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S D !! :: A R Y

Sea transport of used nuclear fuel and radioactive disposals

to a Swedish central store

A vessel for transporting used nuclear fuel and radioactive

disposals from the power stations at Ringhals, Barsebäck,

Simpevarp and Forsmark to a central store has been projected.

Safety aspects, technical and economical aspects have been taken

into consideration with regard to the actual volume of goods

to he transported.

Three different types of vessels are presented and a specifi-

cation is given for the main alternative.

A safety study of the main alternative is shown, regarding

collision safety, fire risks and fire extinguishing equipment.
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1.

I föreliggande rapport redovisas resultatet av ett projektarbete

med irålet att sjövägen transportera anvjnt kärnbränsle och radio-

aktivt avfall från svenska kärnkraftverk till ett centralt lager.

K"kerhetsiRässiga, tekniska och Vostnadsmässipa förutsättningar

har kartlagts med hänsyn tagen till den aktuella transportvolymen.

Vidare har tre alternativa fartygstyper undersökts och en speci-

fikation utarbetats för huvudalternativet.

rapporten består av en a] lm.'in beskrivande del samt fyra bilagor,

i vilka fartygsalternativen och hamnanläggningarna beskrives.

På uppdrag av KBS har fartygsprojektet enl. huvudalternativet

kompletterats med" utredningar om kollisionssäkerhet och brand-

säkerhet. Resultaten från dessa utredningar redovisas i bilagorna

5 och 6. Någon justering av ¿artygsprojektet (eller den beskrivande

texten i huvudrapporten) med hänsyn till dessa senare resultat har

ej gjorts.
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SVENSKT SPECIALFARTYG FÖR TRANSPORT fV

UTBRÄHT KÄRNBRÄNSLE OCH RADIOAKTIVT AVFALL

2.1 Bakgrund

Enligt nuvarande planer för utbyggnaden av kärnkraftverk i Sverige

kommer reaktorer vara i drift (eller i varje fall färdigbyggda)

på följande orter: 1.
Ringhals

Barsebäck

Oskarshamn

Forsmark .•

Utbränt kärnbränsle och annat radioaktivt materiel avses att från

dessa anläggningar transporteras till en central anläggning för mellan-

lagring för upparbetning eller slutlig förvaring. Det centrala lagret

för använt bränsle (CLAB) lokaliseras till Oskarshamn, Forstnark eller

Studsvik.

Emedan samtliga kärnkraftstationer har egna hamnar kan transporterna

lämpligen ske med fartyg. Av tänkbara orter för CLAB saknar Studsvik

utbyggd hamn men förutsättningarna för en hamn finns. I denna utred-

ning redovisas de tekniska och lagstadgade förutsättningar som för när-

varande finns för sådana sjötransporter. P' dessa förutsättningar har

ett fartygsprojekt baserats.

2.2 Transporttekniska förutsättninear

_J

Det avfall som skall transporteras kan delas upp i tre kategorier:

a) Högaktivt utbränt kärnbränsle, som transporteras i speciella

behållare, "flaskor". Aktuella typer av behållare har följande

ytterdimensioner inkl. transportvagga:



Mindre typ

NT 11

längd

bredd

höjd

vikt

5700 mm

2500 mm

2382 mm

77 ton

Större

671+0

3500

3400

116

typ

mm

mm

rom

ton

Vid transporterna från kärnkraftverken till ÇLAB används den

mindre flaskan. Fartyget skall emellertid även kunna ta den

större flaskan.

b) Lågaktivt avfall inneslutet i asfaltmassa som förvaras i 200 liters

oljefat. Dessa oljefat förvaras under transporten i transportbe-

hållare.

c)

En typ av transportbehållare som rymmer 5 st fat har följande mått

(inkl blyskärm)

längd 3460 mm

bredd 2490 mm

höjd 2385 mm

vikt ca 60 ton

Lågaktivt avfall i fast form, i form av pulver, filtermaterial m.m.

Detta avfall förekommer idag i olika behållare, som t ex betong-

kuber med 1200 mm sidolängd och en vikt av ca 6 ton. Huruvida

dessa behållare måste omges med ytterligare transportskydd och

utformningen av sådana skydd är för närvarande ej klarlagd.

Vid planering av transportsystemet förutsätts att transporterade behållare

är tillfredsställande beträffande mekanisk konstruktion och strålskydd

och att de kan hanteras med normal lasthanteringsutrustning vid lastning

och lossning av fartyget. Fartygets struktur tjänstgör således ej som

mekaniskt skydd eller strålskydd.

Fartyget konstrueras främst med tanke på de relativt fixerade måtten

som gäller för transportflaskor enl. "a".

^



2.3 Transporternas omfattning

Transportarbetet för flaskor med använt kärnbränsle enl. "a" ovan har

på ett tidigt stadium analyserats av Statens Vattenfallsverk (PM daterad

76-09-29). Sedan har materialet justerats i en förnyad analys utförd av

programrådet för radioaktivt avfall PRAV, se lokaliseringsansökan för

centrallagret.

Den sistnämnda analysen är baserad på följande antaganden:

a) 6, 10 resp 13 reaktoraggregat i drift

b) 6 tränsportflaskor är tillgängliga och kan transporteras samtidigt.

Flaskorna har utbytbara insatser så att de kan användas för bränsle

från tryckvattenreaktorer PWR eller kokarreaktorer BWR.

c) För all hantering i reaktorstationen antas 1 dygn per behållare.

För den totala fartygslasten adderas ytterligare 1 dygn.

Således blir hanteringstiden = 7 dygn för 6 flaskor. Under denna

tid antas fartyget ligga kvar i hamnen.

d) Varje transport går endast till en hamn men kan betjäna flera

aggregat på en plats (exempelvis Ringhals 1 och 2 , men inte

Ringhals och Barsebäck i samma transport).

e) Fartyget gör en msdelfart av 12 knop.

Det högsta alternativet dvs 13 aggregat i drift ger följande utnyttjande

av fartyget

Tid till sjöss

Tid vid kärnkraftverk

Tid vid förvaringsanl.

Totalt

53 dygn/år

96 "

96

245 dygn/år

Med en antagen tid för fartygets underhåll på 10 dygn per år återstår således

110 dygn per år i reserv.

t



En begränsad del av denna reserv kan bedömas förbrukas vintertid vid gång

i is. Den verkliga reserven torde då bli av storleksordningen 90 dygn

per år.

