvecklat samarbete som har diskuterats
skulle kunna innebära att SLU och Sverige med ett nytt fartyg tar ansvar för
expeditionerna i Östersjön (BITS, BIAS) och Skagerrak – Kattegatt under
sommaren (IBTS, Akustik). DTU i sin tur planerar för att med ett Danskt –
Grönländskt fartyg täcka in Nordsjöprovtagningar, och Skagerrak - Kattegatt
(IBTS expeditionen) under januari – februari, samt den gemensamma
expeditionen i Smutthavet (Atlanten). Ett sådant samarbete bedöms vara
mycket effektivt och ger förutsättningar för att få en fördelaktig
medfinansiering från EU. Detta innebär i så fall en ökning av antalet dagar till
96 dagar som SLU i samarbete med DTU behöver. Strategin är förankrad vid
SLU:s och DTU:s institutioner som ansvarar för fiskbeståndsövervakningen.
Stockholms Universitet behöver 14 dagar till bottenfaunaprovtagning i
Östersjön.
Dessa behov har tillsammans med tänkbart framtida nyttjande schemalagts på
årsbasis för att även bedöma realiserbarhet (bilaga 10 scenario 2). Det kan
konstateras att attraktiva perioder omfattande c:a 80 sjödygn återstår och är
markerade med grönt i schemat. Beroende på hur finansieringsmodellen
kommer att se ut är det mer eller mindre viktigt att säkerställa att dessa dagar
blir nyttjade. De återstående dagarna möjliggör ökad internationell samordning
av undersökningar enligt GFP och MSFD och/eller att dagar ställs till
forskningens förfogande eller till privata aktörer. Sannolikheten för att kunna
finna nyttjare bedöms som god men kan variera över år och är i dagsläget inte
säkerställt.
Det bör också tilläggas att den nya datainsamlingsförordningen DC-MAP som
skulle gälla 2014-2020 inte är fastställd ännu och innehållet av förordningen
kan påverka behovet av fartygsdagar, men osäkert hur mycket och på vilket
sätt. Det är dock tydligt att datainsamlingen liksom GFP kommer ha regionala
samarbeten i fokus, vilket möjliggör för ökad internationell användning.
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Projektet har också frågat övriga relevanta svenska universitet, tekniska
högskolors och myndigheters behov av ett nytt forskningsfartyg, samt hur
eventuellt tillkommande funktions- och tidskrav ska kunna tillgodoses. .
Universitet och högskolor har visat ett mycket varierande intresse, delvis mot
bakgrund av egna fartygsresurser. Flera meddelar dock att behov kan uppstå
av ett större oceangående fartyg men behoven är svåra att kvantifiera
Umeå Universitet och HaV har redovisat sina kommande behov för övervakning
i Bottniska viken. Eftersom SMHI i dagsläget endast besöker Bottenviken i
samband med en expedition per år, bedöms det dock inte vara ekonomiskt
rimligt eller tidsmässigt möjligt att samordna denna miljöövervakning med
SMHI eller SLU:s expeditioner, på grund av de långa gångtiderna upp till
Bottniska viken. Det ska i sammanhanget också nämnas att flertalet
provtagningsstationer i Bottenviken ligger kustnära och kan därför normalt
provtas från mindre fartyg än det tänkta nybygget. Det är emellertid intressant
att ta in möjligheterna till ett fortsatt och fördjupat samarbete med finska
SYKE, för att effektivt kunna samordna övervakningen i Bottenviken.
Stockholms Universitets (Östersjöenheten) behov av fartyg för
hydrografiundersökning kan till viss del samordnas med SMHI:s planerade
expeditioner i utsjön. Den tid som åtgår för att täcka stationer som inte ligger
helt kustnära har inarbetats i SMHI:s tänkta sjödagar och kan utföras antingen
inom ramen för SMHI:s program eller möjligen med personal från
Östersjöenheten ombord.
Nuvarande och möjliga framtida behov kan sammanfattas enligt tabellen
nedan. Grad av säkert nyttjande är klassat i tre nivåer där nivå 1 anses i
dagsläget vara säkerställt behov.
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Grad av
Utförare
säkert
nyttjande
1)

1

SLU

1

SMHI

2

SLU / DTU

2

SU

2

3

Antal

Kommentar

dagar
65

Enligt 2014 beläggning

88

Enligt dagens och framtida behov

96

Innebär utökat samarbete med DTU
och kräver bilateralt avtal (antalet
dagar ersätter i så fall SLU:s behov
om 65 dagar).

14

Bottenfaunaprovtagning utsjön

HaV

55

Behov för genomförande av
Havsmiljödirektivet

Forskningsprojekt/

C:a 80

Möjliga dagar för nyttjande.

1)

1)

1)

1)

Utökat internationellt
samarbete
Tabell 1 Nuvarande och möjliga framtida nyttjandebehov
1)

Havs-och Vattenmyndigheten är ansvarig beställare av uppdragen
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3

Nybyggnation

Figur 1 Nybyggnation illustrerad

3.1

Kravanalys
Utifrån SLU:s och SMHI:s gemensamma krav har ett fartygskoncept tagits fram.
Arbetet har varit nödvändigt för att se vilket fartyg som behövs för att klara
krav. Ett antal olika arrangemang har provats. Ett fartyg med kortare längd och
mindre bredd har också provats, men övergavs slutligen. Under arbetet har
kraven fått tydligare innebörd och sammanhang, både för SLU och SMHI, men
också för SSPA.

3.1.1 Identifiering av drivande och gränssättande krav för nybyggt fartyg
I kravlistan finns några krav som särskilt bör kommenteras. Inriktningen för
arbetet har varit att ta fram ett koncept som uppfyller samtliga skall-krav, börkrav har mestadels lämnats för eventuell senare analys. Några bör-krav har
kunnat tas med i konceptet utan större inverkan på kostnad eller utrymme
ombord. Några av dessa är anordning för containersurrning och krav på enskilt
fisklarvslaboratorium.

Utrymmesbehov
Faktorer som styr utformningen i hög grad är också dispositionen av
forskningslaboratorier och andra utrymmen. För att få ett effektivt arbetsflöde
vid forskningsarbete och för att få de funktionella kedjorna att hänga ihop bör
vissa utrymmen placeras intill varandra. Detta sker framförallt på huvuddäck,
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där laboratorierna och deras provtagningsutrustning är placerad. Genom att
fördela utrymmen som har besläktade funktioner på olika däck skulle fartyget
kunna göras mindre men eftersom de funktionella kedjorna prioriteras, samt
att önskemålet om att få ett flexibelt forskningsfartyg, med utrymme för andra
nyttjares behov och för framtida utveckling av forskningsverksamhet, valdes att
inte optimera fartyget efter minsta storlek.

Figur 2 Schematisk bild av exempel på lösning för huvuddäck med laboratorier.

Krav på utstrålat buller
Det finns många olika typer av forskningsfartyg; hydrografi, seismik, polar,
fiskeri, militär, petroleum m.fl. SMHI:s samt SLU:s behov, och det som denna
rapport behandlar, gäller alltså ett fartyg med kapacitet för fiske och
hydrografi. Inom fiskeriforskning har under senare decennier hydroakustik,
framför allt vetenskapliga ekolod, blivit ett allt viktigare redskap för att mäta
och forska kring fiskbestånden i våra hav, delvis p.g.a. att det är
kostnadseffektivt och ger ytterligare kompletterande information till trålning
och liknande datainsamling. Flera av dessa undersökningar är Sverige ålagda att
utföra av Europeiska Kommissionens ”Data Collection Framework”.
Hydroakustik har undersökts vad gäller kvalitet samt noggrannhet och
eftersom mätinstrumentet använder ljud, och ljud även påverkar fisk, byggs
alla nya fiskeriforskningsfartyg enligt en ljudstandard som heter ICES CRR 209
(”Underwater Noise of Research Vessels”, se www.ices.dk). Ekoloden använder
alltså ljud för att studera fiskarna och för att kunna göra detta bra blir signalbrusförhållandet viktigt (jämför svårigheten att hålla ett samtal i en lokal med
väldigt högt bakgrundsljud). Ett ekolod mäter m.a.o. bättre från en tyst
plattform. Fisk, liksom många andra djur, förändrar sitt beteende när de
stimuleras med ljud, och därför vill man även minska fartygsljudet för att kunna
undersöka fisken i en situation mer lik den som är naturlig för fisken.
Att uppfylla detta krav är kostnadsdrivande men får anses vara nödvändigt och
praxis för moderna fiskeriforskningsfartyg. Om fartyget inte klarar bullerkravet
kommer alltid kvaliteten på fiskbeståndsundersökningarna att kunna
ifrågasättas.
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I nedanstående tabell redovisas ett antal forskningsfartyg som byggts enligt
ICES CRR 209.
Celtic Explorer (EU)

CEFAS Endevour (EU)

G.O.Sars (Norge)

Scotia (EU)

Oscar Dyson (USA)

Henry B. Bigelow (USA)

Bell M. Shimada (USA)

Reuben Lasker (USA)

Cabo de Hornos (Chile)

under byggnation: Dr. Fridtjof Nansen (Norge)

Corystes (EU)

Pisces (USA)

James Cook (USA)

Neil Armstrong (USA)

Tabell 2 Fiskeriforskningsfartyg som byggts enligt ICES CRR 209

Det utstrålade bullret från fartyget mäts över ett brett frekvensspektrum. ICES
krav på utstrålat buller kan ses som den svarta kurvan i bilden nedan. De
färgade kurvorna är resultatet av bullermätningar av ett andra fartyg.
Beroende på hur fartyget är utrustat, vilken maskin och propeller det har etc.
kommer bullernivån att variera med frekvensen. De högre topparna i kurvan är
typiskt buller från enskilda komponenter, eller från sammanhängande system.

Figur 3 ICES gränskurva för utstrålat buller, med buller från tre forskningsfartyg, bild från R.B. Mitson,
1
Acoustec och H.P. Knudsen, IMR

Att fartyget ska klara ICES bullerkrav inverkar på hela kedjan vid konstruktionen
och byggnationen av ett nytt fartyg. Fartygets skrov ska tillverkas på ett visst
1

Causes and effects of underwater noise on fish abundance estimation, Ron B. Mitson, Hans P. Knudsen, 2003
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sätt både strukturellt och hydrodynamiskt, fartygets utrustning, som propeller,
maskiner, axlar, m.m. måste väljas och installeras efter särskilda rutiner. Krav
på minimalt buller kommer att ställas på många av fartygets delar, från större
huvudmaskiner till mindre vattenpumpar. Hela konstruktions- och
byggnationsprocessen kommer att genomsyras av det ställda kravet på
minimalt utstrålat buller.

Fart
Ett annat krav som kan bli kostnadsdrivande är fart. Fartygsmotståndet och
därmed effektbehovet stiger exponentiellt med farten. Ett skall-krav på 12
knop är emellertid inte speciellt högt, och 12 knops fart är förnuftigt för
fartygsstorleken. Om man däremot låter fartkravet glida allt för mycket mot
bör-kravet på 16 knop kommer det att bli mer kostsamt och få större inverkan
på arrangemanget av fartyget.
Beroende på vilken isklass fartyget slutligen byggs för kan det dock bli så att
isklassen kan komma att kräva en maskineffekt som ger en högre servicefart än
de 12 knop fart-kravet anger. Om t.ex. den högre isklassen 1A väljs istället för
isklass 1B måste fartyget ha minst 1700 kW framdriftseffekt, vilket skulle
medge en servicefart av c:a 14 knop.

