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Abstrakt 

Rapporten är skriven för att dokumentera den befintliga installationen av ballast-, läns- och 

brandsystem ombord på fartyget M/S Calmare Nyckel. I enlighet med uppdragets specifika-

tioner kommer även förslag på förbättringar att presenteras. Förslagen bygger till största del 

på fakta från en leverantör av ventilkomponenter och av klassen ställda krav på installationen. 

Förbättringarna beaktar i huvudsak minskade risker och ökad säkerhet. De största skillnaderna 

med de nya förslagen är att länsvattensystemet skiljs från de övriga systemen, de viktigaste 

funktionerna fjärrstyrs med hjälp av pneumatik och systemets komponenter märks enligt 

branchstandard. 
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Abstract 

This report is produced to document the existing installation regarding the ballast, bilge and 

fire system aboard the vessel M/S Calmare Nyckel. According to the specifications of the 

assignment a proposal regarding improvements will also be presented. The suggestions are 

mainly based on data from a supplier of valve components and the demands put up by the 

classification society. The improvements are considered with reduced risk and increased 

safety in mind. The main differences in the new proposals are the separation of the bilge 

system from the other two systems, that the most vital functions can be remote-controlled by 

pneumatics and that all components are marked according to industry standard. 

 

 

 

Keywords: Ballast system, bilge system, fire system, valve, risk, safety, 

M/S Calmare Nyckel, remote-controlled, pneumatic, vessel. 

  



 III   

Förord 

Vi vill här tacka de personer som bidragit med sina resurser och därigenom spelat en helt 

avgörande roll i slutförandet av detta projekt. Eftersom det råder specifika omständigheter 

runt systemen ombord på M/S Calmare Nyckel, var er insats helt avgörande för projektets 

resultat. 
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Definitioner och förkortningar i denna rapport 

 

Akut stress Stress med övervägande negativa biverkningar, nedsatt handlingsförmåga. 

Aktuator Kraftöverföring vid ventilstyrning. Pneumatisk, hydraulisk eller elektrisk. 

Ballastsystem System som möjliggör kontroll av fartygets stabilitet. Genom att fylla och 

tömma vatten till önskad nivå i olika tankar placerade runt fartyget kan 

stabiliteten anpassas efter skiftande förutsättningar. 

BLB Ballast-, Läns- & Brandsystemet. 

Brandsystem Ett system som tillåter vatten att pumpas till strategiska områden ombord 

fartyget i händelsen av brand. 

CN M/S Calmare Nyckel. 

Förregling Vissa specificerade villkor för en komponent måste vara uppfyllda för att en 

 annan skall kunna manövreras. 

HM Huvudmaskin. Maskin för fartygets framdrift. 

Länssystem Detta system forslar bort vatten, smuts och spillolja från strategiskt utvalda 

platser på fartyget. 

Pneumatik Tryckluftsteknik. 

Skottdäck Den nivå längs ett fartygs hela utsträckning dit de vattentäta skotten når upp. 

Smyga rör Att följa rör från en punkt till en annan, för att undersöka hur ett system är 

kopplat och vilka komponenter som det innefattar. 

System- En representation av ett system utan formell struktur och utformning som på 

ritning  ett förenklat sätt ger en bild av ett systems huvudsakliga funktion men utan 

 att göra anspråk på att presentera samtliga detaljer. 

THB Tillsynshandbok utvecklad av transportstyrelsen för att underlätta för 

fartygsinspektörer men även för att fartygspersonal skall kunna utföra 

egenkontroller ombord på de fartyg där de arbetar. 
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1 Introduktion 

Denna rapport är skriven på uppdrag av befälhavaren på fartyget M/S Calmare Nyckel 

(härefter förkortat CN) för att användas som underlag till en uppgradering av fartygets 

ballast-, läns- och brandsystem, (härefter förkortat BLB) med fjärrstyrning.  

BLB består idag av ett gemensamt rörsystem som dessutom drivs med gemensamma pumpar. 

Det är idag svårt att överblicka detta system och därmed problematiskt att hantera, inte minst 

om en akut situation uppstår. För att erhålla korrekt och önskad funktion vid de olika 

manövrarna måste operatören hantera alla ventiler lokalt och manuellt. Uppmärkning av 

rörsystemet har inte tidigare ansetts vara lämpligt då det har varit ett utbildningsmoment för 

Linnéuniversitetets maskinbefälsstudenter att smyga de omärkta rörsystemen. Eftersom 

utbildningsmomentet nu utförs på ett annat sätt är det nu möjligt att märka upp systemet för 

att göra det mer överskådligt. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna rapport är att presentera hur systemet ser ut idag i form av en systemritning 

som skall kunna användas som underlag till en upphandling av ett fjärrstyrt system. Förslag 

på lämpliga uppgraderingar av systemet skall dessutom presenteras. 

1.2 Frågeställningar 

Följande frågeställningar kommer att utredas. 