Reserven kan användas för transport av lågaktivt avfsll enligt avsnitt 2.2

"b" och "c". Sådant avfall kan även transporteras samtidigt med utbränt

kärnbränsle i den utsträckning fartygets lastkapacitet tillåter. Någon

detaljerad transportanalys för lågaktivt avfall kan förutom detta inte

göras emedan transportbehovet ej 3r tillräckligt kartlagt. Enligt ovan

framgår dock att en betydande restkapacitet finnes.

2.t Hamnar och terminaler

Uppgifter om tekniska förusättningar har inhämtats från berörda hamnar.

De viktigaste av dessa är vattendjupet vid kaj och befintlig lasthante-

ringsutrustning. Hamnarnas geometriska begränsningar (kajlängder m m)

framgår även av bilaga 4.
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Såsom framgår är vattendjupet ir.inst 6 m utom i Oskarshamn. Vattendjup och

grundförhållanden i Oskarshamn bör kartläggas närmare.

Hanteringsutrustningen vid terminalerna består av svänghara lastbommar och

synes vara i enklaste laget för precisionshantering av mycket tunga kollin.

Det är givet att hantering med sådana bommar medför långa lasthanterings-

tider och omfattande omförtöjning av fartyget.

Förtöjningsanordningarna i land kan behöva kompletteras med ytterligare

pollare.

Flera av hamnarna har lägen (kajklackar) lämpade för roll on - roll off

(ro/ro) trafik. Vid sådan lasthantering körs lasten via en ramp direkt

ombord på fartyget. Ombord kan lasten lyftas från transportfordonet och

surras på lämpligt sätt.

Ro/ro trafik kräver speciella fartygstyper.

2.5 Säkerhetskriterier

Säkerhetskraven dels med hänsyn till lagstiftningen men även ur teknisk

rimlighetsaspekt har diskuterats och utretts. Därvid har representanter

varit inkopplade från Sjöfartsverket, Statens kärnkraftsinspektion (SKI),

Oskarshamn^kraftgrupp (OKG), Svensk kärnbränsleförsörjning AB (SKBF),

Programrådet för radioaktivt avfall (PRAV) och Lloyd's Register of Shipping

U R ) .

Det bör i detta sammanhang påpekas att de fartyg som hittills har använts

för transport av använt kärnbränsle i transportflaskor, och som även har

hämtat sådant material från svenska hamnar, såvitt känt ej uppfyller några

speciella säkerhetskrav utan är vanliga småfartyg i storlek ltOO ton dödvikt.

Transportbehållare utgör både mekaniskt skydd och strålskydd

för det radioaktiva avfallet. Således kan fartygets personal



och annan personal vistas helt nära behållarna under lastning, loss-

ning och vid eventuell inspektion av lasten. Lastrummen ocï' övriga

utrymmen bör dock av allmänna säkerhetsskäl utrustas med lämpliga

mätinstrument för radioaktiv strålning.

Utsläpp av radioaktiva ämnen i lastrummen är otroligt. Det kan ändå

vara lämpligt att konstruera lastrummen så att de lätt kan rengöras

genom spolning med vatten. Vidare bör spolvattnet samlas i en

särskild länstank på långt avstånd från däckshuset. Länssyst^met

för lastrummen bör vidare skiljas från övriga rör- och pumpsystem:

pumpen bör placeras i förskeppet och rörledningarna bör ej dras in

i maskinrummet.

b) Säkerhet mot sabotagei terroristverksamhet m_m

En lämplig utformning av däckshuset samt lastluckornas manövrering

försvårar eventuellt sabotage, pirataktioner och dylikt.

Däckshuset bör således utformas så att man genom stängning av

ytterdörrarna och fönsterluckorna nedtill får en sluten enhet.

Lastluckorna bör manövreras inifrån däckshuset.

Statens kärnkraftsinspektion kommer eventuellt att kräva "fysiskt

skydd" i form av någon bevakningspersonal som placeras antingen

ombord eller i följebat. uppenbart är att följebåt knappast kan

användas vid gång i is, varför någon extra hyttplats bör finnas

tillgänglig ombord.



c )

Ett fartyg för transport av radioaktivt avfall i säkra behållare

tillhör kategorin torrlastfartyg för styckegods. Inga speciella

nationella eller internationella krav på flytbarhet eller stabilitet

föreligger utöver krav på vanliga lastfartyg av denna typ.

Speciella krav har emellertid framkommit för transport av vissa

kemikalier i bulk (dvs i lös form) och finns nedtecknade i IMCO:s

kemikaliebulkkod. Koden innehåller även tekniska anvisningar för

konstruktionen av berörda fartyg. Anvisningarna innebär i huvud-

sak att den säkraste fartygstypen (Typ I) skall ha dubbelt skrov,

varvid ca to % av lastkapaciteten går förlorad. Vidare skall

arrangemanget utformas på så sätt att flytbarhet och stabilitet

bibehålls efter en tänkt kollision eller grundstötning som föror-

sakar en i koden definierad skada i skrovet. - Dock måste obser-

veras att ingen garanti finns att en skrovskada vid en kollision

i verkligheten begränsas till den i koden definierade omfattningen.

För att uppnå en sådan begränsning av skadan måste olika kollisions-

fall studeras tekniskt och fartygets sidor måste förstärkas kraftigt

med hänsyn till detta. Således medför långtgående krav på flyt-

barhet och stabilitet efter en kollision eller grundstötning dels en

kraftigt minskad lastkapacitet och dels omfattande förstärkningar

av fartyget. Allmänt sett bedöms sådana krav som tekniskt svår-

uppfyllda för små fartyg.

Lagstadgade fordringar i ovannämnda avseende finns således endast

för kemikalier i bulk och ej vid transport av radioaktivt material

i behållare. Vid sådana transporter svarar behållarna för meka-

niskt skydd och strålskydd. Vid förlisning av fartyget gäller det

i första hand att bärga behållarna (som motstår havsvatten i

¡sång* år).