Isklass
Finsk-svensk isklass 1B har valts för fartyget. Det ställda kravet är att fartyget
ska kunna bryta 2 dm fast is i 5 knop. Den finsk-svenska isklassningen är
framtagen för att dimensionera ett fartygs framdrivningseffekt och
skrovstruktur för att klara att gå i en bruten ränna med viss tjocklek. Det är inte
en standard för att konstruera fartyg för att bryta is, och den säger egentligen
inget om vid vilken fart det går att bryta is med en viss tjocklek. Isklass 1B har
dock bedömts vara tillräckligt för att uppfylla kravet.
Den valda isklassen innebär att fartyget inte är lämpligt för polarforskning. Att
dimensionera för isbrytande uppgifter i polartrakterna ställer helt andra krav
på ett fartyg när det gäller bl.a. skrovutformning, maskinstyrka och
propellerutformning, vilket skulle leda till en annan typ av fartyg.

Sjöegenskaper
Ett krav som är mycket svårt att kvantifiera och i förhand säkerställa är krav på
fartygets sjöegenskaper. Forskningsfartygets sjöegenskaper är avgörande för
hur väl, och med vilken tillgänglighet, verksamheten kommer kunna bedrivas.
Utan detaljerade beräkningar av fartygets utformning och utan beräkningar
eller simuleringar av de resulterande sjöegenskaperna är det svårt att uttala sig
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om de slutliga egenskaperna. Kraven säger till exempel att fiske ska kunna
bedrivas i vindstyrkor upp till 21 m/s och att hydrografisk provtagning ska
kunna ske i vindstyrkor upp till 25 m/s. Det får betraktas som mycket kraftiga
vindstyrkor att bedriva denna typ av arbete i. Kraven baseras på vad som var
möjligt att genomföra på det förra forskningsfartyget Argos, samt av hänsyn till
att provtagning måste kunna ske året om, vid samtliga positioner som ingår i
mätprogrammet, och utan längre uppehåll mellan tillfällena. Avbrott på grund
av dåligt väder medför inte bara luckor i tidsserierna, utan kan också medföra
betydande merkostnader i form av fartygstid och personal. Med det som
ingångsvärde torde det gå att säga att motsvarande prestanda ska kunna nås
på ett nytt fartyg av motsvarande storlek. Sjöegenskaperna är kopplade till
många olika parametrar, men generellt kan sägas att fartygets storlek har en
direkt påverkan. Ökad storlek medger fortsatt verksamhet i sämre väder (större
vågor). Fartygskonceptet bedöms ha en storlek som medger att goda
egenskaper för den verksamhet som ska bedrivas i aktuella operationsområden
ska kunna uppnås.
För att lämna en bättre bedömning måste emellertid det preliminära
fartygskonceptet beräknas och bedömas mer noggrant än vad som är gjort.
Utöver krav nämnda ovan ser det i dagsläget inte ut som om övriga krav på
fartyget ska vara särskilt svåra att uppfylla med ett nytt fartyg. Tillgänglig tid för
förprojekteringen har varit begränsad. Alla delar har inte kunnat studeras
närmare och det kommer förmodligen att uppdagas områden där de
preliminära bedömningarna måste omprövas. I stort bör det dock inte få några
större konsekvenser för ansatserna och bedömningarna gjorda under
förprojekteringen.
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3.2

Fartygskoncept

3.2.1 Huvudparametrar
Under studien har SLU:s och SMHI:s krav omsatts till ett fartygskoncept. Syftet
med att göra detta koncept har varit att se vilken typ av fartyg som krävs för att
uppfylla krav, hur stort det behöver vara och hur det ska vara utrustat.
Ytterligare ett syfte har varit att bedöma den troliga kostnaden för ett nytt
fartyg.
Följande är huvudparametrarna för det framtagna fartygskonceptet:
Längd överallt (Löa)

63 m

Bredd

15 m

Djup till huvuddäck

8,0 m

Djupgående, till designvattenlinje

4,7 m

Brutto

3185

Servicefart

12 knop

Maxfart

13,5 knop

Räckvidd

4000 nm

Isklass

1B

Besättningsstorlek

13

Forskare ombord

13 (max 23)
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Figur 4 Bild av fartygskonceptet akterifrån

Figur 5 Bild av fartygskonceptet i förlig vy
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3.2.2 Generalarrangemang
Konceptet för det nya forskningsfartyget är bland annat beskrivet i ett
preliminärt generalarrangemang. Generalarrangemanget återfinns i bilaga 3 till
denna rapport.
Generalarrangemanget är ett exempel på hur fartyget skulle kunna arrangeras,
hur utrymmen kan disponeras och vilken storlek av fartyg det leder till. För att
avgöra om och hur SLU:s och SMHI:s krav kan uppfyllas har denna
utrymmesanalys varit nödvändig. Arrangemanget, eller snarare
fartygsstorleken, har också varit ett av de viktigare ingångsvärdena för en
kostnadsbedömning. Det framtagna arrangemanget är alltså inte ett styrande
dokument för hur fartyget ska utformas, utan syftar främst till att visa att de
nödvändiga funktionerna ryms i den tänkta fartygsstorleken.
Generalarrangemanget har också utgjort en gemensam plattform för
diskussioner kring kravbild på fartyget och konsekvenser av krav på funktioner.
Följande är en kort sammanfattning av hur fartygets arrangemang är planerat:

Huvuddäck - Main deck
Provtagning, provupparbetning och analyser för såväl hydrografi som
fiskbeståndsundersökningar, samt hantering av forskningsbojar och liknande
utrustning, kommer att ske från fartygets huvuddäck. Längst akterut är det
öppna däcket försett med fiskeutrustning samt med kranar för att hantera
utrustning. När fiske inte bedrivs kan akterdäcket användas för att ställa
containrar med utrustning eller laboratorier som inte ingår i fartygets
permanenta utförande.
Längs huvuddäckets styrbordssida är laboratorier och utrustning, främst
avsedda för den hydrografiska och oceanografiska verksamheten, placerade.
Fyra mindre laboratorier och ett särskilt rum (”hangaren”), med öppning i sida
för vattenprovtagning, återfinns här.
Fisklaboratoriet och kyl- och frysrum för fisk är placerade längs fartygets
babordssida. Till fiskdelen hör också det akustiska laboratoriet placerat på 2:a
däck. I akustiklaboratoriet är analysutrustningen till fartygets ekolod och sonar
placerad. Ekoloden och sonarernas sensorer är placerade på två nedsänkbara
kölar midskepps för att mäta i ostört vatten, fritt från bubbelbildning runt
skrovet Se även kap 4.5.
På huvuddäck är också skeppsköket, matsalen och proviantförråden samlade.
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Figur 6 Arrangemang av huvuddäck

Mellandäck -Tween deck
På mellandäcket, en nivå under huvuddäck, är boendehytter för
forskningspersonal placerade. Detta däck rymmer också rekreationsrum, som
bastu och gym, samt utrymmen för fartygsdriften akterut.

Figur 7 Arrangemang av mellandäck

1:a däck
På 1:a däck är besättningens hytter placerade. Akterut på detta däck är del av
fiskeutrustningen och skeppsbåten placerade.

Figur 8 Arrangemang av 1:a däck
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2:a däck
På 2:a däck finns, förutom akustiklaboratoriet, också ett serverrum för en
central placering av forskningen och fartygets egna dataservrar. Ett gemensamt
dagrum och fartygsbefälens hytter är också placerade på detta däck.

Figur 9 Arrangemang av 2:a däck

Brygga
Fartygets brygga är placerad midskepps med god översikt runt fartyget samt
över akterdäck där fisket sker. På den aktre delen av bryggan är manöverplats
för fiskeverksamheten placerad.

Figur 10 Arrangemang av brygga
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Generellt
Fartyget är planerat med ett dieselelektriskt framdriftsmaskineri, för att
minimera utstrålat buller. Det dieselelektriska maskineriet förser också fartyget
med elkraft. För god manöver är fartyget utrustat med sidopropellrar och en
nedsänkbar thrusterpropeller. Fartygets manöversystem ska kunna hålla
fartyget still under provtagning, s.k. dynamisk positionering.

Figur 11 Arrangemanget i profil

3.2.3 Konceptbeskrivning
En beskrivning av det nya forskningsfartyget finns i bilaga 4 till detta dokument.
Denna beskrivning är en mer ingående beskrivning av fartyget, de olika
utrymmen som är planerade, den utrustning som ska finnas ombord och de
funktioner fartyget ska kunna utföra. Beskrivningen är skriven på engelska
eftersom det är branschspråket i skeppsbyggnadsvärlden. Ett syfte med
beskrivningen är att det ska kunna utgöra en grund för vidare diskussioner med
varv, konstruktörer eller mäklare.
Beskrivningen är till del utformad på ett sätt som liknar en kravspecifikation,
men ska enbart betraktas som en beskrivning av konceptframtagningen så
långt den nått fram till nu.
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3.2.4 Miljöbelastning
Planerat fartygskonceptet ska uppfylla alla gällande miljölagkrav. Inom några
områden är ambitionen att nå högre än gällande krav.
Bland de system som är planerade kan nämnas:
Fartyget ska förses med ett maskineri som uppfyller utsläppskrav. Genom att
använda lågsvavligt bränsle minskar utsläpp av svaveloxider och partiklar. De
internationella och nationella reglerna kräver också låga utsläpp av
kväveoxider, NOx. Kraven skärps ytterligare efter 2016. Idag är det inte tydligt
om motorleverantörer kommer att klara dessa krav. Därför är fartygskonceptet
planerat att förses med ett katalytiskt avgasreningssystem baserat på
insprutning av urea.
Fartygskonceptet ska utrustas med ett system för ballastvattenrening som
minskar risken för spridning av havslevande arter mellan olika havsområden.
Fartyget är planerat med värmeåtervinning genom att tillvarata värme från
kylvatten och eventuellt avgaser. Fartyget ska försörjas helt med landström när
det är förtöjt. Vid lång tids (obemannad) förtöjning ska värme och ventilation
kunna reduceras kraftigt.
Fartygets avfall tas om hand ombord. Vid långa expeditioner ska utsläpp från
toalettsystem minskas genom ett avloppsreningssystem.
Under senare delar av fartygets designfaser kommer lagkrav avseende miljö
och deras påverkan på konceptet bli mer konkreta.
3.2.5 Teknisk och ekonomisk realiserbarhet
Möjligheterna för att anskaffa ett nytt forskningsfartyg för SLU och SMHI med
de krav de ställer bedöms som goda. Att kraven inte är allt för hårt ställda samt
att den planerade utrustningen som ska finnas ombord inte är allt för
omfattande, då man snarare satsat på att endast ha nödvändig basal utrustning
för fiskbeståndsundersökningar och hydrografisk forskning ombord, men i
övrigt stor flexibilitet om annat skulle behövas, ska kunna leda till en
anskaffning utan större komplikationer.
Möjligheterna att hitta ett byggnationsvarv med erfarenhet av liknande typer
av fartyg bedöms också som goda. De senaste 10 åren har skeppsbyggnadsvarv
i Norge, Tyskland, Holland, Frankrike, Polen och Spanien byggt forskningsfartyg
åt europeiska ägare.
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3.2.6 Tillkommande krav
Mot slutet av förstudien har några krav justerats och några krav har tillkommit.
Bland annat har behovet av ett multibeam-ekolod prioriterats högre, från börkrav till skall-krav. Dessutom har behovet av ytterligare sonarutrustning
värderats om. Denna justering av krav får inverkan på det föreslagna
konceptet. Dessa krav bör kunna inkluderas tekniskt utan större konsekvenser i
det föreslagna konceptet, men detta har inte utretts till fullo.
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4