A. Stämmer befintlig systemritning med befintlig installation? 

B. Går det att förenkla den befintliga systemritningens utformning? 

C. Är det lämpligt att montera fjärrstyrning på det befintliga systemet? 

D. Vilken metod av fjärrstyrning är mest lämplig ombord på fartyget? 

E. Vilka regelverk bör beaktas och vilka krav ställer dessa på installationen? 

F. Vilka förbättringsmöjligheter finns det för systemet?  

Frågeställningarna kommer att utredas genom kontroll av det nuvarande systemets utform-

ning, litteratursökning av relevant facklitteratur och regelverk samt intervjuer av informanter 

som är yrkesaktiva inom dessa områden. 
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1.3 Avgränsningar 

 Förslagen till förbättringar skall inte ses som en komplett lösning till eventuella 

uppgraderingar.  

 Underlag från andra leverantörer än den vi anser vara representativ för branschen 

kommer ej att utredas. 

 Eftersom THB är skriven av en statlig myndighet samt refererar till aktuella regelverk, 

kommer ej enskilda regelverk granskas. 

 Rapporten ämnar endast bedöma det nuvarande systemet ur funktionssynpunkt och 

användarvänlighet. Förutom vad gäller ventiler och styrbarhet av dessa, kommer det 

befintliga systemets övriga prestanda ej att utredas. 

 Systemets komponenter har på systemritningarna namngivits och utmärkts med 

benämningar och symboler som ansetts vara lämpliga och enkla att förstå. Vilken 

standard dessa bör utformas efter kommer ej att utredas. Brandposter kommer inte att 

märkas ut på systemritningarna då de finns utmärkta på brandplanen tillhörande CN. 

 Denna rapport kommer inte ge svar på hur rörledningar och komponenter skall märkas 

på CN, utan bara utreda vilka regelverk som skall följas. 

1.4 Etiska överväganden 

En del av datainsamlingen har skett genom intervjuer. Informanterna valdes i samspråk med 

uppdragsgivaren. Eftersom deras identitet inte är relevant för denna rapport kommer de 

hanteras som anonyma källor. Vidare har inte några andra etiska problemområden 

identifierats. 
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2 Bakgrund 

CN byggdes i Norge 1969 och verkade ursprungligen som ett fraktfartyg. Sedan 1984 har hon 

använts i Kalmar som utbildningsfartyg och används idag av Linnéuniversitet i utbildning av 

sjöbefäl. Vid utbildning av fartygsbefäl används hon för navigeringsövningar och för maskin-

befälsutbildningen används hennes maskinrum numera även som laborationssal. Fartyget 

används även under sommartid i samband med dykningar vid vraket Kronan. (LNU, 2015)
1
 

Under hennes 46 år långa verksamhetstid har många små och stora modifieringar gjorts, till 

exempel har maskiner för rent laborationssyfte installerats. Detta har gjort att maskinrummet 

har väldigt många system på liten yta. 

På BLB har dock endast kompletteringar gjorts med ventiler till de två ballastkonverterade 

bränsletankarna och ett påstick till den nymonterade länsvattentanken. BLB är uppbyggt av 

diverse flervägsventiler och extra rör som har till uppgift att göra systemet redundant. Denna 

ursprungliga tanke fungerar i teorin men i praktiken leder det till att systemet blir svårt att 

överblicka. Detta leder till en uppenbar risk att operatören kan koppla ihop ballast- och 

brandsystemet med länssystemet, inte minst i ett läge av akut stress, till exempel vid brand 

eller vatteninträngning. 

Fartyg klassas bland annat in efter fartområde, om de får gå i passagerartrafik och/eller om de 

får ha periodvis obemannat maskinrum. Systemet ombord skall uppfylla kraven som följer vid 

klassbeteckningen SE-A(50)-E(40p)-A1-UMS. 

Enligt Transportstyrelsen (2015) innebär: 

 A(50) Fartyget får trafikera inom en linje av 50 nm från skyddad plats.  

 E(40p) Fartyget får gå som passagerarfartyg i inre fart för max 40 passagerare.  

 Vad inre fart innebär kan läsas ut av E-linjens position, vilken skall vara 

 utmärkt på sjökorten men den finns även definierad i TSFS 2009:8. 

 A1 (Gäller radioutrustningen och är därför inte relevant i denna rapport). 

 UMS Fartyget är godkänt för att gå med periodvis obemannat maskinrum 

 (Unmanned Machine Space). 

  

                                                 
1
 Referenser i rapporten följer modellen från Harvard, efter en mall av Merkel, Andersson och Önnegren (2006). 
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3 Metod och genomförande 

Detta kapitel redovisar arbetsprocessen som ligger till grund för det presenterade resultatet i 

kapitel 4. I kapitel 3.2 redovisas en sammanfattning av arbetsprocessen som korresponderar 

till rapportens frågeställningar (kapitel 1.2). 

3.1 Genomförande 

Efter att en befintlig ritning över systemet presenterats gjordes en granskning av denna. För 

att få en bättre bild av problematiken gjordes även ett besök ombord på CN tillsammans med 

uppdragsgivaren som gav sin bild av situationen. Eftersom rörsystemen och ventilerna inte 

hade någon märkning och systemritningen var otydlig, uppmärksammades att det fanns ett 

tydligt utrymme för förbättringar. På grund av systemets okonventionella utformning, efter-

frågade uppdragsgivaren dokumentation som klargjorde dess funktioner och vilka förut-

sättningar som förelåg för att uppgradera systemet med fjärrstyrning. Det beslutades att 

samtliga funktioner och kopplingar i de berörda systemen behövde kartläggas och utvärderas. 