Vid utarbetandet av det aktuella fartygsprojektet (alternativ 1 och 2)

har frågan om flytbarhet ändå beaktats i det avseendet att lastut-

rymmet har indelats i flera separata vattentäta lastrum, vilket annars

är ovanligt i fartyg av denna storlek. Vidare har fartyget slutna

toppsidotankar som ger ökad flytbarhet.

x) Alternativen beskrivs i avsnitt 2.6.

x)



Vid projektering av mindre ro/ro tonnage (alternativ 3) med endast

ett lastdäck kan undervattenskrovet delas upp i vattentäta celler

pa motsvarande sätt.

d) §HErning_av_lasten

Med tanke på att lasten skall vara väl förankrad och tåla stötar

vid kollisioner, grundkänningar m m konstrueras surrningsarrange-

manget för accelerationer 1 g vertikalt, tvärskepps och långskepps.

Normalt förekommande i fartyg idag är släckning med C0_.

Dessutom installeras alltid ett kombinerat spol- och brandsystem

för saltvatten på däck. Behållare för radioaktivt material avger

värme varför sprinkler för vattenkylning bör installeras.

f) Bärgning av_last_från_sjunket_fartjrg

Största vattendjupet i det aktuella kustområdet kan vid lämpligt

val av färdväg hållas under 150 m frånsett Landsortsdjupet.

Större delen av kuststräckan har vattendjup under 100 m. Detta

innebär att bärgning av ett förlist fartyg eller dess last är

tekniskt helt genomförbar.

Vissa konstruktiva hänsyn kan tas för att underlätta en sådan

operation.

För att underlätta letandet efter sjunket fartyg bör fartyget

utrustas med aktiv akustisk undervattenssändare ("pinger").

Fartyget kan även utrustas med en signalboj som är förankrad vid

skrovet och som flyter upp om fartyget skulle sjunka.

Lastluckorna bör kunna öppnas medelst kopplad wire eller liknande

och lämpliga lyftöron m m bör finnas. Luckornas manöverorgan bör

förberedas för en sådan operation.

t-



2.6 övriga förutsättningar för fartygsprojektet

a )

Fartygets storlek baseras i första hand på planerad transport av

6-8 flaskor för använt kärnbränsle. Detta ger en lastkapacitet

av minst 616 ton. Denna lastkapacitet kan rymmas i ett fartyg

under 500 bruttoregisterton (brt), vilket ger fördelar främst vid

bestämning av besättningens storlek, som är av stor betydelse för

fartygets driftekonomi.

Ett fartyg av denna storlek kan antingen konstrueras för konven-

tionell lasthantering med landbaserade kranar eller som ro/ro

fartyg. Fartyget skulle vara specialanpassat för de aktuella

transporterna och bli utnyttjat till stor del av sin kapacitet

för transport av använt bränsle i flaskor. Återstoden av tiden

kan lågaktivt avfall transporteras.

Såsom framgår av analysen av transportarbetet i avsnitt 2.3 utnytt-

jas fartygets egentliga transportkapacitet i mycket liten grad.

Fartyget skulle enligt gjorda antaganden ligga i hamn större delen

av tiden och utgöra lager för flaskorna. Emedan hamntiderna är av

storleksordningen 7 dagar per gång skulle antalet rundresor kunna

fördubblas om möjlighet fanns att direkt efter ankomsten till hamn

lossa eller lasta hela lasten. Detta förutsätter att flaskorna

kan lagras i land. En effektiv lasthantering förutsätter även

antingen god kranutrustning, åtminstone vid centrallagret, eller

ro/ro lasthantering.

Under arbetets gång har även ett större fartygsalternativ diskuterats.

Fördelen med ett sådant fartyg med ett tonage mellan 500 brt och

1600 brt och med en lastkapacitet på upp till 2500 ton skulle vara

att den totala årsmängden utbränt bränsle från ett aggregat skulle

kunna forslas bort samtidigt. Antalet resor skulle bli mindre för

det större fartyget och möjligheten till alternativ användning skulle

öka. Detta förutsätter emellertid även att ett större antal flaskor

är tillgängligt. Sven ett sådant fartyg skulle givetvis kunna ut-

formas antingen för konventionell lasthantering eller för ro/ro.

Fartygets storlek begränsas i praktiken av kajlängder, vattendjup,

kranarnas räckvidd etc.
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Samtliga dessa fartygstyper kan tekniskt utformas för oceanfart utan

restriktioner. Ekonomiska skäl talar emellertid mot att ett fartyg

som planeras för svensk kustfart byggs med hänsyn tagen till obegrän-

sad användning i internationell trafik. Oceanfart och obegränsad

internationell trafik skulle innebära att fartyget dels måste ut-

rustas med ett betydligt större dückshus (p g a större besättning)

och att ett stort antal nationella regler måste beaktas.

Förslagsvis bör det aktuella fartyget planeras för stor kustfart samt

undantagsvis för nordsjöfart. Nordsjöfart täcker bl a hela Stor-

britannien, Irland saiut Nordfrankrike till Brest.

Fortsättningsvis beskrivs tre fartygsalternativ:

Alternativ 1

Kustfartyg under 500 brt med en lastförmåga (pay load)

på 620-700 ton med konventionell lasthantering medelst

landbaserade kranar.

Detta alternativ betraktas som huvudalternativ.

Alternativ 2

Kustfartyg mellan 500 brt och 1600 brt med en lastförmåga

på ca 1500 ton.

Konventionell lasthantering med landbaserade kranar.

Alternativ 3

Roll on - roll off fartyg under 500 brt för kusttrafik.

Lastförmåga 620-700 ton.

Alternativen jämförs sammanfattningsvis i avsnitt 2.8.

Arrangemangsskisser återfinns bland bilagorna. För alt. 1 har

en kravspecifikation utarbetats, bilaga 1.

b) §Ssättning_och_bostadsinredning

Fartyg av den aktuella storleken och i det aktuella trafikom-

rådet får följande minimibesättning:
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Fartyget bemannas enl.tvåvaktsystem.

Stor kustfart

Befälhavare

Maskinchef

Fartygsbefäl

Maskinbefäl

Ekonomipersonal

Däcksmanskap

Maskinmanskap

Summa

1

1

1

-

1

3

1

8

Tillkommer nordsjöfart

Däckshuset bör således planeras för 11 personer samt en extra person.

FartYS_niellan_500_brt_och_1599_brt_(^Alternativ_2):

Fartyget bemannas enl. trevaktsystem.

Befälhavare

Maskinchef

Fartygsbefäl

Maskinbefäl

Ekonomipersonal

Däcksmanskap

Maskir .manskap

Summa

Stor kustfart och
nordsjöfart

1

1

3

1

2

n-e
2-3

14-17

De lägre siffrorna gäller om speciellt avtal kan träffas.