Ombyggnation KBV 001

Figur 12 Bild av KBV 001

4.1

Diskussion
KBV 001 Poseidon är ett relativt nytt fartyg i en serie av tre, specialbyggda för
kustbevakningen. Fartyget har en imponerande DNV-klassnotation och
funktioner för 100-tons nödbogsering (bogsering av stora fartyg), oljesanering
med stor kapacitet samt brandbekämpning med vattenkanoner.
Målsättningen efter ombyggnaden är att behålla, eller ha möjlighet att återta,
så många av de ursprungliga funktionerna som möjligt och samtidigt uppfylla
de krav SLU/SMHI har för sin verksamhet, med så små kompromisser som
möjligt.
Att bygga ett nytt fartyg utifrån en kravlista leder oftast till att en rad
kompromisser måste göras. Att bygga om ett befintligt fartyg mot samma
kravlista leder normalt till att kompromissandet blir än större.
I detta fall har bedömningen gjorts att fartyget blir mer attraktivt för fler
intressenter om de ursprungliga funktionerna behålls eller enkelt kan återtas.
Förmågan att bogsera stora fartyg och den stora oljesaneringskapaciteten är
unika för fartygsserien inom Kustbevakningen och är möjlig delvis genom
fartygets storlek. Bygger man bort eller reducerar förmågorna skulle
kvarvarande funktion kunna åstadkommas med ett betydligt mindre fartyg.
Efter en ombyggnad kommer KBV 001 ha ungefär samma drift- och
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underhållskostnad som innan. Bygger man bort funktioner blir fartyget mindre
attraktivt för Kustbevakningen eftersom drift och underhållskostnaderna i
förhållande till funktion i så fall ökar. Därför har tonvikten av kompromisserna
gjorts till förmån för att de ursprungliga funktionerna ska vara kvar.
Det ombyggnadsförslag som kommer att presenteras nedan i denna rapport är
ett förslag som innebär att fartyget kommer att ha möjlighet att operera i olika
konfigurationer. Operationellt kommer fartyget ha tre olika konfigurationer,
KBV-, SMHI-, SLU/SMHI-konfiguration, se kapitel 4.7.
I KBV- och SMHI-konfiguration är samtliga fartygets kustbevakningsfunktioner
intakta. Skillnaden mellan dessa två konfigurationer är i princip rent
operationell avseende besättningens sammansättning. I SLU/SMHIkonfiguration förlorar fartyget förmågan till bogsering av stora fartyg samt ur
ett klassningsperspektiv även förmågan till oljesanering.
Ur ett DNV-perspektiv (avseende fartygets klassnotationer) kommer fartyget
operera i två olika konfigurationer, ”kustbevakningskonfiguration” eller
”forskningsfartygskonfiguration”, se kapitel 4.6. Sammanfattningsvis innebär
detta att i forskningsfartygskonfiguration tas klassnotationerna OILREC
(oljesanering) och LFL* (hantering av vätska med låg flampunkt) tillfälligt bort,
d.v.s. hon är av klassningssällskapet inte längre godkänd för denna verksamhet.
Rent praktiskt operationellt går det dock fortfarande att använda utrustningen
för oljesanering.
Omställning till och från SLU/SMHI-konfiguration, som i normalfallet kommer
att ske två gånger per år, bedöms ta 48 timmar vid kaj. En möjlig nackdel,
förutom denna tidsåtgång, är slitage på de delar och anslutningar som måste
kopplas in och ur vid omställningarna.

4.2

Förslag på arrangemang och ombyggnadsåtgärder
Analysen av hur ett nytt fartyg skulle kunna se ut, presenterat tidigare i denna
rapport, visar att det räcker med ett 63 meters fartyg för att rymma all
kravställd funktionalitet. KBV 001 har en Löa = 82 m. Fartyget behöver dock
byggas om för att uppfylla kraven på laboratorie- och bostadsutrymmen.
Här nedan presenteras ett möjligt förslag till ombyggnation. Detta behöver inte
vara den slutliga lösningen, och kommer med all säkerhet att behöva justeras.
Syftet i detta skede av projektet har varit att utreda huruvida det är möjligt att
använda KBV 001 som plattform och om den utrymmesmässigt duger samt att
ta fram en relevant kostnadsuppskattning.
Om man väljer att bygga om KBV 001 kommer förslaget värderas på nytt innan
projektet går in i detaljkonstruktionsfasen och t.ex. detaljer som
trålningsanordning med galgar, vajerdragning, fiskbinge, bojverkstad och skydd
för överbrytande sjö behöver studeras närmare.
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4.2.1 Nya hytter, trålvinschar och nättrummor
Läses förslagsvis med GA för befintlig KBV 001 tillhanda, se bilaga 5.
Förslaget bygger på att ”1st Deck” förlängs akterut c:a 12 meter till omkring
spant #11. Bredden på det nya däcket blir c:a 10 meter. På det nya däcket
placeras en modul med 8 st. nya singelhytter. För att fartyget ska ha möjlighet
att behålla klassnotationerna OILREC och LFL* måste det vara möjligt att ställa i
land denna bostadsmodul, se kapitel 4.6 ”DNV Klassnotationer”.
Befintligt vinscharrangemang på ”1st Deck” flyttas eller utgår. Nytt
vinscharrangemang byggs i akterkant på det nya däcket med trålvinschar och
nättrummor. Hänsyn måste tas till närliggande hytter ur bullersynpunkt.
Eventuellt kan de nya trålvinscharna fungera som arbetsvinschar för
kustbevakningen när fiske inte bedrivs.
Befintligt ”Oil Laboratory” och ”Fish Sorting Room” på ”1st Deck” utgår och
ersätts med två stycken permanenta enkelhytter på dess plats. Totalt blir det
10 stycken nya singelhytter. På detta sätt uppfylls kravet på 13 enkelhytter till
forskarna plus 13 enkelhytter till besättningen.
KBV 001 har idag 18 st. hytter. Två singelhytter, 14 dubbelhytter (som oftast
används som singelhytter) och två fyrbäddshytter. Därutöver finns möjlighet till
tillfällig förläggning för 4 personer i gymmet och för två personer i sjukrummet.
Totalt har fartyget alltså plats 44 personer, 38 personer i ordinarie hytter plus 6
personer i tillfälliga förläggningar. Detta innebär att om det uppstår tillfällen då
större bemanning är önskvärd finns det gott om plats, förutsatt att det i sådana
fall accepteras att dela hytt.

Figur 13 sidovy akterdäck
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Figur 14 Akterkant ”1st Deck” sett uppifrån

Sidodäcken på ”Maindeck”, ytorna utanför den kraftiga rörkonstruktionen
används vid oljesaneringsoperationer. Bredden på det nya däcket på ”1st Deck”
är valt så att det inte ska störa arbetet på sidodäcken och på så sätt behålla
nuvarande oljesaneringsarrangemang.
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4.2.2 Mobilt fisklaboratorium för SLU
I framkant på ”Maindeck” är den befintliga 100 tons nödbogseringsvinschen
placerad. Vid bogsering löper stållinan över hela akterdäck och ut över aktern.
Förslaget bygger på att befintlig nödbogseringsfunktion behålls intakt. När SLU
bedriver sin verksamhet lyfts en modul med fisklaboratoriet ombord och
placeras på ”Maindeck” delvis under det nya överhängande däcket på ”1st
Deck”. När fisklaboratoriet är ombord går det inte att använda 100 tonsbogservinschen men det går fortfarande att utföra enklare bogsering från den
del av akterdäck som inte täcks av det nya fisklaboratoriet.

Figur 15 Konturen av mobilt fisklaboratorium på ”Maindeck”

Den maximala ytan som är praktiskt möjlig att åstadkomma för det mobila
fisklaboratoriet är c:a 110 m2 bestående av en främre del på c:a 70 m2 och två
flyglar i den aktra delen på c:a 20 m2 vardera. Detta torde vara tillräckligt då
SLU:s behov för ett fisklaboratorium är på c:a 80 m2. Fördelningen av ytan
mellan främre delen och flyglarna kan komma att ändras efter att arbetsflödet i
laboratoriet har analyserats ytterligare. Se bilaga 6 för en jämförelse mellan det
föreslagna fisklaboratoriet för nybygget (där inredningen baserat på
arbetsflödet visas) och ovanstående.
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Utformningen på flyglarna kan diskuteras. Görs de mindre ökar tillgänglig yta
på akterdäcket. Görs fisklaboratoriet i tre delar, en huvuddel och två flyglar,
ökar flexibiliteten ytterligare. I de fall fiske inte bedrivs skulle flyglarna kunna
ställas i land och på så sätt öka tillgänglig yta på akterdäcket ännu mer, se bild
nedan.

Figur 16 Exempel på alternativ användning av akterdäck då fiske inte bedrivs.

4.2.3 Placering sänkköl
Fartyget behöver utrustas med en sänkköl för sensorer (se kap 3.2.2 under
rubrik ”Main deck”).
En ny sänkköl och ett tillhörande schakt byggs förslagsvis i en del av babords
förliga oljesaneringstank (”Cargo Oil Tk 02”). Schaktet går genom tanken och
kommer upp i ”Lower cargo Hold” och stjäl således en del av dessa utrymmen.
Tankkapaciteten för oljesanering minskar med c:a 8,5 % från 1050 m3 till c:a
960 m3.
Kravet är att fartyget efter ombyggnaden har en sänkköl. Många
forskningsfartyg har dock två sänkkölar för ökad flexibilitet. För nybygget har
därför valts att rita in dubbla sänkkölar. I ett nybygge är det enklare att hitta
plats för schakten till sänkkölarna jämfört med i ett befintligt fartyg.
För KBV 001 har bedömningen gjorts att dubbla sänkkölar stjäl för stort
utrymme i ”Lower cargo Hold”. Därför föreslås endast en sänkköl till KBV 001.