En nyckel till fartyget kvitterades ut för att ge projektgruppen tillgång till fartyget. Med hjälp 

av den befintliga ritningen (Bilaga 1) smögs systemet noggrant och en ny systemritning 

skapades baserad på de olika komponenternas placering och funktion (Bilaga 7). För att 

underlätta processen skapades ett preliminärt märksystem där olika färger symboliserade 

vilket medie rörledningarna var avsedda för och pilar markerade flödesriktningen. Flervägs-

ventilerna numrerades och samtliga markeringar gjordes direkt på systemet med hjälp av 

whiteboard-pennor. Korresponderande anteckningar fördes även in på systemritningen som en 

del av dokumentationen (Bilaga 6). Processen att kartlägga och dokumentera systemet inne-

fattade flera besök ombord på CN. Anteckningarna från besöken sammanställdes i MS Visio, i 

form av en uppdaterad systemritning. Ett flertal olika versioner skapades varav en presentera-

des för uppdragsgivaren (Bilaga 2). Efter acceptans av denna summerades sedan de relevanta 

frågeställningarna (Bilaga 5, s.2) för att projektet skulle kunna fortlöpa. 

Det konstaterades att information om ventiler och fjärrstyrning av dessa behövde samlas in 

samt vilka krav som ställs på dessa installationer. Beslut togs att kontakt skulle upprättas med 

en firma som har kompetens gällande ventilkomponenter.  

Eftersom CN är svenskflaggad granskades Transportstyrelsens förordningar gällande brand-

säkerhet, stabilitet och fartygsutsläpp. Sökning på nyckelord som ballast, barlast, läns, brand, 

säkerhet, utsläpp, och stabilitet, gav många träffar och ett urval som verkade relevant under-

söktes närmare. Då det fortfarande var oklart vilka regler som var gällande, beslutades i 



 5  

samråd med uppdragsgivaren att även en sakkunnig inom detta område skulle kontaktas. 

Efter en undersökning av olika aktörer på marknaden kontaktades en leverantör av ventil-

komponenter med relevant kompetens för projektet. Ett möte på leverantörens kontor ordna-

des för att presentera projektet men också för att bedöma deras verksamhet. Inför mötet 

sammanställdes den dokumentation som tidigare samlats in, denna kompletterades med fråge-

ställningar för att kunna användas som intervju-underlag (Bilaga 5). Under mötet presentera-

des projektet, en dialog fördes utefter det underlag som sammanställts. Företaget gav även en 

kort presentation av sin verksamhet. I detta skede var båda parter villiga att påbörja ett 

samarbete. För att företaget skulle kunna presentera ett rimligt underlag beslutades att ett nytt 

möte behövdes, denna gång ombord på CN. Vid detta möte skulle ytterligare en av deras 

representanter närvara för att bidraga med sin kompetens gällande maritima komponenter. 

Under mötet på CN bildade sig leverantörsrepresentanterna en egen bild om hur systemet var 

uppbyggt. En öppen dialog fördes, där olika möjliga lösningar vägdes mot varandra. Med 

hjälp av den expertis som nu fanns att tillgå, utreddes vilka komponenter som var mest rele-

vanta att uppgradera. Anteckningar fördes under mötet för att senare kunna sammanställas. 

Representanterna från leverantörsfirman gav ett preliminärt utlåtande direkt i samband med 

att mötet avslutades men bad att få återkomma med sina slutgiltiga rekommendationer. Det 

preliminära utlåtandet var tillräckligt informativt för att projektet skulle kunna drivas vidare. 

Ett möte med sakkunnig inom regelverk genomfördes. Frågan som behandlades under mötet 

var vilket regelverk som var gällande för installationen på CN varvid THB presenterades som 

en lämplig källa. Efter vidare behandling av regelverken sammantaget med materialet från 

informanterna, klarnade bilden av projektets möjligheter och begränsningar. Detta ledde till 

att en sammanställning av avgränsningarna för projektet definierades och förmedlades till 

uppdragsgivaren. När uppdragsgivaren hade godkänt avgränsningarna blev en handledare 

tilldelad projektgruppen. Det upprättades en tidsplan och planering över hur projektet skulle 

fortgå. Litteratursökningar gjordes gällande brandsäkerhet, fartygssystem, krishantering, styr-

system samt rörsystem. Informationen från intervjuer, facklitteratur och regelverk samman-

ställdes. 

Med den sammanställda informationen som grund, resonerades det kring vilken typ av fjärr-

styrning som skulle vara mest lämplig och vilka övriga förbättringar som var möjliga att 

uppgradera systemet med. 
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3.2 Sammanfattning av arbetsprocessen 

Här redovisas en sammanfattning av arbetsprocessen, som korresponderar till rapportens 

frågeställningar (kapitel 1.2). 

A. För att kontrollera om befintlig systemritning stämde med befintlig installation, 

gjordes en kontroll av det befintliga systemet. Resultatet jämfördes sedan med den 

befintliga systemritningen. 