Fartygets motorstyrka har antagits till över 2400 Hk.

Däckshuset bör således planeras för omkring 16 personer samt en

extrahytt.

Däckshusets storlek, disposition och inredning planeras i samtliga

alternativ så att en, i förhållande till fartygets storlek, god

bostadsstandard kan åstadkommas. Slutgiltig disposition av däcks-

huset kan göras först när Sjöfartsverket har fastställt minimi-

besättningen.
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c)

Med tanke på året-runt trafik på Oskarsham, Studsvik och Forsmark Sr

det nödvändigt att fartyget byggs med isförstärkning. Finsk-Svensk

isklass I A har valts, dvs den näst högsta.

Isklassen påverkar skrovets styrka och propellermaskineriets effekt

(som anpassas till isklassen krav för propeller med variabel stigning).

Dessutom aör även skrovets form anpassas till gång i is. Således ber

fartyget projekteras med lutande sidor och lutande förstäv.

Det bör emellertid observeras att lastfartyg av den aktuella stor-

leken aldrig kan bli effektiva isbrytare. Således torde det alltid

fordras isbrytarassistans vid gång under svåra isförhållanden.

Tidvis kan det även bli helt omöjligt att komma till och från Forsmark.

d) Manöyrerbarhet

Med tanke på trolig brist på bogserbåtar i vissa av de aktuella

hamnarna men även med tanke på besättningens storlek bör fartyget

utrustas med effektiva anordningar för manövrering och förtöjning.

Således bör fartyget utrustas med bogpropeller, variabel stigning

på huvudpropeller (jämför "c") samt en förtöjningsutrustning som kan

kontrolleras från en central plats.

Behållarna för radioaktiva ämnen avger värme varför lastrummen bör

utrustas med effektiv mekanisk ventilation för bortförande av upp-

värmd luft.

2.7 Sammanfattning av transporttekniska, konstruktiva och säkerhets-

mässigt betingade förutsättningar för ett svenskt fartygsprojekt

I
v.*"
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6-8 transportflaskor av typ NT11 eller motsvarande för använt

kärnbränsle skall kunna transporteras samtidigt. Vikt totalt

ca 620 ton.

Alternativt skall en större typ av transportflaska med en vikt

av ca 120 ton/flaska kunna lastas.

Annat radioaktivt avfall i speciella behållare skall kunna

lastas tillsammans med flaskor i mån av tillgänglig lastkapacitet.

Fartyget får inga däckskranar.

Om konventionell lasthanterinj* väljes, sker lyften med hatnnbaserade

kranar. I ro/ro alternativet förses lastrummet med travers.

- Fartyg av konventionell typ byggs med vattentät lastrumsindel-

ning i flera rum samt med toppsidotankar

- Fartyg av ro/ro typ byggs med ett vattentätt cellsystem under

lastdäcket.

- Moniteringsutrustning för strålning installeras i lastrum

och däckshus

- Lastrummen förses med:

Brandsläckning av CO -typ. Sprinklersystem för vattenkylning

och brandsläckning.

Separat länssystem och länstank.

Mekanisk ventilation.

- Ledningar för brandsläckning och spolning med vatten installeras

på däck.

Maskinrummet utrustas med C02 brandsläckning.
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Surrningsanordningar för lasten samt den övriga konstruktionen

dimensioneras för vertikala och horisontella accelerationer på

1 g.

Fartyget utrustas med akustisk undervattenssandare och signalboj

för lokalisering av förlist fartyg.

Hänsyn tas till att lastrummen skall kunna öppnas och surr-

ningar lossas av dykare.

Däckshus, maskinrum och lastrum planeras så att tillträde för

obehöriga försvåras och fysiskt skydd underlättas.

c )

- Fartyget byggs till finsk-svensk isklass I A.

Skrovformen anpassas till gång i is med lutande sidor och

lutande förstäv.

- Fartyget utrustas med ställbar propeller, bogpropeller och

fjärrmanövrerat förtöjningssystem.

- Fartyget byggs för obemannat maskinrum.
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2.8 Nybyggnad av ett svenskt specialfartyg

I föregående avsnitt har diskuterats de förutsättningar som bör gälla

vid konstruktion av ett lämpligt specialfartyg med svensk flagg.

Här görs en jämförelse mellan de studerade alternativen under förutsätt-

ningen att ett nytt fartyg byggs. För kostnadsjämförelse se under "d".

a) Huvudalternativet2_alternativ_l

Fartyg under 500 brt med konventionell lasthantering.

Fartyget är främst avsett för svensk kustfart men bör kunna använ-

das även för internationella transporter i nordsjöonrådet. Ocean-

fart kan bedrivas i den mån dispens kan erhållas med hänsyn till

besättningens storlek.

Fartyget har en längd på endast 60 m, vilket underlättar manövrering

och tilläggning i små hamnar med begränsade kajlängder. Den begrän-

sade lastmängden, ca 620 ton, gör det möjligt att konstruera ett

fartyg under 500 brt vilket medför att besättningens storlek kan be-

gränsas till 8 man samt av säkerhetsskäl och driftsskäl önskad extra-

personal. Typiskt för det projekterade fartyget är ett förhållande-

vis rymligt och flexibelt däckshus som även skall ge ett gott fysiskt

skydd. Vidare har lastrumsindelningen gjorts med tätt placerade

tvärskeppsskott med tanke på flytbarhet efter skada i skrovet. Rum-

mens storlek har anpassats till kända lastmoduler. Även den kraf-

tiga isförstärkningen och skrovets form med hänsyn till gäng i is

är speciell för projektet. Skrovet förstärks vidare för tung last

som skall kunna surras effektivt.

Dessa förutsättningar är speciella för det aktuella projektet och

torde kunna uppfyllas i sin helhet endast vid nybyggnad. Det bör

observeras att det aktuella projektet syftar till ett special-

fartyg för en speciell transportuppgift. Vid jämförelse med be-

fintligt och projekterat småtonnage för generell transport av torr-

last i bulk eller styckegods, får det projekterade fartyget en

sämre lastkapacitet.
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c )

Fartyget utnyttjas till ca 75 % av sin kapacitet vid transport av

utbränt kärnbränsle enligt förutsättningarna i avsnitt 2.3.