SSPA SWEDEN AB – YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER
35 (64)

SSPA Rapport Nr: RE20146922-01-00-B

4.2.4 SMHI utrymmen
På styrbordsidan på ”1st Deck” finns en arbetsbåt som används vid
oljesaneringsoperationer och i utrymmet under arbetsbåten, i ett garage på
”Maindeck”, är en stor slangvinda som också används vid oljesanering
placerad. Detta utrymme byggs om till våtlaboratorium för CTD-hantering.
Slangvindan kommer inte att få plats i våtlaboratoriet efter ombyggnaden utan
kommer att behöva omplaceras då Kustbevakningen använder fartyget. När
SMHI bedriver sin verksamhet ombord ställs arbetsbåten och slangvindan i land
(alternativt på akterdäck om fisklaboratoriet inte är ombord). På så sätt frigörs
däcksyta för sjösättning och hemtagning av SMHI:s utrustning. Arm för
sjösättning av CTD samt CTD- och hydrografi-vinsch placeras lämpligen på ”1st
Deck” i närheten av platsen för arbetsbåten. Eventuellt behöver arbetsbåten
omplaceras för att ge plats åt vinscharna.
Vidare är ”Deck Workshop” och drygt halva ”Lower cargo Hold” (det som är
kvar efter det att schaktet för sänkkölen är byggd) främst tänkt att anpassas
som laboratorieutrymmen för SMHI.
Beträffande bojhanteringen kommer fartyget efter ombyggnaden att uppfylla
kravet på däcksyta och lyftkapacitet. Utrymmen för förvaring av bojar och
verkstad för bojhantering har inte studerats i detta skede av projektet men
kommer att beaktas i en eventuell nästa fas.
Under de perioder som kustbevakningen använder fartyget kan SMHI
fortfarande bedriva sin verksamhet. I det fall kustbevakningen väljer att återta
klassnotationerna OILREC och LFL* behöver dock både fisklaboratorium och
bostadsmodulen lyftas i land. Detta innebär i så fall att bostadsmodulens åtta
enkelhytter försvinner, vilket betyder att förläggning måste ske i fartygets
övriga hytter.
4.2.5 Potential övriga utrymmen
Fartyget är relativt stort i förhållande till SLU/SMHI:s kravbild och det finns gott
om befintliga utrymmen som kan användas och anpassas till SLU:s och SMHI:s
verksamhet. Det mobila fisklaboratoriet rymmer huvuddelen av SLU:s
verksamhet. På ”Maindeck” är ”Multi Hose Store”, ”Deck Workshop” och drygt
halva ”Lower cargo Hold” främst tänkt att användas av SMHI. Utöver detta
finns till exempel ”Diving Equipment Room” som kan nyttjas fritt. En trappa
upp på ”1st Deck” är ”Upper Cargo Hold” och ”ROV Workshop” utrymmen som
kan användas.
Det finns ett önskemål om att SLU/SMHI:s verksamhet helst ska bedrivas i ett
plan för att åstadkomma så korta arbetsvägar som möjligt och slippa använda
trappor. En tänkbar lösning för att åstadkomma detta är att använda
utrymmena på babordssidan av ”Maindeck” mellan spt #75 och spt #93,
nuvarande ”Gymnasium” och ”Engine Office”. ”Engine Office” kan flyttas till
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annan plats i fartyget, även gymutrustning kan placeras på andra ställen i
fartyget.
Om valet faller på att bygga om KBV 001 finns det all anledning att åter samla
berörda parter för att se hur man på bästa sätt kan använda och anpassa
befintliga utrymmen.

4.3

Kravanalys
Samtliga krav som SLU/SMHI har på ett nytt fartyg har värderats när
ovanstående ombyggnadsförslag har tagits fram. Bedömningen är att om man
bortser från bullerkravet så är det möjligt att bygga om fartyget så att det
uppfyller SLU/SMHI:s krav på fiskbeståndsundersökningar och hydrografiska
undersökningar, dock med kompromisser, samtidigt som samtliga
kustbevakningsfunktioner behålls - se bilaga 1 för närmare detaljer.
Kravet på maximalt utstrålat buller vid fiskbeståndsundersökningar (se kap. 4.4
respektive 3.1.1 ”Krav på utstrålat buller”) medför stora tekniska projektrisker
och därmed kostnader på en nivå som gör att det kan ifrågasättas om en
ombyggnad är förnuftig, eftersom de samlade investeringskostnaderna riskerar
att överstiga marknadsvärdet på fartyget. Se kap. 6 för kostnadsanalys.

4.4

Utredning och krav avseende undervattensbuller
En helt avgörande punkt för om KBV 001 ska kunna fungera som
forskningsfartyg är fartygets bulleregenskaper. Det finns en bullerstandard,
ICES CRR 209 (se kap. 3.1.1 ”krav på utstrålat buller), som måste uppfyllas för
att fiskeriforskningen ska kunna bedrivas korrekt.
Bullermätningar för att ta reda på om KBV 001 uppfyller krav enligt ICES CRR
209 har utförts av SSPA, resultatet presenteras i en rapport i bilaga 7.
Rapporten visar att fartyget inte uppfyller kravet enligt ICES CRR 209. Det rör
sig om två olika kategorier av bullerkällor; en kategori av källor vars buller är
oberoende av propellervarvtalet, och en kategori vars buller ger toner med
frekvens proportionell mot propellervarvtalet. Sammantaget dras slutsatsen att
det inte räcker att åtgärda eller byta ut ett delsystem eller komponent utan det
kommer att behövas en omfattande ombyggnad av framdrivningssystemet för
att KBV 001 ska närma sig ICES-kraven.
De fartyg som i dag är i drift och som från början är byggda med ambitionen att
uppfylla ICES CRR 209 har ett diesel-elektriskt framdrivningssystem med rak
axel och likströmsmotor som propellermotor. Trots att ansträngningar har
gjorts för dessa fartyg att få ner bullernivån har vissa fartyg problem att
uppfylla kraven vid låga frekvenser. Det anses dock att ovan beskrivet
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framdrivningssystem är det säkraste sättet att nå framgång när det gäller
bullerkraven.
KBV 001 har ett diesel-elektriskt framdrivningssystem med thrustrar drivna av
fast monterade växelströmsmotorer. Skrovformen och maskinrumsarrangemanget lämpar sig inte för en ombyggnad till rak axel utan att mycket
stora ingrepp behöver göras. Om man vill göra något åt KBV 001:s bullernivåer
är det enda rimliga att behålla nuvarande principlösning men se över varje
komponent och dess uppställning. Bedömningen är att ett flertal komponenter
i drivlinan måste bytas eller modifieras för att närma sig kravet. Utöver detta
behöver sannolikt ett flertal övriga maskinella installationer modifieras.
Det finns idag inga fartyg med samma principlösning för framdrivningen som på
KBV 001 som uppfyller ICES CRR 209. Det bör dock nämnas att det planeras att
bygga ett Norskt forskningsfartyg, Kronprins Haakon, med samma
principlösning där leverantören tror sig kunna uppfylla kraven. Då handlar det
bland annat om en ny typ av vinkelväxel till thrustrarna och flexibelt uppställda
växelströmsmotorer. Detta är ett intressant projekt som bör följas noga om
valet trots allt faller på att bygga om KBV 001.
Bullerproblematiken är mycket komplex och det är än mer komplicerat när ett
fartyg som inte är anpassat mot kraven från början ska byggas om.
Projektrisken i modifieringen får därför anses som stor både avseende
kostnader och de tekniska möjligheterna att faktiskt uppnå ställda krav.
Sammantaget är de nödvändiga modifieringarna som krävs för att klara
bullerkraven mycket omfattande. Kostnaden för en ombyggnation där riskerna
är hanterade uppskattas uppgå till c:a 150 MSEK. (se kap 6.2.2).

4.5

Utredning bubbelbild under fartyget
När fartyg rör sig i sjön skapas bubblor kring skrovet. Hur mycket bubblor som
skapas beror bland annat på skrovform och bulbutformning. På ett
forskningsfartyg är det viktigt att minimera bubbelbilden under fartyget för att
inte störa sensorerna under vattnet.
Hur bubbelbilden ser ut på KBV 001 är inte utrett. Om valet faller på att bygga
om KBV 001 behöver en utredning göras angående detta.
En fartygsbulb kan potentiellt försämra bubbelbilden under ett fartyg.
Därför har en post tagits upp i kostnadsuppskattningen som omfattar ändring
av förskeppet kring bulben.

4.6

DNV klassnotationer
Klassningssällskapet DNV (Det Norske Veritas) har kontaktats för att ge sin syn
på hur fartygets klassnotation påverkas efter ombyggnaden.
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Ur DNV:s perspektiv kommer fartyget efter ombyggnaden ha två operationskonfigurationer; ”kustbevakningskonfiguration” och ”forskningsfartygskonfiguration”.
När fartyget opererar i ”kustbevakningskonfiguration”, utan fisklaboratorium
och utan bostadsmodul, finns alla ursprungliga klassnotationer kvar. När
fartyget opererar i ”forskningsfartygskonfiguration”, med fisklaboratorium och
bostadsmodul på, blir klassnotationerna OILREC och LFL* tillfälligt borttagna.
Övergången mellan ”forskningsfartygskonfiguration” och
”kustbevakningskonfiguration” i syfte att få tillbaka OILREC och LFL*behöver
övervakas av DNV-kontrollant. Detta sker lämpligen när fartyget ligger vid kaj i
samband med att fisklaboratoriet och bostadsmodulen lyfts iland.
De operationella konsekvenserna efter ombyggnaden i
”kustbevakningskonfiguration” vid hantering av oljesaneringsutrustning
behöver också bedömas och godtas av DNV.
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4.7

Operativa konsekvenser för Kustbevakningen

4.7.1 Allmänt
Detta kapitel innefattar KBV:s analys av vilka konsekvenser en ombyggnad av
KBV 001 till forskningsfartyg får för den operativa verksamheten.
4.7.2 Konfigurationer
Operationellt kommer fartyget ha tre olika konfigurationer, KBV-, SMHI-,
SLU/SMHI-konfiguration.
I ”KBV-konfiguration” är samtliga kustbevakningsfunktioner intakta, och såväl
fiskelaboratoriet som bostadsmodulen är avmonterade. I denna konfiguration
har fartyget full miljöberedskap och full kapacitet för oljesanering.
Klassnotation OILREC och LFL*.
”SMHI-konfiguration” skiljer sig inte nämnvärt från föregående konfiguration
rent fysiskt, men fartyget befinner sig inte i miljöberedskap och KBV:s
besättning är reducerad till cirka 8 personer – tillräckligt för att framföra
fartyget och sköta SMHI:s hydrografiska verksamhet. Klassnotation OILREC och
LFL*.
I ”SLU/SMHI-konfiguration” har fiskeriforskningen full funktionalitet, och såväl
fiskelaboratorium som bostadsmodul är monterade. I detta läge går det ej att
använda 100-tons nödbogseringsvinschen. Klassnotation OILREC och LFL*
suspenderad.
4.7.3 Analys
Antagandet i fallet att KBV 001 används som forskningsfartyg är att SLU:s och
SMHI:s krav på funktioner styr en ombyggnad av KBV 001. Fartyget byggs om
för att tillgodose dessa krav samtidigt som så mycket som möjligt av
Kustbevakningens funktioner behålls så att fartyget kan användas i
Kustbevakningens ordinarie verksamhet och finnas i beredskap under de
dagar/perioder som SLU och SMHI inte nyttjar fartyget. Ägarskap och rederi
ligger kvar på Kustbevakningen.
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KBV 001 skulle efter ombyggnation kunna ha kvar:
•

Oförändrad oljeupptagningsförmåga med befintligt Lamour-system under
den tid bostadsmodulen och fiskelaboratoriet är avmonterade. Under övrig
tid är det praktiskt möjligt att fortfarande använda oljeupptagningsutrustningen. KBV avser dock inte göra detta då fartyget i detta utförande
saknar klassnotation OILREC och LFL*.

•

Samma förmåga till storskalig brandsläckning som idag i alla
konfigurationer.

•

Begränsad förmåga till nödbogsering. Endast sommartid när
fiskelaboratoriet är avmonterat.

•

Samma förmåga till övrig KBV-tjänst och övningar som idag, på planerade
patruller.