B. Med hjälp av ett ritprogram framställdes flera varianter av systemritningar, varefter ett 

urval lämnades till uppdragsgivaren för godkännande (Bilaga 2). 

C. &  D. Genom intervjuer med yrkesaktiva inom området samt litteratursökningar av relevant 

facklitteratur utreddes vilken metod av fjärrstyrning som är lämplig ombord på CN 

och om det var lämpligt att montera fjärrstyrning ombord på det befintliga systemet. 

E. &  F. Efter en undersökning av Transportstyrelsens författningssamlingar framkom det efter 

en intervju att THB kunde användas för att utröna vilka krav som ställdes på systemet. 

Relevanta krav ur THB och information från informanter samt facklitteratur, 

sammanställdes. Därefter utreddes möjligheter till att förbättra systemet. 
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4 Resultat 

I detta kapitel redovisas rapportens resultat och i kapitel 4.5 redovisas en sammanfattning av 

resultatet som korresponderar till rapportens frågeställningar (kapitel 1.2). 

4.1 Dokumentation av det befintliga systemet 

Den befintliga systemritningen (bilaga 1) stämmer överlag med det befintliga systemet. Efter 

systemritningen utformades har dock en kopparrörsanslutning till den förliga länspumpen 

installerats och två före detta bränsletankar har konverterats till ballasttankar. Systemritningar 

skall ge en överblickbar bild av systemet och därför behöver inte alla detaljer vara utmärkta. 

Den befintliga ritningen är däremot inkonsekvent med utmärkningen av brandposter. Mellan 

det som på denna ritning är benämnd "Spolpump"(härefter benämnd Nödbrandpump) och 

anslutningen till den förliga brandlinan finns två brandposter, det är dock bara en som är 

utmärkt. 

På den nya systemritningen av det befintliga systemet (Bilaga 2) är flervägsventilerna 

placerade som de sitter i verkligheten, det vill säga fläns mot fläns. Detta minskar lednings-

korsningar och ger en mer realistisk bild av verkligheten. För att underlätta för läsaren har 

systemen färgkodats. Brandposterna är inte utmärkta, denna information återfinns däremot i 

fartygets brandplan. 

4.2 Fjärrstyrning 

Underlaget till resultatet i detta kapitel är baserat på intervjuer med Ventilleverantör (2015). 

Det är inte ekonomiskt försvarbart att installera fjärrstyrning på det befintliga systemet. Den 

ena anledningen till detta är att det är komplicerat att styra flervägsventilerna i det befintliga 

systemet och samtidigt kunna säkerställa deras position. En annan anledning är att dessa fler-

vägsventiler erfordrar väldigt höga vridmoment vilket kräver mycket stora aktuatorer. Det 

saknas dessutom fästpunkter till aktuatorerna. Även om det är möjligt att installera fjärrstyr-

ning på det befintliga systemet, skulle detta innebära väldigt stora kostnader. På ballastlådan 

och länslådan finns det inte fästpunkter eller utrymme för att montera fjärrstyrning. Om 

fjärrstyrning önskas måste dessa lådor bytas ut.  

Den mest passande metoden av fjärrstyrning är pneumatik. De pneumatiska aktuatorerna 

klarar vibrationer bättre än de av elektrisk modell. Pneumatiska system erbjuder dessutom 

flexibilitet när det gäller installationsmöjligheterna, på grund av att aktuatorerna klarar av 

större vridmoment i förhållande till deras storlek. Eftersom nödstyrning är önskvärt på dessa 
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säkerhetssystem är den elektriska varianten inte att rekommendera då det inte finns en nöd-

generator ombord på CN. Det finns elektriska aktuatorer med fjäderretur eller med nöd-

batteridrift, dessa leder däremot till en mycket högre investeringskostnad. Den pneumatiska 

metoden blir således den mest ekonomiska eftersom CN redan har tryckluftsystem ombord. 

Ett hydrauliskt system är inte heller att rekommendera på grund av den stora installations-

kostnaden det medför. 

4.3 Regelverk och krav som bör beaktas för installationen 

För att underlätta för fartygsinspektörer men även för att fartygspersonal skall kunna utföra 

egenkontroller, har Transportstyrelsen utvecklat en tillsynshandbok (härefter förkortat THB) 

(THB, 2014, "Läs detta först"). Eftersom CN är klassad av Transportstyrelsen kan THB följas. 

Denna summerar och specificerar kraven samt refererar till aktuella regelverk.  

4.3.1 Krav på brandsystem 

Fartyget skall ha minst en ordinarie brandpump med en kapacitet på minst 0,1*T+10 m³/h 

(där "T" står för fartygets bruttodräktighet) dock krävs max 60 m³/h (THB, 2012, 6.01). CN 

har en bruttodräktighet på 410 vilket leder till att dess brandpumpar skall ha en kapacitet på 

minst 0,1*410+10 = 51 m³/h. En brandpump skall gå att starta från bryggan och bottenven-

tilen till denna skall därför alltid vara öppen, eller även denna vara fjärrstyrd från bryggan 

(THB, 2013, 6.03). En brand i ett utrymme skall inte slå ut samtliga pumpar, därför behövs 

det minst en brandpump och en nödbrandpump ombord. Nödbrandpumpen behöver inte 

uppfylla den ordinarie brandpumpens kapacitetskrav och ombord på detta fartyg behöver den 

inte heller vara matad från en nödtavla (THB, 2014, 6.04). 