En kortfattad teknisk specifikation och ett generalarrangemang har

utarbetats för det projekterade fartyget, se bilaga 1.

Dessa handlingar kan ligga till grund för varvsförfrågningar.

Fartyg mellan 500 och 1600 brt med konventionell lasthantering.

Fartyget kan betraktas som en uppförstorad version av alternativ 1.

Fartyg under 1600 brt kan ges en lastkapacitet utan praktisk begräns-

ning inom den aktuella ramen, exempelvis 2500 ton, men här har valts

en dödvikt på 1700 t- . och en lastkapacitet på ca 1500 ton.

Fartyget har en myc betydande överkapacitet i jämförelse med den

planerade användningen för transport av utbränt kärnbränsle.

Minitnibesättningen har uppskattats till ca 15 personer. Personal-

kostnaderna torde ligga ca 50 % över alternativ 1.

Det större fartyget är tekniskt och säkerhetsmässigt likvärdigt

med alternativ 1.

Ro/ro fartyg under 500 brt.

Kapacitetsmässigt är detta alternativ identiskt med alt. 1.

Ro/ro typen medger en betydligt snabbare och även säkrare lasthan-

tering. Lyfthöjderna blir synnerligen begränsade.

Vidare fordras ingen lasthanteringsutrustning i hamnarna. Trailers

etc. kan medföras ombord om så önskas.

Den alternativa användbarheten av sådant tonnage torde vara synner-

ligen stor, för olika typer av rullande last och containers inklusive

transporter av tung utrustning.

Kostnaderna för detta fartyg är av samma storlek som för alt. 1.
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d ) Kostnadsuppskattning

Kostnaderna (exkl vinstpåslag) för de olika alternativen

har uppskattats enligt nedanstående:

För huvudalternativet (Alt. 1) har kapitalkostnaden baserats

på en priskalkyl (kostnad) gjord av ett svenskt varv. Det redo-

visade priset innehåller ej varvets eventuella vinstpåslag.

Det är inte heller att uppfatta som ett internationellt

marknadspris som idag skulle vara väsentligt lägre. För alter-

nativen 2 och 3 har priset endast grovt uppskattats. Kapital-

kostnaden har sedan beräknats med 9 % ränta och 12 års avskriv-

ning, vilket ger en annuitet på 0.14.

Besättningskostnaderna är beräknade verkliga kostnader vid

svenskt rederi för fartyg med svensk flagg och är således

baserade på dagens avlösningssystem.

Diverseposten innehåller kostnaderna för underhåll, försäk-

ringar och administration. Försäkringspremierna är antagna

som för vanliga lastfartyg dvs utan hänsyn till den speciella

lasten.

Bränslekostnaderna är beräknade med dagens bränslepris.

Samtliga kostnader avser kostnadsläget för 1977.

J
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Kapitalkostnad

(Alt. 1 o. 3: pris 19.5 milj Skr)

(Alt.2: pris 29 milj Skr)

Besättningskostnad

(Alt. lo. 3: 10 man)

(Alt. 2: 16 man)

Diverse kostnader

(Inkluderar reservdelar,

underhåll, försäkring

och administration)

Summa

fasta kostnader

Alt. 1 o.

750 tdw

3

milj Skr

Alt
1700

2

tdw

2.7

2.2

1.«*

3.

2.0

6.3 9.5

Bunkers = bränsle

(Alt. lo. 3: 2500 kr/sjödygn

100 sjödygn och 260 dygn i hamn ger)

(Alt. 2: 5000 kr/sjödygn

100 sjödygn och 260 dygn i hamn ger)

Summa kostnad/år

milj. Skr

0.3

6.6

0.6

10.1
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e) Leveranstid

Leveranstiden för ett fartyg räknat från datum för kontraktskrivning

är starkt beroende av marknadssituationen.

tn rimlig leveranstid är 1.5 år.

I detta speciella fall bör ett tillägg med hänsyn till myndigheternas

behandling göras med ca 1/2 år.

Detta innebär att förhandlingar med varv bör startas senast 2 år

före önskad leverans.

2.9 Ombyggnad av befintligt tonnage

Svenskt småtonnage för torrlast strax under 500 brt finns numera endast

i mycket liten utsträckning. Anledningen är det svenska kostnadsläget

i förhållande till utlandet.

Småtonnaget av denna storlek har i allmänhet mycket små och torftiga

bostadsinredningar, på grund av att inredningens volym mäts in i

bruttotonnaget.

Skeppsmätningsskälen gör även att någon omfattande ombyggnad av inred-

ningen ej kan göras, vilket i allmänhet omöjliggör överföring av ut-

ländskt småtonnage till svensk flagg.

Tonnage mellan 500 och 1600 brt kan lättare byggas om och anpassas till

ställda krav. Minimibesättningen blir minst 60 % större, vilket påtag-

ligt påverkar fartygets kostnader. Samtidigt får sådant tonnage en

väsentligt större lastkapacitet.

Slutsatsen är således att befintligt svenskt småtonnage under 500 brt

knappast kan anpassas till här uppställda speciella krav annat än i

mycket begränsad omfattning samt att tillgången på sådant tonnage är

mycket begränsad. Utländskt tonnage av denna storlek kan i praktiken

ej överföras till svensk flagg.
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Tonnage mellan 500 och 1600 brt torde lättare kunna anpassas till ställda

krav men är ekonomiskt ogynnsamt med hänsyn till större besättning. Den

större besättningen ger inga påtagliga fördelar vid fartygets ! uvudsak-

liga sysselsättning i svensk kustfart med en reselängd på 2-3 dygn och

långa hamntider.

Ro/ro tonnage av den aktuella storleken finns knappast tillgängligt på

andrahandsmarknaden.

J
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3. UTLÄNDSKA PROJEKT

Transporter av den aktuella typen genomföres och planeras även utomlands.

Som nämnts tidigare har sådana transporter hittills skett med vanligt

småtonnage utan speciella arrangemang.

Som har framkommit under utredningens gång pågår projekteringen av ett

avancerat fartyg i Storbritanien.

Det aktuella projektet avser ett fartyg för transport av radioaktivt ma-

terial i behållare med typ "B" certifikat mellan Japan och Europa.