Kustbevakningen hyr ut KBV 001 till SMHI/SLU c:a 150 dagar per år till ett
dygnspris enligt ett fast schema. SMHI:s behov är regelbundna veckolånga
resor varje månad hela året. För SMHI:s utrustning behövs ingen omställning av
fartyget.
SLU utför två forskningsresor omfattande c:a 14 dagar under januari till mars
och tre expeditioner mellan augusti och november omfattande 11-18 dagar
vardera.
Kustbevakningen använder fartyget 180 dagar per år under de fria perioderna,
vilket under höst och vinter ger Kustbevakningen en period i månaden på 1-3
veckor. Under vinterperioderna står fiskelaboratoriet kvar ombord.
För att använda nödbogseringsförmågan krävs 2 dygn på varv eller vid lämplig
kaj för att montera av fisklaboratoriet.
Från april till mitten av augusti, då endast SMHI använder fartyget och
Kustbevakningen kan planera patruller under 2-4 veckors perioder, kan
fiskelaboratoriet och bostadsmodulen lyftas av och beredskap för
nödbogsering och oljesanering hållas fullt ut.
Inom de 180 dagar som Kustbevakningen förfogar över har de möjlighet att
utföra uppdrag för, eller hyra ut fartyget till annan forskning.
Med ovan beläggning kvarstår sammanlagt 35 dagar för omställningsperioder
och underhåll.
Vad det gäller Kustbevakningens förlorade förmåga att upprätthålla dagens
beredskap för oljeutsläpp och sjöräddningar samt förmågan att ta upp 10 000
ton olja så ser myndigheten det ombyggda fartyget som ytterligare en resurs
att tillgå relativt enkelt, vid ett större utsläpp.
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4.7.4 Sammanfattning/KBV konklusion
Om KBV 001 byggs om för att användas som forskningsfartyg så är ägar- och
redarfrågan löst samt finansieringen av drift, underhåll och beläggning
framöver.
Eftersom KBV 001 är närmare 20 m längre än det tänkta nybygget finns redan
utrymme för annan forskning ombord, t.ex. ROV och andra utrustningar.
Dessutom skulle man kunna utöka forskningsdagarna, från nuvarande 150
dagar, successivt vartefter fler samarbeten eller uppdrag uppstår, t.ex. med
DTU, eller mot bakgrund av havsmiljödirektivets behov tills all tid går till
forskning ombord utan att det medför finanseringsproblem, eftersom
Kustbevakningen kan minska dagens planerade 180 dagar för
Kustbevakningstjänst och oljeberedskap flexibelt.
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5

Projektupplägg för anskaffningsfas

5.1

Anskaffningsstrategi

5.1.1 Allmänt
I detta kapitel (5.1.1) återges sammanfattningen från ett PM som upprättades
som mötesanteckningar efter ett projektmöte avseende anskaffningsstrategi.
PM:et i sin helhet finns i bilaga 8.
Sammanfattning från PM:
”Målet med upphandlingen är att få till ett bra avtal som reglerar den affär som
ska genomföras och att tillse att kontraktet tilldelas i rättvis och öppen
konkurrens. Mot denna bakgrund enades mötet om att avgörande för en
lyckad upphandling är att myndigheten tidigt i upphandlingsprocessen
sammanställer nödvändig och relevant kompetens för uppgiften och vid behov
tar hjälp utifrån. Myndigheten bör således tillsätta kompetensgrupper, varav
en bör inkludera verksamhetschefen (styrgruppen) för att säkerställa
upphandlingen i hela organisationen. Den mer operativa gruppen, som vi har
valt att kalla projektgruppen, bör omfatta en vidare grupp med relevant
kompetens.
Vad gäller valet av upphandlingsform, fastnade mötet vid ett öppet förfarande
jämfört med ett selektivt förfarande. Bl.a. mot bakgrund av de mindre antal
anbud som myndigheten kan förvänta sig i den aktuella upphandlingen
tillsammans med den ökade tidsutdräkten vid ett selektivt förfarande, enades
mötet om att öppet förfarande ändå var det mest lämpliga.
Med tanke på de tekniska svårigheterna som upphandlingen av
forskningsfartyget innebär och behovet av egen kontroll samt av rätten för
myndigheten att ändra i kravspecifikationen under produktionstiden, enades
mötet om att det mest fördelaktiga för myndigheten var inte att genomföra en
renodlad funktionsupphandling. Mötet gjorde istället bedömningen att
myndigheten själv borde upphandla ett designföretag att i nära samarbete med
myndigheten ta fram en detaljerad kravspecifikation omfattande en
kombination av detaljerade krav på utförandet av forskningsfartyget och krav
på funktioner där leverantören i sitt anbud får ange hur denne tänker uppnå
funktionskravet.
Slutligen, frågan om vilken utvärderingsgrund som bör användas. Mötet enades
dock inte om vilken utvärderingsgrund, som skulle användas, men kunde
konstatera att modellen ”mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet” kräver
framtagandet av en hållbar beräkningsmodell för att på ett rättvist sätt kunna
jämföra de olika anbuden, medan en upphandling till ”lägsta pris” är enklare
att genomföra och anbuden också enklare att jämföra med varandra. Vid val av
den senare utvärderingsgrunden krävs det dock av myndigheten att noga tänka
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igenom och i förfrågningsunderlaget ange de kvalitetskrav som leverantören
ska uppfylla för att undvika att en leverantör som precis nätt och jämnt når upp
till miniminivån på ställda krav vinner över konkurrenter genom att taktiskt ha
lämnat ett lågt pris i anbudet. Val av tilldelningsgrunden ”det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet” gör å sin sida det möjligt för myndigheten att ta hänsyn
till aspekter såsom kvalitet och tekniska fördelar, vilket i sig kan innebära att
inte enbart de direkta kostnaderna med ett anbud värderas, utan t ex även
kontraktsföremålets livscykelkostnad. Detta kan för leverantören komma ge
incitament till att erbjuda innovativa och bättre produkter.”
5.1.2 Nybyggnation/KBV 001
Ovanstående resonemang och slutsatser är giltiga för båda projekten,
nybyggnad respektive ombyggnation av KBV 001. Samma upphandlingsupplägg
kan tillämpas i båda projekten. För KBV 001 är det dock troligen mindre riskfyllt
att välja lägsta pris än i nybyggnadsfallet. I och med att fartyget redan finns är
system och gränsytor ombord redan definierade, det finns ett ”ramverk” att
förhålla sig till. Av denna anledning är det fördelaktigt att i specifikationsfasen
detaljerat utreda hur tillbyggnaderna ska se ut och integreras i befintligt fartyg.
Därefter tas en detaljerad ombyggnadsspecifikation fram som beskriver för
varvet hur de ska bygga. Det finns ingen uppenbar anledning i detta fall att
använda en huvudsakligen funktionsbaserad specifikation. Åtagandet för
varven blir tydligare och osäkerheterna mindre. Detta i sin tur gör att anbuden
blir mer homogena sinsemellan och utvärderingen blir enklare.
En anskaffningsstrategi styrs som diskuterats ovan av flera parametrar men
stor påverkan har aktuell budget och projektets eventuella tidsramar. Slutlig
anskaffningsstrategi för projektet bör därför analyseras och beslutas först när
dessa parametrar är beslutade.
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5.2

Projektupplägg och tidplan
Projektupplägg och anskaffningsstrategi hänger tätt ihop och utformas
parallellt. En förutsättning är att den utpekade ägaren av fartyget har en
rederiorganisation på plats. Detta för att projektet måste ta hänsyn till krav och
aspekter från rederiet, och att kompetens från rederiet behövs och bör
utnyttjas i såväl projektet som i kontraktsuppföljning, granskning och
kontrollverksamhet på varv. Dessutom bör kompetens från exempelvis KBV och
Sjöfartsverket, med lång erfarenhet av liknande projekt, kunna utnyttjas.
För nybygget bygger tidsplanen och uppskattningen av kostnader över tiden
(kostnadslinjalen) som redovisas i detta projekt (se Bilaga 9) på ett möjligt
upplägg som i princip ser ut som följer:
1. Beslut om i initiering av projekt
2. Etablera projektorganisation, 5 månader
Bilda styrgrupp, projektgrupp och referensgrupp samt upphandla
skeppsteknisk specialistkompetens.
3. Ta fram upphandlingsunderlag, 7 månader
Ta fram anbudsinfordran, förprojektering av fartyg, teknisk specifikation
med bilagor. Inom denna ram (avseende tid och ekonomi) avses ett
upphandlingsunderlag som är en mix av funktion och tekniska detaljkrav.
Upplägget innefattar inte detaljerad design/projektering av fartyget eller
modellförsök i projektets regi. Tid och pengar för detta ligger i
varvskontraktet.
4. Upphandling, 6 månader
Upphandling i öppen konkurrens med utvärdering på kvalitet. Kontrakt
med varv.
5. Produktionsfas, 26 månader
Konstruktionsfas och byggnationsfas. Kontraktsuppföljning, granskning
och kontrollverksamhet på varv.
6. Leverans, 44 månader efter initiering av projekt

Ett upplägg för ombyggnation av KBV 001, dock ej inberäknat ombyggnad för
att reducera buller, kan se ut på liknande sätt (ref. Bilaga 9). Skillnader kan
vara:
•

Specifikationen är mer tekniskt detaljerad, mindre funktionskrav.

•

Utvärderingen sker mot lägsta pris

Totala projekttiden från att projektet initieras är 28 månader.

SSPA SWEDEN AB – YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER
45 (64)

SSPA Rapport Nr: RE20146922-01-00-B

Ett projektupplägg och en tidplan för ombyggnation av KBV 001 inberäknat
bullerreducerande åtgärder kan i nuläget inte redovisas då omfattningen av ett
sådant projekt måste utredas vidare.
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6

Kostnadsanalys

6.1

Allmänt
I uppdraget ingår att göra en kostnadsanalys för nybyggt fartyg samt för
ombyggnadsalternativ, inkluderande anskaffning, drift och underhåll, samt att
redovisa fördelning av kostnader per tid under projekt och över fartygets
livslängd. Tre huvudsakliga kostnadsgrupper redovisas; kapitalkostnad,
driftskostnad och underhållskostnad. I tabellen nedan ges en översiktlig bild av
kostnader för de två fartygsalternativen. För översikten har antagits ett
driftsscenario på 250 dagars beläggning per år, vilket i dagsläget inte är ett
säkerställt nyttjande. Räntan varierar givetvis över tid men i kalkylen återges en
snittränta per år över tid (3%). I kalkylen summeras den totala årskostnaden för
nybyggnadsalternativet till c:a 55 MSEK och för en ombyggd KBV 001, exklusive
bullerkrav, till c:a 57 MSEK. Årskostnaden för en ombyggd KBV 001 med hänsyn
tagen till kostnader för ombyggnation för att uppfylla bullerkraven är c:a 66
MSEK.
Anskaffningskostnaden för respektive fartygsalternativ är kopplad till de
konceptförslag som tagits fram inom detta projekt och presenteras i denna
rapport.
Årsbudget (KSEK)

Nybygge

KBV 001

KBV 001
bullerreducerad

22 000 (15 400)

22 000

Bunker

7 200

7 200

Övriga kostnader

1 950

2 635

31 150 (24 550)

31 835

22 000
7 200
2 635
31 835

2 000

3 385

800

760

2 800

4 145

33 950 (27 350)

35 980

14 333

15 467

6 665

6 032

20 998

21 499

54 948 (48 348)

57 479

Drift
Personal

Summa drift
Underhåll
Underhåll
Varvsunderhåll
Summa underhåll
SUMMA DRIFT OCH UH

3 385
760
4 145
35 980

Kapitalkostnad
Avskrivning
Räntor
Summa kapitalkostnad
TOTALT DRIFT, UH & KAPITAL

21 467
8 372
29 839
65 819

Tabell 3 Översiktlig tabell över drift-, underhåll- och kapitalkostnad för fartygsalternativen. Kostnader
inom parantes utfaller om sjöfartsstöd beviljas.
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6.2