4.3.2 Krav på ballastsystem 

Vad det gäller ballastsystemet har för rapporten inga relevanta krav påträffats. 

4.3.3 Krav på länssystem 

Länssystemet skall ha två oberoende pumpar som kan länsa från alla utrymmen under skott-

däck, även när fartyget har slagsida. Pumparna får ha andra primära sysslor och vara portabla 

men bör ha minst 25 procent högre kapacitet än brandpumparna. Eftersom fartyget har möj-

lighet att framföras med periodvis obemannat maskinrum skall det finnas larm som indikerar 

vätskeansamlingar i maskinrummet. Övriga utrymmen bör ha detsamma (THB, 2014, 8.10). 

Enligt beräkningen i kapitel 4.3.1 gällande erfordrad kapacitet på brandpumpen, och det som 

står i detta kapitel, bör länspumparna ha en kapacitet på minst 51 m³/h * 1,25 = 63,75 m³/h. 



 9  

4.3.4 Krav på märkning av system 

Det är arbetsgivarens skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga eventuella risker för ar-

betstagaren. Maskiner och rörledningar skall vara märkta enligt ISO 14726-1. Det innebär 

bland annat att rörledningarna är märkta utmed hela sin längd med flödesriktning och inne-

håll, brandutrustning skall vara utmärkt, det skall skyltas om eventuella förbjudna åtgärder 

och om maskiner kan fjärrstyras. (THB, 2014, 14.04) 

4.4 Förbättringsmöjligheter för systemet 

Personer som utsätts för akuta stressituationer kan få fysiska och mentala begränsningar. 

Exempel på dessa är koordinationssvårigheter, tunnelseende, bristande beslutsförmåga, 

nedsatt logiskt tänkande och minskad förmåga att se handlingsmöjligheter (Larsson & 

Österdahl, 2001, ss.31-32). Det är därför inte lämpligt att system som är avsedda för att an-

vändas i nödsituationer är svåra att överblicka och manövrera. För att säkerställa att länsvatt-

net inte kontaminerar ballastvattnet eller brandsystemet föreslås att systemen delas upp i två 

separata delar. Detta innebär att ballast- och brandsystemet är helt skilt från länssystemet. I 

kapitel 4.4.1 till 4.4.3 presenteras förslag på hur dessa system skulle kunna vara uppbyggda 

och varför. För att förenkla för läsaren kommer dessa kapitel att referera till bilaga 3, där 

förslagen har sammanställts i en systemritning. Referenserna refererar först till position på 

ritningen och därefter till komponentbeteckningen, om det är en grupp av komponenter 

refereras det till den som är höst upp till vänster varefter det följs av "...". För att tillgodogöra 

sig informationen rekommenderas läsaren att ha denna bilaga lättillgänglig men resultatet 

skall gå att tillgodogöras utan denna bilaga. 

4.4.1 Brand- och ballastsystemet 

Förutsättningarna för att göra en lyckad brandbekämpningsinsats bygger oftast på hur tidigt 

släckningen påbörjas. Eftersom bränder kan utvecklas väldigt snabbt, kan några minuters för-

sening av insatsen göra stor skillnad på hur omfattande släckningsarbetet blir (Särdqvist, 

2006, s.18). Ombord på ett fartyg finns det flera försvårande omständigheter jämfört med en 

insats i land. Besättningen är ofta helt beroende av egna resurser i stora delar av insatsen och 

hänsyn måste även tagas till fartygets stabilitet (Carlsson & Lundmark, 2007, s.18).  

För att det inte skall råda några tvivel om att brandpumpen är ansluten från bottenventilen till 

brandlinan, bör ventilerna som styr detta vara fjärrstyrda och utrustade med fjäderretur samt 

mekanisk förregling med de ventiler som styr ballasthantering (E6, V-54 & V-44 respektive 

C5, V-56 & V-57). Med denna lösning går det aktivt att välja "Ballasthantering" och om 

styrsystemet slås ut eller om inget alternativ är valt kommer brandpumpen (C6, E-22) ändå 
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kunna agera som brandpump. Detta förebygger möjligheten att det sugs vatten ur ballast-

tankarna och säkerställer att brandlinan blir trycksatt vid en eventuell brandinsats. En släck-

ningsinsats bör gå att utföra även vid läckage i en av brandlinorna, därför bör det adderas 

sektioneringsventiler (E6, V-53 & V-52). Ett vanligt problem med felsökning i rörsystem är 

att backventiler fastnar i ett läge och därför inte ger de funktioner de är tänkta att ha (Silowash 

2010, s.187). För att undvika detta bör ventilerna V-54 och V-2 i bilaga 2 (H6 & H4) ersättas 

med vridspjällsventiler, detta skapar större flexibilitet genom att det går att välja hur systemet 

skall sektioneras (F6, V-33 & V-53). För att operatören skall få information om hur systemet 

fungerar, bör brandpumpen förses med tryckindikering och signalgivare på både sug- och 

trycksidan (C6). Detta gör att det går att läsa av trycket, både vid fjärrstyrning och lokal drift. 