Transporterna sker därvid över stora vattendjup från vilka bärgning är

mycket besvärlig eller omöjlig. Vidare torde det bli mycket svårt att

övervaka fartyget under resan. Ett antal avancerade specialkrav har där-

för ställts upp av brittiska och japanska myndigheter, dock utan att några

lagar eller officiella bestämmelser hittills existerar. Enligt en inof-

ficiell uppgift kommer man i Japan ej längre tillåta transport med fartyg

som ej uppfyller de aktuella säkerhetskraven, när specialtonnaget finns

tillgängligt.

Fartyget får följande huvudmått

Längd ca 95 m

Bredd ca 14.6 m

Höjd ca 9.6 m

Djupgående ca 5m

Följande specialkrav har ställts (enl inofficiella källor):

a) Fartyget byggs scwr IMCO typ I fartyg dvs med dubbel bordläggning

som innesluter sidotankar med 20 % av fartygets bredd på varje

sida. Dessutom skall även innerbordläggningen antas bli penetre-

rad vid kollision. Två lastrum skall antas vattenfyllda vid

beräkning av stabilitet och flytbarhet. Friberdet bestäms

speciellt av de brittiska myndigheterna.

b) Kollisionsstringrar (horisontella plSthyllor) monteras i sidotankarna.

Dessa beräknas för kollision med en 25 000 tdw tanker som rammar far-

tyget med 15 knops fart.
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c) Djupgåendet begränsas med tanke på risk för gmndstötning till

5 m. Detta är mindre än vad som skulle vara normalt för ett

fartyg av denna storlek.

d) Transportbehåliarnas surrningar skall motstå en dynamisk belast-

ning på 1 g.

e) Transportbehållare för "Magnox" (ej aktuellt för svenskt projekt)

nedsänks i vattenfyllda kar som utrustas med kylanläggning.

f) Lastrummen skall kunna vattenfyllas för brandbekämpning och

kylning. Speciellt pumparrangemang för ändamålet skall finnas.

g) Speciellt ventilationssystem skall finnas för flaskorna.

Sven ombyggnad av befintligt tonnage enl dessa krav har diskuterats

i Storbritannien.



BILAGA 1

FARTYG ALT 1: ca 750 tdw, konventionell

lasthantering

a) Specifikation av ett fartyg för transport

av radioaktivt material i specialbehållare

enligt huvudalternativet.

b) Ritning över fartygets generalarrangemang

(No P 211-2)

c) Ritning över tänkt lastfördelning

(No P 211-10)



P.211

1T77-03-29

ERIEF SPECIFICATION OF A GENERAL CARGO VESSEL

WITH A GROSS TONNAGE BELOW 500 RT FOR TRANSPORT

OF NUCLEAR MATERIAL IN SPECIAL CONTAINERS.

DEADWEIGHT ABOUT 750 METRIC TONNES.
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10. GENERAL AND MAIN PARTICULARS

10.10 FLAG

The vessel to be built and equipped in all respects as

to obtain Swedish certificate of registry and for

world-wide traffic including traffic in the Baltic Sea.

10.11 STANDARDS, MATERIAL AND WORKMANSHIP

The standard of the arrangement is to be to satisfaction

of the owners within the scope of owners' customary

practice.

Workmanship is besides of the approval of class and

authorities as well as to the satisfaction of the owners

regarding quality and finishing and the best possible

maintenance-free make.

The ship to be designed with consideration taken to

accessibility and convenience for repair and main-

tenance .

10.12 TYPE OF VESSEL AND LAYOUT

Vessel for general cargo of a gross tonnage below

500 registertons and with one tween deck.

Intentions of the owners regarding the main design of

the vessel are shown on drawing No. P.211-2.



Cargo intended

The vessel to be designed primarily for radioactive

material in special containers "flasks" with over

all dimensions:

Small typ_e

Length abt 5700

Breadth " 2500

Height " 2400

Weight " 77

mm

mm

mm

tons

abt

"

Large

6800

3500

3400

116

typ_e

Him

mm

mm

tons

Details of remaining types of cargo to be specified

later.

Cargo_oomgartments

At least two (2) of the cargo holds to be designed

for flasks with dimensions given above, three to four

of which to be stowed in each hold.

The ship to have engine room and deckhouse aft.

The cargo space to be divided into five (5) holds,

each of them divided into a lower cargo space and

a tween deck space with a hatch cover in between.

Free height of lower cargo holds to be not less

than 2500 mm. '

10.13 DESIGN

Special attention to be given to obtain good qualities

for operation in ice.

Moreover special attention to be given to manoeuvring

in harbour and to mooring.

Structure of hold to be designed with respect to

easy cleaning with water gun or similar.



Structure in holds and lashings for cargo to be designed
2

for accelerations of 10 m/s in each direction in

addition to gravity loads on even keel.

Design revolution of propeller to be about 400 RPM.

10.15 COMPLEMENT

The vessel to be designed in accordance with the

following list:

Number

1

1

1

1

3

1

8

1

1

2

Total 12

Captain

Chief engineer

Officer

Cook-Steward

Seamen

Motormän

Spare officer/engineer

Mess man

Repairmen

persons

Cabin_class

Master cabin class

Senior cabin class

Ordinary cabin class

Senior cabin class

Ordinary cabin class

Repairmen double cabin

10.20 MAIN DIMENSIONS

Length

Length

Breadth

Depth to

Depth to

Draught

over all

betw. perp.

upper deck

tween deck

abt
M

(1

If

rt

ti

60

56

13

5

3

3

m

m

m

.5

.3

.2

in

m

m



10.21 DEADWEIGHT AND CARGO CAPACITY

Deadweight in tons å 1000 kg

Including

Bunkers, fresh water and lubricating oil in tanks for

cruising range according to 10.28.

Crew and provisions.

Extra spare parts.

Excluding

All machineries and boiler systems filled ready

for service.

Ordinary spare parts and tools.

t??.§ííweight_to_be n o t less than 750 tons.

Pay load to be not less than 550 tons.

10.22 PERMISSIBLE LOADS ON DECKS

The tank top in the holds is to be designed for a
2

distributed static load of 8 tons/m and to suit

concentrated loads and line loads from container

foundations and fittings, compare 10.12.

Additional accelerations specified in 10.13 are to

be considered.



10.23 TANK CAPACITIES

A ballast water tank for bilge water to be arranged
o

in the forebody with a capacity not less than 50 m .

10.24 LOADING CONDITIONS

Suitable loading conditions are to be specified

later in cooperation between owner and builder.

