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 I 

Förord 

Till att börja med vill vi tacka följande Myndighet och personer som varit till stor hjälp under 
arbetet av studien: 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), för deras breda och samlade 
kunskapsbank som vi har fått ta del av och som har underlättat beräkningsmomentet i vårt 
arbete.  

Stefan Särdqvist, för det utomordentligt välgjorda materialet ”Vatten och andra släckmedel”. 

Per Hardestam, för att vi har fick tillstånd att använda de utförliga illustrationerna från MSB 
till vårt arbete. 

Laith Samir, Säljande projektledare & Produktansvarig på hansa engineering, för fakta, 
kunskap och produktdatablad om dysor. 

Per Beijer, Universitetsadjunkt på Linnéuniversitetet, för handledning vid framtagandet av 
PM. 

Christer Johansson, Lektor på Linnéuniversitetet, för handledning av det självständiga arbetet. 
Som hela tiden knuffat oss åt rätt riktning utmed arbetet. 

Arbetet har varit en lika stor utmaning som nöje att utföra. Det har varit stundvis väldigt 
krävande för oss, men det tillhör charmen med att skriva det självständiga arbetet. Vi har som 
mål att använda studien som gjorts för att gå vidare till nästa steg och kunna ta fram en 
fungerande prototyp. Vilket i sig själv lär bli en spännande resa. 

 

Som avslut vill vi passa på att tacka alla som inte omnämnts här i förordet, ni vet vilka ni är. 

 

Roberto Parada 

Robert Vajda 

Söndagen den 13 mars 2016 
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 II 

Sammanfattning 

Denna studie berör utvecklingen av brandskydd mot bränder ombord på fartyg med vatten 
som medium. Om hur man med en dimbarriärs hjälp ska kunna underlätta och assistera 
brandgrupper i kampen mot bränder. 

Bränder startar oftast på grund av olyckshändelser eller haverier ombord på fartyg1, i vissa av 
dessa fall har man chansen att agera snabbt mot branden och vid andra tillfällen får 
besättningen reda på situationen genom att ett brandsystem detekterar faran. Vid en situation 
där en brand har fått chansen att tillta, eller brinner där det finns mycket brandfarligt material, 
så kan det vara svårt att få kontroll över situationen på ett snabbt sätt. Det ger besättningen 
ombord begränsat med tid att förbereda sig för att göra en brandinsats.  
Det är för denna typ av situationer som en dimbarriär kan skapa ett extra skydd. Den ska 
vinna tid för besättningen att hinna gruppera sig och utföra en bra planerad insats. En snabb 
framryckning, identifikation av faran, placering av dimbarriären och sen kan rökdykarna 
backa undan för att få mer kompletta insatsbeslut.  
Ett annat olycksmoment är när en brand inträffar på ett passagerarfartyg, där passagerare kan 
behöva evakueras mellan sektioner av fartyget som kan ha blivit upphettade eller rökfyllda på 
grund av branden. Om någon sådan situation inträffar så skulle dimbarriärens vattenridå av 
finfördelat vatten kunna skapa en separation mellan brand och passagerare. Vilket tar bort den 
direkta strålningsvärmen och skapar en öppning genom vilken passagerare kan evakueras. 

Tanken med dimbarriären är att den ska underlätta släckningsarbetet, den ska kunna agera 
som ett skydd och den ska göra att en brandinsats ska kunna genomföras med snabba och 
goda resultat ombord på ett fartyg. 
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1 Statens Haverikommission, ”Civil Sjöfart” 
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 III 

Abstract 

This study has been made to research the development in fire safety and fire fighting on 
seagoing vessels. In that the fire fighting team can be alleviated and assisted by a Water Mist 
Barriers help against the fire hazards. 

Fires are often caused by accidents or machine failures onboard vessels, in some of this cases 
there is enough time to act quickly and in other cases the crew is notified by the fire detecting 
system. In the scenarios where the fire has been given time to progress, or is caused to burn in 
a highly flammable substance, it becomes very difficult to gain control over the conflagration2 
at any rapid pace. This decreases the time for the crew to assemble and prepare for a fire 
fighting action.  
It is for this kind of situations that a Water Mist Barrier can be used as a protection. Its 
purpose is to gain time for the crew to regroup and perform a decisive countermeasure. Quick 
advances towards the fire, hazard observation, placing of the Water Mist Barrier and then 
withdraw to regroup for new orders of action. 
Another fire hazardous scenario can transpire on a passenger cruise, where passengers need to 
be evacuated between hazardous areas that can be heated or filled with smoke. In such an 
occurrence the Water Mist Barriers water curtain would create a separation between the 
passenger and the hazard, which would block the radiation heat and create a path for the 
passengers to be evacuated by. 

The Water Mist Barrier should be a tool to ease the fire extinguishing work, its water curtain 
would provide with a shield and its main purpose is to improve the response time for a quick 
and planed fire hazard response on seagoing vessels.  
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2 Conflagration – “an extensive fire” 