Genom att ersätta ballastlådan med fristående vridspjällsventiler möjliggörs en mer flexibel 

installation och därmed nyttjas maskinrumsutrymmet bättre (E4, V-32...). Ballasthanteringen 

har inte samma prioritering som länsning och brandbekämpning, därför kan dessa ventiler 

förbli manuellt manövrerade. Dessa går dock att utrustas med samma typ av ventilstyrning, 

om så önskas. 

4.4.2 Länssystemet 

Fria vätskeytor är något som kan påverka fartygs stabilitet allvarligt, speciellt om de uppstår 

tvärskepps (van Dokkum, 2008, ss.372-376). För att kunna motverka att det uppstår fria 

vätskeytor, vid antingen internt eller externt läckage, är det därför viktigt att ha ett väl 

fungerande länssystem. Det fristående länssystemet kan ses som två olika delar, det "vanliga" 

länssystemet och nödlänssystemet. Det "vanliga" länssystemet pumpar länsvattnet via den 

förliga länspumpen (G4, E-26) till länsvattentanken medan nödlänssystemet pumpar 

länsvattnet genom nödlänspumpen (F6, E-27) ut genom överbordsventilen (E8, V-58).  

 

För att möjliggöra fjärrstyrning av länssystemet bör länslådan ersättas av fristående vrid-

spjällsventiler (H2, V-50...). Liksom i den befintliga konstruktionen bör dessa följas av ett 

filter. Om detta filter blir igensatt bör det finnas ventiler som möjliggör att det går att 

sektionera bort denna del och istället länsa genom direktlänsen (G2, V-45 & V-46). Den 

förliga länspumpen och ventiler från länssystemet till länsvattentanken bör förses med fjärr-

styrning (H4, V-38..., fjärrstyrning ej utmärkt på ritningen). Av samma anledning som för 

brandpumpen bör även nödlänspumpen (F6, E-27) förses med tryckindikering och signal-

givare på sugsidan. Om en manometer monteras lokalt på trycksidan av pumpen och 

ytterligare en ansluts precis innan överbordsventilen (B8, V-58) kan denna dras upp genom 

durken till det övre maskinrummet och därmed monteras i nära anslutning till manöver-
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panelen. Detta medför att det inte behövs en signalgivare på denna pumps trycksida. För att 

kunna manövrera överbordsventilen (E8, V-58) i direkt anslutning till manöverstationen bör 

dess spindel förlängas upp genom durken. Detta medför att nödlänsning överbord inte kan ske 

utan en aktiv handling av operatören. Som extra säkerhet kan en fjärrstyrd ventil placeras 

innan överbordsventilen (F7, V-43). 

Eftersom pumparna har konverterats till en brand- och ballastpump samt en separat länspump, 

kommer detta innebära att kraven presenterade i kapitel 4.3.3 inte uppfylls. Det vill säga att 

det skall finnas två av varandra oberoende länspumpar. Det finns två lösningar till detta, 

antingen säkerställs att den förliga länspumpen (G4, E-26) och ledningarna till denna upp-

fyller kapacitetskravet, 63,75 m³/h (även detta presenteras i kapitel 4.3.3). Det andra 

alternativet är att införskaffa en portabel dränkbar länspump som uppfyller detta kapacitets-

krav. Vilken av dessa lösningar som väljs är inte relevant för det övriga systemets utform-

ning. Dock har den portabla dränkbara pumpen fördelen att den kan införskaffas före en 

ombyggnation genomförs, vilket skulle öka fartygets säkerhet omgående. 

4.4.3 Övriga önskvärda funktioner 

Förutom det nya påsticket till länsvattenpumpen har det befintliga systemet rördimensionen 

DN65. Att vid en eventuell nyinstallation välja en lägre dimension, DN50, skulle innebära 

cirka 20 procent lägre inköpskostnad på ventilkomponenter. Dessutom är DN65 en utgående 

standard, vilket gör att det i framtiden kan bli svårt, alternativt kostsamt, att byta ut kompo-

nenter. (Ventilleverantör, 2015) 

Att använda sjövatten som nödkylningen till huvudmaskin (härefter förkortat HM) är inte en 

funktion som behöver vara fast monterat på dessa system. 
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4.5 Sammanfattning av resultaten 

Här redovisas en sammanfattning av rapportens resultat, som korresponderar till rapportens 

frågeställningar (kapitel 1.2). 

A. Den systemritning som presenterades i början av projektet (bilaga 1) stämmer, 

förutom de installationer som är utförda efter den skapades. 

B. En ny uppdaterad systemritning av det befintliga systemet presenteras i bilaga 2. För 

att underlätta för läsaren har flervägsventilerna placerats som de sitter i verkligheten 

(fläns mot fläns) och systemen har färgkodats. 

C. Det är problematiskt att installera fjärrstyrning på det befintliga systemet på grund av 

att flervägsventilerna kräver höga vridmoment. Det är dessutom en svår uppgift att 

säkerställa att dessa får en korrekt positionering vilket krävs för att uppnå önskad 

funktion. 