Cargo holds No. 1, 3 and 5 or 2 and t may be empty.

10.25 TRIM AND STABILITY

10.26

Data of damage stability and floatability to be

presented by builder.

SPEED AND POWER OF PROPULSION

The trial speed on design draught a* 90 % MCR to

be not less than 12 knots.

10.28 CRUISING RANGE

The cruising range to be about 20 days at

90 % MCR.



10.30 MODELTEST AND SPECIAL INVESTIGATIONS

Ship's model test to be carried out at a well-

reputed ship model basin tank prior to determination

of the final body plan.

All test to be carried out in the presence of

owners representative and to his approval.

The final bodyplan to be determined in co-operation

between representatives from builder, modeltank

and owner.

Resistance tests for various body shapes in order

to select most favourable lines.

Streamline tests

Cavitation test in real wake field

Planar motion test

The capability of the vessel to break ice and to

operate in ice to be investigated in cooperation

with owner.



11. CLASSIFICATION, REGULATIONS AND DELIVERY ACTS

11.00 GENERAL

11.10

Besides requirements stipulated under item 10.10 the

ship shall comply with the rules and stipulations

described in undermentioned items.

RULES AND REGULATIONS IN FORCE

National laws: Rules, regulations and requirements

of "Svenska Sjöfartsverket"

Class: Lloyd's Register of Shipping or

Det Norske Veritas

International convention for safety of life at sea 1960

International convention of load line 1966

Valid rules for pollution prevention at sea

International telecommunication regulation

International rules of measurement

"Sjöfartsverkets" rules for unattended engine room

The class rules for unattended engine room

"Sjöfartsverkets" criteria in regulation for

luminous intensity

US Coast Guard regulations for foreign flag vessels

US Coast Guard current regulations regarding

oil pollution and for marine devices.

Swedish-Finnish Ice Class I A.

Corresponding Ice Class Rules of classification

society.



11.11 RULES AND REGULATIONS PUBLISHED BUT

NOT YET IN FORCE

IMCO convention regarding pollution of 1973

SOLAS 1971»

International regulations for preventing

collisions at sea 1972

ILO convention concerning crew accomodation

No. 133 (relevant parts)

Convention of the protection of the marine

environment of the Baltic Sea.

11.12 SPECIAL RECOMMENTATIONS OR

PROPOSAL OF REGULATIONS

Sjöfartsverkets criteria for noise in ships.

Det Norske Veritas tentative rules for local

vibrations in afterbody and machinery spaces.

VDI 2056 Beurteilungsmasstäbe für mechanische

Schwingungen von Maschinen.

ISO/TC 108/SC2/WG2 interim guidelines for the evaluation

of vibrations in merchant ships. (The limit curve

of the region "No complaints expected"to be used

as a design criterion).

Recommendations given in rules fOr Swedish/Finnish

Ice Class.



11.20 CERTIFICATES AND DOCUMENTS

The builder shall supply all necessary certificates

required by authorities and class in order to obtain

full seaworthiness for the vessel. All certificates

are to be free froir claims or remarks.

Furthermore, the builder shall deliver:

Builders certificate

International tonnage certificate

Deratting certificate
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20. HULL CONSTRUCTION

20.00 GENERAL

The arrangement of the hull to be in accordance

with the general arrangement drawing No. P 211-2.

Tonnage measurement rules to be specially

considered.

Additional acceleration forces specified in

10.13 to be considered,

20.15 BULKHEADS

Watertight bulkheads to be fitted between

cargo holds.

20.30 STERN FRAME

Stern frame to be fitted with ice knife and to

be reinforced for operation in ice.

Clearances around main propeller to be designed

with respect to good vibration qualities.

Class recommendation for clearances to be

considered.

20.31 STEM

Stem to be designed and reinforced for ice

breaking.



21. STEERING AND MOORING EQUIPMENT

21. GENERAL

The design and operation of steering, manoeuvring

and mooring devices to be given special attention.

Mooring devices to be designed for syntetic ropes

of Altas type or similar.

21.13 STEERING PROPELLER

One (1) bowthruster with an output of about 150 kW

to be installed.

21.20 WINDLASS AND MOORING WINCHES

Four (4) 5 tons winches of self-tension type to be

installed two on forecastled and two on aft deck.

Windlass to be fitted with warping heads.

21.22 MOORING FITTINGS

Fairleads and bollards to be fitted as shown on

General arrangement drawing P 111-2.

Athwartships of each drum on both sides of the vessel

and in centerline on after deck roller fairleads

to be fitted, each with two horizontal and two

vertical rollers.

21.23 FENDERS

Vertical fenders to be fitted at shoulders on

topsides of vessel.

11
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22. HOLD AND DECK OUTFITTING

22.00 GENERAL

Details of guides, foundations and fittings

in holds to be specified later. General

requirements regarding the loading are given

in 10.13.

22.10 CARGO HATCH COVERS

All hatch covers to be hydraulically operated.

Tween deck hatch covers to be of folding type.

Weather deck hatch covers to be of two panel

type, each of them with hinges at one edge.

22.40 SECURING FITTINGS AND STOWING ARRANGEMENTS

Guides and foundations for handling, stowning and

lashing to be fitted for totally six (6) flasks

in two of the lower cargo holds.

Lashing, fittings and foundations for other types

of cargo units to be fitted in remaining lower

cargo holds. Dimensions of these cargo units to be

specified later.



13

24. SAFETY EQUIPMENT

2H.10 FIXED FIRE EXTINGUISHING PLANT

CO extinguishing plant to be installed In

machinery space and in cargo holds.

For fire alarm systems, see 60.60.

2H.20 LIFE BOATS AND DAVITS

Subject to approval of authorities concerned the

following unconventional life boat arrangement

to be made:

One (1) life boat to be fitted on second deck

of deckhouse (C-deck) in centerline.

The boat to be of "tilt and skid" type.

The boat to be equipped with a sufficient number of

chock absorbing seats, a motor and normal life boat

equipment. For hoisting a derrick to be fitted with

sufficient liftinc capacity for empty boat with full

stores.

Moreover, a rubber boat, type Zodiac or similar,

with outboard motor for rescue purpose etc to be

provided. This boat shall also be handled by the

lifeboat derrick.

J



25. VENTILATION

25.10 VENTILATION IN CARGO HOLDS

Mechanical ventilation for carpo holds to he

installed.