Kapitalkostnad
Tre olika metoder har använts för att komma fram till kostnaden för ett nytt
forskningsfartyg
•

uppskattning baserad på projektets erfarenhet

•

jämförelse med existerande forskningsfartyg

•

bedömning baserad på budget för ett nyligen beställt norskt
forskningsfartyg

Uppskattningen är baserad på såväl KBV:s som SSPA:s erfarenhet vad gäller
projektering och byggnation av fartyg.
Jämförelsen är gjord utifrån ett 20-tal nybyggda forskningsfartyg. Dessa fartyg
har anskaffats under perioden från 2006 fram till nu. Kostnaderna är justerade
efter fartygsstorlek och utrustningsnivå, samt för projektets övriga antagande
om påverkande variabler såsom exempelvis besättningsstorlek och inflation.
Skalningen utifrån fartygsstorlek har baserats på fartygens huvuddimensioner
samt bruttodräktighet.
Som tredje metod för kostnadsbedömningen har en nybyggnadskostnad
uppskattats med ledning av en kostnadskalkyl för det nyligen beställda norska
forskningsfartyget, Dr. Fridtjof Nansen. Vid upphandlingen av designen av
fartyget publicerades en kostnadskalkyl för fartyget. Utgående från denna har
kostnaden för ett motsvarande svenskt fartyg, mindre till storlek och med
mindre utrustning ombord, kunnat bedömas.
Tillgänglig tid för projektet har inte medgivit kostnadsberäkningar baserade på
detaljerade specifikationer eller genomförande av RFI-förfrågningar (en ej
bindande budgetprisförfrågan baserad på en specifikation). Även om sådana
genomfördes så ökar inte säkerheten i kalkylen då priserna kan variera stort
beroende på konjunktur och varvens aktuella beläggning.
Det som skiljer SLU:s och SMHI:s forskningsfartyg från många av de fartyg
jämförelsen är gjord mot, är att SLU:s och SMHI:s fartyg är mindre men relativt
stort för det antal forskare och den utrustning det är planerat för. Fartyget har
med andra ord relativt gott om utrymme för den planerade verksamheten och
utrymmen som medger flexibilitet för andra nyttjare än SLU och SMHI. Andra
fartyg har ofta fast utrustning monterad för forskningsändamål som inte ingår i
SLU: eller SMHI:s primära verksamhet. Exempel på detta är geologiska och
seismiska undersökningar i form av borrprovutrustning och penetrerande
ekolod. Den extra rymd fartyget har är ett resultat av behoven av att ha
forskningslaboratorier intill varandra på samma däck, enmanshytter samt
utrymme för ett flexibelt anpassningsbart användande, bl.a. med
anpassningsbart stort akterdäck där plats finns för containrar med utrustning
som inte används regelmässigt av SLU och SMHI. Det flexibla utförandet har
valts för att erbjuda andra forskningsinstitutioner en forskningsplattform. Ett
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rymligt arrangemang ger också enklare installationer och lägre kostnad jämfört
med ett rikligare utrustat fartyg i motsvarande storlek.
6.2.1 Nybygge
Beroende på metod varierar den uppskattade nybyggnadskostnaden från c:a
340 MSEK till 430 MSEK. En sammanvägd bedömning ger att ett nytt svensk
forskningsfartyg skulle kosta c:a 390 MSEK att bygga om det beställdes idag. Till
denna kostnad tillkommer också projektomkostnader. Dessa beräknas till 25
MSEK. En reserv om 15 MSEK har lagts in i kalkylen. Den totala kostnaden för
ett nytt fartyg blir således c:a 430 MSEK. Kalkylerad avskrivningsperiod för
nybygget är 30 år.
Kostnaderna fördelas över tid enligt följande steg (Schematisk kostnads-och
tidslinjal återfinns i bilaga 9):
Månad 1-12: Etablera projekt, upphandla teknisk konsult och ta fram
upphandlingsunderlag. Totalt c:a 8 MSEK fördelat under året. Kostnader för
SLU, SMHI, ansvarig rederiorganisation, affärsjurist och konsulter är inräknade i
denna kostnad.
Månad 13-18: Upphandling, utvärdering, kontrakt med varv. Totalt 1 MSEK i
projektkostnad under tiden. Kostnader för SLU, SMHI, ansvarig
rederiorganisation, affärsjurist och konsulter är inräknade i denna kostnad.
Månad 18-21: Kontraktsskrivning. När kontrakt med varv skrivits utgår c:a 30 %
av byggnationskostnaden i förskott till varvet, motsvarande c:a 117 MSEK.
Månad 19-44: Konstruktion och bygge. Totalt c:a 16 MSEK i projektkostnad
fördelat över tiden. Kostnader för SLU, SMHI, ansvarig rederiorganisation och
konsulter är inräknade i denna kostnad. Vid sjösättning, c:a månad 35-37, utgår
ytterligare 20 % av byggkostnaden till varvet, motsvarande c:a 78 MSEK. Vid
leverans utgår resterande 50 % av byggkostnaden, motsvarande c:a 195 MSEK.
Den kalkylerade reserven om 15 MSEK ligger fördelad över projekttiden.
6.2.2 Ombyggnation KBV 001
För KBV 001 baseras kostnaden för ombyggnationen (exklusive uppfyllande av
bullerkrav) på beräkningar gjorda av SSPA.
Kostnaden för att bygga om KBV 001 till forskningsfartyg är beräknad till totalt
c:a 95 MSEK, varav byggkostnad utgör c:a 80 MSEK, projektkostnad c:a 10
MSEK och reserv 5 MSEK. Projektupplägg för en ombyggnation (exklusive
uppfyllande av bullerkrav) av KBV 001 sker på liknande sätt som för ett
nybygge. (Schematisk kostnads-och tidslinjal återfinns i bilaga 9)
KBV 001 levererades 2009 och har en total livslängd på 30 år, och kalkylerad
avskrivningsperiod för en ombyggd KBV 001 är därför satt till 25 år. Inklusive
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komponentavskrivningar beräknas avskrivningar på kapitalet på 21år.
Restvärde för KBV 001 inför ombyggnation är c:a 290 MSEK.
Dessa kostnader inbegriper inte en större ombyggnation av fartygets maskineri
till följd av den konstaterade bullerproblematiken. En ombyggnation för att
komma till rätta med bullerproblematiken uppskattas kosta c:a 150 MSEK. Av
dessa 150 MSEK antas 135 MSEK vara byggnationskostnad, 10 MSEK utökad
projektkostnad och 5 MSEK utökad reserv. Totalt kan en ombyggnation av KBV
001 beräknas kosta c:a 250 MSEK inklusive den mer noggrant utredda
ombyggnationskostnaden om 95 MSEK.
På grund av att bullermätningarna inte kunde göras tidigare i projektet är
antagandet om kostnader grovt och riskbilden för kostnaderna i samband med
denna utökade ombyggnad stor. Det krävs fler utredningar och mätningar för
att kunna redovisa en kostnad med större noggrannhet.
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6.2.3 Ränta och avskrivning
I kostnadsuppskattningarna kalkyleras med en ränta om 3 %, men även nivåer
på såväl 4 % som 5 % redovisas i figurerna nedan tillsammans med avskrivning
över tid för respektive fartyg.
Det ska noteras att då komponentavskrivningar vägs in för KBV 001 räknar KBV
med en avskrivningstid på 21 år istället för 25 år för kapitalkostnaden.
Kostnaderna finns redovisade i diagram 16, 17 och 18. För alternativet
nybygge ges ingen sammanvägd avskrivningstid, detta på grund av att det i de
underlag från benchmarkingfartyg som budgeten för nybygget baseras på, inte
är aktuellt med komponentavskrivning utan istället har investeringar vad gäller
ersättningsdelar till fartyget kostnadsförts direkt på driftskostnaden för
fartyget och ingår på så vis i kalkylen.
Förfarandet för att hantera komponentavskrivningar på ett nybyggt svenskt
fartyg kommer dock, i enlighet med ESV, vara samma som för KBV 001.

Nybygge - ränta och avskrivning över tid
25 000 000

SEK/år

20 000 000

15 000 000
Räntekostnad 3%
Räntekostnad 4%

10 000 000

Räntekostnad 5%
Avskrivningskostnad

5 000 000

0
0

5

10

15

20

25

30

År

Figur 17 Räntekostnad och avskrivning över tid för nybyggnation
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KBV 001 - ränta och avskrivning över tid
20 000 000

SEK/år

15 000 000

Räntekostnad 3%
Räntekostnad 4%

10 000 000
Räntekostnad 5%
Avskrivningskostnad
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Figur 18. Räntekostnad och avskrivningskostnad över tid – KBV 001

KBV 001 bullerreducerad - ränta och avskrivning över tid
30 000 000
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Fig 19. Räntekostnad och avskrivning över tid - KBV 001 bullerreducerad
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6.3

Driftskostnad
Vad gäller drifts-och underhållskostnader har information inhämtats från
existerande forskningsfartyg samt andra fartyg med liknande driftscenarier
som det tilltänkta forskningsfartyget. Avstämningar har gjorts mot olika former
av drift; kommersiell, privat och statlig. I huvudsak har jämförelser gjorts med
tre olika forskningsfartyg, SKB:s Sigrid som har kommersiellt drift och ett
liknande arbetsupplägg samt med underlag för KBV 001.
I driftskostnaden ingår; personalkostnad, bunker, försäkring, kommunikation,
el, utbildning, säkerhetsutrustning, kajhyra, förbrukningsmaterial mm.
För KBV 001 ingår även en antagen kostnad för modulhantering (uppställning
och kranlyft) om 300 000 SEK per år.
Kostnaderna är justerade efter fartygsstorlek och utrustningsnivå samt för
projektets övriga antagande om påverkande variabler såsom exempelvis
besättningsstorlek och fartområde. I Tabell 3 nedan sammanfattas de
uppskattade driftskostnaderna för båda fartygsalternativen. Den totala
driftskostnaden är likvärdig för nybyggnads- och ombyggnadsalternativet i
studien. Inkluderas sjöfartsstöd för alternativet nybygge blir skillnaden större
(se vidare kap. 6.3.1)
Kostnad för en eventuell extern kommersiell rederiorganisation för drift av
fartyget är inte inräknad, men en uppskattning baserad på benchmarkingfartyg
ger en kostnad om c:a 2,5 MSEK per år.