D. Om fjärrstyrning skall installeras ombord på CN bör det vara med pneumatiska 

aktuatorer. Dessa är utrymmeseffektiva, vibrationståliga och när de utrustas för 

nödstyrning kan installationen göras till lägre kostnad. 

E. Det är flera regelverk som bör beaktas men eftersom CN är klassad hos Transport-

styrelsen kan deras sammanfattning av dessa, THB, användas för att utröna vilka krav 

som ställs på installationen. Därifrån har information av relevans sammanfattats och 

presenteras i kap 4.3. 

F. Det finns många utrymmen för förbättringar av BLB, dessa presenteras i kap 4.4 och 

visualiseras i sin helhet i form av en systemritning i bilaga 3. 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Efter att ha framställt flera varianter av systemritningar på det befintliga systemet fattades 

beslutet att Bilaga 2 ger den bästa bilden av systemet. Det är inte optimalt att överbords-

linorna inte har dragits ut till kanterna men detta är en bättre lösning än att dessa linor går 

tvärs över andra linor och runt objekt. 

På grund av de driftekonomiska fördelarna som elektrisk fjärrstyrning har jämfört med 

pneumatisk, kan det vara lätt att antaga att ett elektriskt alternativ skulle vara att föredra. I 

resultaten av studien kan det däremot inte påvisas några övriga fördelar eftersom det redan 

finns tryckluftssystem ombord på CN. Driftmässigt är pneumatik dyrare än den elektriska 

motsvarigheten men eftersom detta system inte kommer att användas på en daglig basis är 

detta av underordnad betydelse på detta fartyg. Att i ett maskinrum på ett fartyg installera 

komponenter som inte är vibrationståliga är inte ett realistiskt alternativ, därför är den 

elektriska fjärrstyrningen inte att rekommendera. 

Eftersom CN är byggd 1967, har en bruttovikt på 410 och i enlighet med uppdraget endast 

skall uppfylla kraven för passagerartrafik i fartområde E, är det inte på alla punkter helt klart 

vilka krav som gäller för henne. När det har uppkommit oklarheter i hur kraven bör tolkas, har 

principen att det strängaste kravet skall uppfyllas, nyttjats. När det gäller nödbrandpumpens 

kapacitetskrav återfanns inga specifika krav gällande förutsättningarna angivna i uppdraget. 

Däremot kan nämnas att när det gäller de andra passagerarfartygsklasserna har det ställts krav 

på upp till 80 procent av ordinarie brandpumps föreskrivna kapacitet men minst 25 m³/h. 

Eftersom denna rapport inte behandlar det befintliga systemets övriga prestanda, förutsätts att 

respektive pumpar uppfyller kapacitetskraven men betoning läggs på att detta bör utredas 

vidare.  

Ursprungligen var tanken att installera en ejektorpump monterad på ballastlinans överbord-

ledning, för att ha en oberoende länspump som inte riskerade att kontaminera ballastvattnet 

eller brandsystemet. Detta blev däremot problematiskt eftersom länsvattenpumparnas kapa-

citet hade riktlinjerna att de skulle vara 25 procent högre än brandpumpens och eftersom just 

denna pump även skulle agera ballastpump, blev detta därmed ett moment 22. 

Möjligheterna att använda DN50 bör utredas eftersom det skulle innebära en avsevärt 

reducerad investeringskostnad och förenkla framtida reparationer i systemen.  
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Att använda sjövatten direkt i HM, som nödkylning, är inte att rekommendera på grund av 

korrosionsproblematik. En direktanslutning till HM kan leda till att sjövatten läcker in i 

kylsystemet vilket initialt kan vara svårt att upptäcka. Om önskan att kunna nödkyla HM 

kvarstår, föreslås en lösning där en brandslangskoppling monteras på HM. En brandslang kan 

då kopplas från brandposten i maskinrummet direkt till HM genom ett aktivt val och 

förhindrar därmed riskerna att sjövatten oavsiktligt kontaminerar kylvattnet. 

5.2 Metoddiskussion 

När det gäller kontrollen av det befintliga systemet och den befintliga systemritningen skulle 

en driftsättning av systemet för att kontrollera dess funktioner, förenklat processen. Detta 

ansågs inte lämpligt eftersom denna metod skulle medföra risker för efterverkningar på just 

de punkter som projektet ämnar förebygga, det vill säga utsläpp, kontaminering eller 

stabilitetsproblem. 

Efter en granskning av facklitteratur gällande fjärrstyrning av ventilkomponenter uppmärk-

sammades att det var problematiskt att applicera denna information på systemet ombord på 

CN. Anledningarna till detta var att det befintliga systemet är okonventionellt uppbyggt och 

att förslag till lösningar behövde bedömas med det aktuella skicket på de inblandade kompo-

nenterna i åtanke. Att söka information från en källa som kan gynnas av att döma ut dessa 

komponenter är problematiskt. På grund av att projektet inte hade någon budget att anlita en 

oberoende källa på området och att källan informerades att andra leverantörer skulle kontaktas 

vid en eventuell upphandling, ansågs detta ändå legitimt. Det är dessutom branschpraxis att 

vända sig till leverantörer för att få en bedömning av utvecklingsmöjligheter för system 

ombord på fartyg. Att bara inhämta information från en leverantör kan också anses vara 

problematiskt men på grund av projektets omfattning, fattades beslutet att kvalitet var att 

föredra framför kvantitet. 

Systemritningarna som skapades utformades i MS Visio vilket enligt dess tillverkare, 

Microsoft, inte är ett fullskaligt ritningsprogram. Eftersom systemritningens syfte i detta 

projekt är att ge en överskådlig bild av systemen och inte gör anspråk på att vara en ritning 

med CAD-standard ansågs inte detta vara ett problem. 

Eftersom denna rapport skall vara underlag till en uppgradering av systemet togs beslutet, i 

samråd med uppdragsgivaren, att ingen kontakt med Transportstyrelsen var aktuell i detta 

skede. Uppdragsgivaren upprättar denna kontakt i samband med att beslut gällande upp-

graderingen formaliserats. 
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5.3 Förslag på efterkommande projekt ombord på CN 

 Nödkraft Installation och dimensionering 

 Styrsystem Installation och programmering 

 Rörsystem och Pumpar Kapacitetsutredning och byte till lägre rördimension 

 Oberoende länspump Utredning av lämplig lösning 

 Tankar och Utrymmen Uppdatering av beteckningar  

6 Slutsats 

Den nya systemritningen på det befintliga systemet (bilaga 2) är uppdaterad och utformad för 

få en bättre bild av systemet. För att öka säkerheten ombord på CN bör BLB byggas om till 

ett separat ballast- och brandsystem samt ett fristående länssystem. De nu monterade flervägs-

ventilerna, ballastlådan och länslådan bör bytas ut till separat installerade vridspjällsventiler. 

Detta frigör maskinrumsutrymme och möjliggör att de går att fjärrstyras, alla ventiler behöver 

dock inte fjärrstyras. Metoden av fjärrstyrning bör vara pneumatisk eftersom denna metod på 

ett kostnadseffektivt sätt möjliggör nödmanövrering och är utrymmeseffektiv. För att före-

bygga eventuella risker för besättningen skall maskiner och rörsystem vara uppmärkta enligt 

ISO 14726-1. 
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4. Projektbeställning (2 sidor) 

5. Underlag till möte med ventilleverantör (4 sidor) 

6. Arbetskopia, grovanteckning på systemritning av befintlig installation 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rubrik ~ 2 ( 4 ) ~ 2015-03-12 

 
 

Bakgrund 

Läns-, barlast- samt brandsystem fungerar idag inom ett gemensamt rörsystem för att ha 

redundans om det blir driftstopp i någon av de två pumparna. Systemets uppbyggnad gör det 

svårt att överblicka och problematiskt att sköta, inte minst i en nödsituation. Med dagens 

utsläppslagar är det inte acceptabelt med utsläpp även fast det bara rör oljerester i rören. Det 

finns därför ett behov av att uppgradera det nuvarande systemet med ett som är både 

lättöverskådligt och lätthanterligt, vilket möjliggör en snabb insats utan risk för oväntande 

utsläpp. 

 

Frågeställningen är därför: 

 

Går det att utrusta det nuvarande systemet med styrdon som möjliggör fjärrstyrning eller blir 

det billigare och enklare att byta ut hela systemet med en helt ny lösning? 

Vilken sorts lösning blir det bäst att satsa på med tanke på: 

 Inköpskostnad 

 Driftkostnader 

 Eventuell Utbyggnadskostnad 

 Utbyggningsmöjligheter 

 Driftsäkerhet 

 Underhållsbehov 

 Utrymmeskrav 

 Vridmoment, rördiametrar och tryckklassningar. 

 Reservdelsmarknad (Specialdelar kontra  Lagervaror) 

 Manuel påverkan och optisk lägesgivare. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rubrik ~ 3 ( 4 ) ~ 2015-03-12 

 

Nuvarande system består huvudsakligen av  DN65 PN16 behöver styrning för följande komponenter:  

 4st 4-vägsventiler 

 2st 3-vägsventil 

 Barlastmanifold med 6st ventiler för tryck/sug 

 Länsmanifold med 4st backventiler 

  

I förslaget på helt ny lösning har vi inte tagit hänsyn till DN och PN men behöver styrning för följande 

komponenter:  

 1st 4-vägsventiler 

 3st 3-vägsventil 

 Barlastmanifold med 6st ventiler för tryck/sug 

 Länsmanifold med 4st backventiler 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rubrik ~ 4 ( 4 ) ~ 2015-03-12 

Valve List 
Displayed Text Description Line Size Valve Class Manufacturer Model 

V-3           

V-6           

V-8           

V-11           

V-12           

V-13           

V-14           

V-15           

V-16           

V-17           

V-18           

V-19           

V-20           

V-22           

V-24           

V-25           

V-26           

 

 

DN65 

PN16 

18 st Ventiler 

8500 mm Rör/Slang/Kabel 

 

Alternativ gällande olika lösningar: 

 

Hydraulisk 

Pneumatisk 

Elektrisk 
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