Årsbudget (KSEK)

Nybygge

KBV 001

KBV 001
bullerreducerad
22 000
7 200
2 635
31 835

Drift
Personal

22 000 (15 400)

22 000

Bunker

7 200

7 200

Övriga kostnader

1 950

2 635

31 150 (24 550)

31 835

Summa drift

Tabell 4 Driftskostnad för alternativen. Sjöfartsstöd angivet inom parantes reducerar personalkostnader
med 30 %.
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6.3.1 Personal
Personalkostnaden är den enskilt största posten i fartygets driftskostnad, c:a 65
%, och en kostnad som till största del ligger fast oaktat om fartyget är ute till
sjöss eller ligger till kaj. Personalkostnaden för ett forskningsfartyg enligt detta
projekt, oavsett nybygge eller en ombyggd KBV 001, är baserat på två svenska
besättningar om 13 personer. Antalet besättning som krävs varierar dock med
vilken typ av expedition som ska göras och spannet ligger mellan 9 och 18
personer. Det maximala antalet besättning krävs bara enstaka veckor om året
och ingår inte som en fast grundbesättning.
Vid en jämförelse av personalkostnader mellan forskningsfartyg och ett
handelsfartyg med samma antal besättning ligger forskningsfartyget något
högre, c:a 22 MSEK per år i jämförelse med c:a 19 MSEK per år. Detta kan antas
ha sin grund i att de benchmarkingsfartyg som ingått i studien till stor del
konkurrerar om samma personal som offshoreindustrin vilken har ett högre
löneläge. Det ska dock noteras att personalkostnaden för ett forskningsfartyg
ligger någorlunda i paritet med de kostnader som finns redovisade för KBV 001
som hon går och drivs idag. I kalkylen i tabellen ovan har antagits samma
personalkostnad för ett nybygge som för KBV 001 som forskningsfartyg.
Ett kommersiellt upplägg av driften bedöms kunna ge möjlighet till lägre
personalkostnad.
Personalkostnaden är svår att påverka i annat fall än om besättningen är färre
till antalet. Antagande om besättningsstorlek baseras på såväl projektgruppens
erfarenheter från Argos och det danska forskningsfartyget Dana som på
information från organisationer kring benchmarkingfartygen.
Projektet har beaktat möjligheterna till sjöfartsstöd. Villkoren för sjöfartsstöd
gäller enligt förordning (2001:770) om sjöfartsstöd, senast ändrad genom
förordning 2014:232. Enligt Regeringen har sjöfartsstödet att utvidgas under
2014 till att omfatta också möjligheten för forskningsfartyg att ansöka om stöd
(se www.regeringen.se/sb/d/18460/a/237864 ). Vidare utveckling i frågan bör
hållas under bevakning.
Skulle ett svenskt forskningsfartyg anses kunna uppfylla kriterierna för stöd kan
personalkostnaderna minskas med c:a 1/3. Sjöfartsstöd lämnas till arbetsgivare
för skatt på sjöinkomst samt arbetsgivarens kostnader för arbetsgivaravgifter
och allmän löneavgift. Denna rapport kan i dagsläget inte svara på frågan om
ett delat nyttjande av KBV 001 för forskning och kustbevakningsändamål under
KBV som rederi skulle kunna åtnjuta sjöfartsstöd helt eller delvis, men
förutsättningarna bedöms som små.
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6.3.2 Bunker
Bunkerkostnaden står för den näst högsta driftskostnadsposten, och motsvarar
c:a 20 % av driftsbudgeten. Den uppskattade bunkerförbrukningen är lika för
nybyggnationsalternativet och KBV 001. Driftsprofilen kommer sannolikt skilja
mellan de olika alternativen. Nybygget kommer sannolikt hålla en något högre
medelfart över tid (då det inte utför några KBV-uppgifter). KBV-fartyget är å
andra sidan något större. Bedömningen här är därför att skillnaden i
bunkeråtgång är så liten att den inte har tagits hänsyn till i kalkylen.
För såväl nybyggnadsalternativet som en ombyggd KBV 001 har antagits att
bränslet är skattefritt. Bunkerkostnaden är i kalkylerna baserat på aktuella
gasoljepriser och 250 dagars drift per år.

6.4

Underhållskostnader
I kostnaden för underhåll ingår: instrument, fartygs- och maskinsystem, skrov,
roder och propeller, däcksutrustning och inventarier, klassningar och certifikat
m.m. Varvsunderhållet utgörs av fartygets femårsdockning.
Kostnaden för underhåll, exklusive kostnad för varvskostnad i samband med
femårsdockning, beräknas ligga på ungefär det dubbla för en ombyggd KBV 001
än för ett nybygge beroende på att KBV 001 dels är ett större fartyg med större
maskineri och dels på att det är mer komplext med fler system ombord. För
KBV 001 har vi i kalkylen antagit ett snitt på de fyra senaste årens
underhållskostnad och för nybygget har vi liksom för övriga poster gjort
jämförelser med benchmarkingfartyg. Underhållskostnaden utgör c:a 10 % av
den totala drifts-och underhållskostnaden. Varvskostnad i samband med
femårsdockning är likvärdig för båda alternativen.
I tabellen nedan återges uppskattade årskostnader för underhåll för båda
fartygsalternativen.
Årsbudget (KSEK)

Nybygge

KBV 001

KBV 001
bullerreducerad

2 000

3 385

800

760

2 800

4 145

3 385
760
4 145

Underhåll
Underhåll
Varvsunderhåll
Summa underhåll

Tabell 5 Underhållskostnader för alternativen

SSPA SWEDEN AB – YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER
55 (64)

SSPA Rapport Nr: RE20146922-01-00-B

6.5

Beläggning och kostnader för utnyttjande
Kostnaden för nyttjare är helt beroende av vilken finansieringsmodell som
väljs. Om staten väljer att ta hela investeringskostnaden, och endast underhåll
och drift bildar underlag för dygnsrate, är hög beläggningsgrad inte lika viktig
att uppnå. I annat fall är beläggningsgraden på fartyget central. En målsättning
borde dock vara att ha hög beläggningsgrad, vilket innebär minst 250 dagar/år.
De fasta kostnaderna utgör den överlägset största delen av fartygets totala
kostnader, och ett stillaliggande fartyg ger därför endast en marginell
minskning av kostnaderna, se även kap. 2.4 och 6.3.1.
Bland de fartyg som ingått i studien varierar redovisningen av dygnskostnaden
och hur den tas ut från användarna. Beroende på om kapitalkostnaden tas med
i beräkningarna eller ej varierar den redovisade dygnskostnaden avsevärt och
fartyget kan i sådana fall hyras ut till en lägre kostnad. Detta kan ur ett
nationalekonomiskt perspektiv vara attraktivt då fartyget lättare kan beläggas
maximalt.
En låg dygnskostnad gör fartyget mer attraktivt ur uthyrningssynpunkt. Fartyg
som ingått i studien redovisar en dygnsrate mellan motsvarande c:a 110 000
och 190 000 SEK per dygn. Projektgruppen har inte haft möjlighet att ta del av
information rörande exakt hur dessa kostnader beräknats, och det är alltså inte
klarlagt i vilken mån dessa priser är direkt relaterade till faktiska kostnader
(självkostnadspris), är ett marknadspris, ett ur beläggningshänseende politiskt
bestämt pris etc., och inte heller om dessa priser inkluderar avskrivningar. Stor
försiktighet rekommenderas alltså vid en direkt jämförelse mellan angivna
kostnader eller dygnspriser för uthyrning av fartyg med olika ägare och redare.
För alternativet med en ombyggd KBV 001, som fortsatt drivs av
Kustbevakningen och används i Kustbevakningens ordinarie verksamhet då
fartyget inte används som forskningsfartyg, kommer SMHI och SLU fortfarande
att stå för 154 säkra dagar per år och resterande tid kommer att utnyttjas av
Kustbevakningen samt för underhåll, vilket sammantaget kommer att ge full
beläggning av fartyget. Kustbevakningen har, inom ramen för sin tid, möjlighet
att hyra ut fartyget till andra intressenter.
Vid uthyrning till annan myndighet eller vid miljöoperationer är den totala
kostnaden per dygn för ett KBV 001 fartyg med personal 12 h c:a 300 000 SEK.
Hur kostnader fördelas mellan Kustbevakningen och forskning har bedömts
ligga utanför projektets åtagande. Det finns möjligheter för exempelvis SMHI
och KBV att låta fartyget ha viss miljöberedskap (eller andra uppgifter) även
under SMHI:s resor, och på så vis kunna dela upp kostnaden.
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7

Slutsatser

7.1

Allmänt
Utredningen visar att båda alternativen, nybygge respektive ombyggnation av
KBV 001, är möjliga alternativ för att möta behovet av nytt forskningsfartyg åt
SLU och SMHI. Dock visar utredningen på tekniska och ekonomiska
projektrisker för alternativet ombyggnation, på grund av de problem med
utstrålat buller som uppmätts för KBV 001.
Alternativet nybygge uppfyller samtliga skall-krav och optimeras från början i
detalj för forskningsverksamheten. Det ombyggda KBV 001 kan i princip också
uppfylla samtliga skall-krav, dock med osäkerhet kring kravet på lågt
utstrålande buller, och kommer att innehålla kompromisser, dels till följd av att
ett befintligt fartyg har vissa egenskaper som inte går att ändra på, men
huvudsakligen till följd av att fartyget ska behålla relevanta KBV-funktioner.
Fartyget ska lösa två huvuduppgifter och utrymmen för forskning konkurrerar
med utrymmen för KBV:s verksamhet.

7.2

Kravbild

7.2.1 Kravanalys SMHI/SLU krav
•

En kravanalys har genomförts och en kravlista för ett nytt forskningsfartyg har
sammanställts. Kravbilden bedöms som rimlig och balanserad ur ett tekniskt
och ekonomiskt perspektiv.

•

Kravlistan är styrande även för ombyggnad av KBV 001.

•

För nybygget är layouten på huvuddäck drivande för fartygets storlek och
därmed till del fartygets kostnad. Huvuddäck innefattar huvudsakligen
verksamhetsutrymmen, d.v.s. akterdäck samt forskningslaboratorier.
Akterdäckets och laboratoriernas storlek, arbetsflödet på och genom dessa,
samt laboratoriernas placering styr utrymmesbehovet.

•

Val av fartygets marschfart har också betydande påverkan på kostnaderna.
Kravet på 12 knop bedöms som förnuftigt.

•

För KBV 001 har kravet på enkelförläggning i hytter påverkan. Konsekvensen
blir att en ny bostadsmodul måste byggas över akterdäck. Det påverkar i sin tur
kostnaden, fartygets klassnotation, utformningen av funktioner på akterdäck
samt påverkar sikten från bryggan ner mot arbetsdäcket. Detta är dock ett
skall-krav och dubbelförläggning kan endast accepteras i undantagsfall, varför
ovan nämnda konsekvenser betraktas som acceptabla.
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7.2.2 Kravanalys externa intressenter
•

Inom projektet har potentiella externa intressenter och deras krav
sammanställts och analyserats. Externa intressenter är en förutsättning för hög
beläggningsgrad på ett nybyggt fartyg.

•

Ett rymligt och flexibelt akterdäck med plats för ett antal containrar har
bedömts som det effektivaste sättet att skapa möjlighet för att möta externa
intressenters krav för att nyttja fartyget.

•

Krav från externa intressenter uppfylls till stor del av ett fartyg som uppfyller
SMHI/SLU krav, eftersom verksamheterna är likartade.

•

En förfrågan om intresse hos externa intressenter har genomförts. Havs- och
vattenmyndighetens miljöövervakning av bottenfauna (Stockholms Universitet)
tillför 14 dagar, övrig tillkommande övervakning för Havsmiljödirektivet i regi av
HaV, som har aviserat ett troligt behov av ytterligare 55 dagar. Vidare bedöms
ett utvecklat samarbete med DTU i fiskövervakningen kunna innebära ett
tillskott på 16 dagar.

•

Utan särskild finansiering för forskningsprojekts sjötid bedöms intresset för att
nyttja fartyget vara begränsat från svenska universitet och högskolor.
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7.3

Nybyggnation

•

Som en del av kravanalysen har en initial fartygsprojektering av ett nytt fartyg
genomförts. Huvudsyftet har varit att säkra storleken som krävs på fartyget för
att rymma aktuella funktioner och kapaciteter.

•

Ett principiellt generalarrangemang har tagits fram. Särskild hänsyn har lagts
vid utformning av verksamhetsutrymmen och tillhörande arbetsflöden.

•

En funktionsbeskrivning/outlinespecifikation som beskriver bakgrund till aktuell
layout och inkluderade funktioner har tagits fram.

•

Slutsatsen är att ett fartyg med Löa x B = 63 x 15 meter och ett deplacement på
c:a 2400 ton bedöms ha de marginaler som krävs för att ge god
projektsäkerhet.

•

Ett utkast på ett fartyg med Löa x B = 58 x 14 meter har utvärderats. Fartyget
har bedömts ha små marginaler för att rymma aktuella krav samt önskemål
avseende arbetsflöden och flexibilitet.

•

Fartyget kan göras mindre än 63 x 15 m och sannolikt billigare med bibehållen
kravuppfyllnad, genom att disponera om och krympa verksamhetsutrymmen.
Konsekvenser av detta innefattar dock:
•

Försämrade logistik och arbetsflöden ombord.

•

Försämrad flexibilitet för alternativa intressenter till följd av minskat
arbetsdäck

•

Minskad marginal för framtida nya eller alternativa uppgifter och
verksamheter på fartyget.

•

Minskad tillgänglighet till följd av sämre sjöegenskaper.

•

Projektriskerna ökar om inte konsekvenserna är accepterade och
förankrade i projektet innan kontrakt med varv. De tekniska
marginalerna minskas.
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7.4

KBV 001

•

Målsättning har varit att hitta en kompromiss där forskarkraven tillgodoses
samtidigt som så stor del av som möjligt av KBV:s funktioner behålls. Detta för
att behålla ett reellt KBV-värde i fartyget.

•

KBV 001 uppfyller inte bullerkraven. Sammantaget är de nödvändiga
modifieringarna som krävs för att klara bullerkraven mycket omfattande och
kostsamma. Kostnaden för bulleråtgärderna uppskattas grovt till c:a 150 MSEK
(se kap 6.2.2). Projektrisken i modifieringen anses som så stor både avseende
kostnader och de tekniska möjligheterna att faktiskt uppnå ställda krav, att det
kan ifrågasättas om en ombyggnad är förnuftig.

•

Bortsett bullerkravet så bedöms det möjligt att bygga om fartyget så att det
uppfyller SLU/SMHI:s krav på fiskbeståndsundersökningar och hydrografiska
undersökningar, dock med kompromisser, samtidigt som samtliga
kustbevakningsfunktioner behålls, se bilaga 1 för närmare detaljer.

•

De för KBV 001-serien specifika funktionerna (stor oljeupptagningskapacitet
och bogsering) bör behållas, då dessa är uppgifter som inte klaras ut av de
mindre fartygen i KBV:s flotta.

•

Utrymmen och funktioner för forskning blir inte lika väl optimerade som i ett
nybygge. Vissa kompromisser är nödvändiga för att effektivt möta båda
verksamheterna, d.v.s. forskning och kustbevakning.

•

Fartyget byggs om och anpassas för att kunna användas i tre separata
konfigurationer, KBV-, KBV/SMHI samt SLU/SMHI-konfiguration. I presenterad
lösning kan alla huvudsakliga KBV-funktioner behållas eller återtas vid behov.
Funktionerna är dock begränsade under den tid då fartyget används som
forskningsfartyg.

•

När fartyget är i SLU/SMHI-konfiguration är klassnotationen ”OILREC + LFL*”
upphävd. DNV ställer krav på besiktning av fartyget varje gång det
omkonfigureras till KBV-fartyg för att återfå notationen.

•

KBV betraktar fartyget efter ombyggnation som ett forskningsfartyg under de
perioder SMHI och SLU nyttjar fartyget. Under övrig tid med sammanhängande
perioder då fiskelaboratoriet och bostadsmodulen är avmonterade är fartyget
som tidigare ett fullvärdigt kustbevakningsfartyg och kan användas som sådant.

•

En kvarstående utredning som behöver genomföras är avseende
bubbelbildning kring fartygets skrov. Det är bedömt troligt att fartyget,
åtminstone efter åtgärd, klarar krav kring detta. Pengar är avsatta i budget för
åtgärder vid eventuella problem.
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7.5

Anskaffning

•

Slutlig anskaffningsstrategi och projektupplägg tas fram efter beslut om budget
och andra begränsningar för projektet, t.ex. tidsaspekter.

•

En nyckelfaktor för lyckad anskaffning bedöms vara att den utpekade ägaren till
ett nytt fartyg som första åtgärd startar processen med en tydlig organisation
för projektering och byggnation samt tar fram en rederiorganisation (om sådan
inte redan finns), samt att den erfarenhet KBV och Sjöfartsverket har i liknande
frågor i viss mån kan utnyttjas.

•

Tid för genomförande av nybyggnadsprojektet enligt presenterat förslag är 44
månader från beslut att initiera projektet till leverans av fartyg.

•

Tid för genomförande av ombyggnationsprojektet enligt presenterat förslag
(exklusive åtgärder för uppfyllande av bullerkrav) är 28 månader från beslut att
initiera projektet till leverans av fartyg. För att ta fram ett projektupplägg för
ombyggnation inklusive åtgärder för uppfyllande av bullerkrav krävs ytterligare
utredningar.

7.6

Kostnader

•

Den totala kostnaden för en nybyggnation beräknas till c:a 430 MSEK. I detta
utgör c:a 390 MSEK byggnationskostnad och 25 MSEK projektomkostnader.
Resterande 15 MSEK utgör projektreserv.

•

Den totala kostnaden för en ombyggnation av KBV 001 uppskattas till c:a 250
MSEK. Exkluderas kostnaderna för uppfyllande av bullerkraven beräknas
kostnaderna för ombyggnationen vara 95 MSEK.

•

Driftsbudget avseende underhåll blir något högre för KBV 001, dock utgör
underhållskostnaden endast c:a 10 % av den totala drifts-och
underhållsbudgeten.

•

Driftsbudgeten avseende personalkostnader kan sannolikt reduceras med 30 %
gällande nybyggnadsalternativet om sjöfartsstöd kan erhållas.
Förutsättningarna för att kunna erhålla sjöfartsstöd i fallet vid ombyggnad av
KBV 001 med fortsatt nyttjande i kustbevakningstjänst bedöms som små.

•

Den totala årskostnaden för nybyggnadsalternativet summeras till c:a 55 MSEK,
med en räntenivå på 3 % och en avskrivningstid om 30 år. Den totala
årskostnaden för ombyggnadsalternativet, inklusive åtgärder för uppfyllande av
bullerkrav, summeras i kalkylen till c:a 66 MSEK, med en räntenivå på 3 % och
en avskrivningstid om 25 år.

•

Kostnaden för nyttjare är helt beroende på vilken finansieringsmodell som
väljs. Om staten väljer att ta hela investeringskostnaden och endast underhåll
och drift bildar underlag för dygnsrate är hög beläggningsgrad inte lika viktig att
uppnå. I annat fall är beläggningsgraden på fartyget central.
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•

De fasta kostnaderna utgör den överlägset största delen av fartygets totala
kostnader, och ett stillaliggande fartyg ger därför endast en marginell
minskning av kostnaderna.
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7.7

Översiktlig jämförelse nybygge/ombyggnation KBV 001
NYBYGGNATION

OMBYGGNATION KBV 001

ANSKAFFNING

c:a 430 MSEK

c:a 250 MSEK

ÅRSKOSTNAD

c:a 55 (48 ) MSEK

c:a 66 MSEK

Kapitalkostnad

c:a 21 MSEK

c:a 30 MSEK

Driftskostnad

c:a 34 (27) MSEK

c:a 36 MSEK

KOSTNAD

Varav:

Kostnader i parentes vid
sjöfartsstöd
FUNKTION

FLEXIBILITET

DRIFTSUPPLÄGG

Fullt anpassat efter SLU:s och
SMHI:s behov och med stor
flexibilitet för att lösa
behoven inom andra
forskningsområden.

KBV 001 bedöms kunna byggas om för att möta
SMHI/SLU krav på ett nytt forskningsfartyg
men utrymmen och funktion för forskning blir
inte lika väl optimerade som i ett nybygge.

Nybygget bedöms ha en
storlek som medger att goda
sjöegenskaper för den
verksamhet som ska bedrivas
i aktuella operationsområden
ska kunna uppnås. Fartyget
kan dessutom från början
optimeras för egenskaper
lämpliga för
forskningsverksamhet.

KBV 001 sjöegenskaper är kända och anses
vara goda för fartygsstorleken. Ingen
kvantitativ jämförelse mellan de båda
alternativens sjöegenskaper har genomförts.
Egenskaperna är kopplade till många olika
parametrar men generellt kan sägas att
fartygets storlek har en direkt påverkan. Till
följd av att KBV 001 är större och tyngre än det
presenterade nybyggnadsalternativet så blir
KBV 001 sannolikt en stabilare arbetsplattform
än nybygget.

Stor flexibilitet som
forskningsfartyg inom olika
områden, även för andra
intressenter än SLU och SMHI

Flexibelt i två verksamheter;

Möjlighet till flera former av
drift och ägande;
kommersiell, privat och
statlig.

Kustbevakningen äger och driver fartyget.

Fartyget byggs om och anpassas för att kunna
användas i tre olika konfigurationer, KBV-,
SMHI- och SLU/SMHI-konfiguration. I
presenterad lösning kan alla huvudsakliga KBVfunktioner behållas eller återtas vid behov.
Funktionerna är dock begränsade under den tid
då fartyget går i forskningskonfiguration.

Som forskningsfartyg (även för andra
intressenter än SLU och SMHI) samt för KBV
som kustbevakningsfartyg med möjlighet att
återta bogser- och oljeupptagningsförmåga.

Större fartyg med fler och mer komplexa
system (KBV + forskning) gör att
underhållskostnaden beräknas vara något

UNDERHÅLL
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högre än för ett nytt fartyg.
Underhållskostnaden utgör dock endast en
liten del av totala årskostnaden.
KOMPROMISSER

Helt anpassat för
forskningsändamål och byggt
enligt kravspecifikation från
SMHI och SLU med hänsyn
tagen till andra
forskningsintressenter.

Ombyggt för att uppfylla SLU:s och SMHI:s
behov och samtidigt behålla funktion som KBVfartyg. Detta medför kompromisser. Fartyget
ska lösa två huvuduppgifter och utrymmen för
forskning konkurrerar med utrymmen för KBVverksamhet. Tonvikten av kompromisserna har
gjorts till förmån för att de ursprungliga KBVfunktionerna ska vara kvar eller vara möjliga att
återta. Fartyget har begränsade funktioner som
kustbevakningsfartyg då fartyget går som
forskningsfartyg.
Konvertering från en konfiguration till en annan
kräver c:a två dagar på varv eller vid lämplig
kaj.

RISK

Nivå på optimalt nyttjande av
fartyget är beroende av
finansieringsmodell. Därför
är det viktigt att
finansieringsmodellen är
fastlagd innan projektstart.

Sammantaget är de nödvändiga
modifieringarna som krävs för att klara
bullerkraven mycket omfattande och
kostsamma. Projektrisken i modifieringen
anses som så stor både avseende kostnader
och de tekniska möjligheterna att faktiskt
uppnå ställda krav, att det kan ifrågasättas om
en ombyggnad är förnuftig.

Kompetens och organisation
för att äga och reda fartyg
inte belyst vid projektstart.

Utöver bullerproblemen finns sannolikt detaljer
kring KBV 001 lämplighet som forskningsfartyg
som förbisetts i denna utredning. Vidare
utredningar kan bli nödvändiga i ett initialt
skede. Det bedöms dock inte som troligt att det
uppstår problem som inte redan har
identifierats, på en nivå som utgör en stor
projektrisk.
Bubbelbildning som stör forskningssensorer är
svår att förutse vilket kan kräva åtgärder (kan
bli ett kvarvarande problem)
Att KBV 001 egenskaper i övrigt redan är kända
innebär en fördel ur projektrisksynpunkt.
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