5 airchanges per hour supply air and

5 -"- " " exhaust " .

All fans to be reversible.

Good airdistribution in holds.

25.11

25.12

VENTILATION IN MACHINERY

AND ACCOMMODATION

Mechanical ventilation to be installed for

machinery spaces.

Air conditioning to be installed in accommodation

and machinery control room.

Fresh air intakes for both machinery and accommodation

to be equipped with frames for standardized folded

finefilter. Fiberquality with a "dust spot efficiency"

of at least 45 % according to ASHRAE standard 52-68.

Remote control to he installed on navigation bridge for

switching off ventilation and edosing air inlets in

case of emergency.
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26. ACCOMMODATION

26.00 GENERAL

The accommodation to be of good Swedish standard,

fully furnished and within the scope of owners

customary practice.

Swedish Yard Standard (VIS) to be used where

applicable.

26.10 LAY OUT OF THE ACCOMMODATION

Owners intention of the lay out is shown on general

arrangement, drawing No. P 211-2.

26.11 CONTENS OF THE ACCOMMODATION

The accomnodation comprices the following localities:

Cabins including private toilets with shower to be

provided in accordance with the complement list under
item 10.15.
Moreover:
Officers'' messroom

Crews' messroom

Galley

Provision compartment

Office and conference room

Wash and change room

WC on upper deck

Laundry

26.20 INSULATION AND LINING

Bulkheads and ceilings to be lined with plastic

laminate. External bulkheads, underside of unprotected

weatherdecks etc. to be insulated with 100 mm mineral

wool. Partition bulkheads between cabins to be

double and insulated with 50 mm mineral wool. Sound

insulation according to 11.12.

_J
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.'6.21 DOORS

All external doors tc be of steeJ. fxternal doors

to be fitted with sealing and with effective double

shutting door lock.

26.22 WINDOWS AKD SIDE LIGHT

All windows to be of rectangular type, size

abt. 400x600 mm.

All windows to be firted with covers

(doad plates) on the inside.
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27. PAINTING

27.00 GENERAL

All steel plates and steel profiles to be shot blasted

to minimum Sa 2.5 according to Swedish Standard

SIS 055900 and treated with shop primer abt. 25 microns.

All paint ing and pretreatrcent before final painting

to highest Scandinavian standard and in accordance

with recommendations'of paint manufacturer.

27.10 TYPE AND FILM THICKNESS OF PAINT

Dry film thicknesses in microns:

(a) Exposed parts

Bottom shell to top of belt:

- Clorinated rubber (CR) 250 microns

+ CR antifouling 50 "

Top sides, decks, superstructure, funnel(s),

deck equipment, etc.:

- CR 250 microns

(b) Cargo space

Framing, bulkheads, deck heads, gutter ways, etc.

- CR 200 microns

(c) Tanks

Water ballast tanks:

- Tar epoxy 250 microns

Fresh water tanks:

- Pure epoxy 300 microns

(d) Machinery and under deck spaces

Conventional paint 150 microns
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( e ) Accomodat ion

Steel under covering

Bitumen 200 microns

27.20 CATHODIC PROTECTION

High quality anodes for two years to be fitted

on rudder, stern frame, in way of bottom strainers

and bowthruster.
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40. MAIN PROPULSION PLANT

40.00 GENERAL

The propulsion machinery, shafting etc. to suit

the ice class regulation for controllable pitch

propeller.

A proposal of main engine arrangement is

indicated on the general arrangement,

drawing P 211-2.

40.33 PROPELLER

The propeller to be of controllable pitch type.
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ti. AUXILIARY DIESEL PLANT

41.00 GENERAL

Total generator power to suit at least manoeuvring

condition with bowthruster and mooring winches

running.
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43. MACHINERY COMPARTMENTS

43.20 MACHINERY CONTROLL ROOM

A machinery controll room to be installed.
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46. SPECIAL EQUIPKEKTS

46.50 ACOUSTIC UNDERWATER PINGER

An acoustic underwater pinger to be installed on

top of deckhouse. Pinger to be fed from accumulator

which is activated by seawater (salt or brackish).

Pinger equipment to withstand a water depth up to 500 m.

MG.60 SIGNAL BOY

A signal boy with a line, 500 m in length, to be

fitted to the vessel. The boy to be able to

float up from a sunk ship.
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51. BILGE AND BALLAST SYSTEMS

51.10 BILGE DRAINAGE SYSTEM

The bilge system to be separated from other piping

and pumping systems. The pump(s) to be located in

the forebody. All lines to end forward of «ngine

room and deckhouse.



52. SANITARySYSTEMS

52.10 SEWAGE TREATMENT PLANT

Sewage treatment plant including a storage tank of

suitable capacity to be installed.
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60. INSTRUMENTATION AND CONTROL

HO.20 REMOTE CONTROL FROM BRIDGE

Main engine shall be fully rencte-controlled as well

as alarm-monitored from bridge.

Pumps and other auxiliary machinery, essential for

the propulsion, shall be alarm-monitored.

Generator engines shall have remote start/stop and

connection to electric network. Necessary alarir.r;

to be provided.

The following electric consumers in engine room

shall be remote-controlled from bridge :

Ballast pump

Fire pump and wash pump

Fuel pumps

Seawater pumps

Engine room fans

Moreover, remote control from bridge to be provided for:

Hatch covers

Mooring winches

Windlass

Ventilation systeras, compare 25

Drainage pumps for bilge water

It shall be possible to drop the anchors by remote

control from bridge.
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60.60 ALARM SYSTEMS

General alarm. Fire detecting and alarm system for

cargo holds, engine rooms and accommodation, CO -alarm

system for engine rooms to be provided.

A detection and alarm system for radioactive radiation

to be provided with detectors placed in each cargo

hold, in machinery space and on each deck in

accommodation.

Engine alarm system covering main engines and auxiliary

systems to be provided and a monitor panel to be located

on bridge.

Fuel oil tanks to have level indication on bridge.

Level alarm to be provided for fuel and lubricating

oil tanks as well as fresh water tanks.

J
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70. ELECTRICAL INSTALLATION

70.00 GENERAL

Electrical installations, materials and equipment

used to comply with electrical recommendations

IEC-92. Builder shall provide short circuit analysis

and load balance analysis based on Normal Sea Service,

Manoeuvring and Port Operation. Main voltage 380 V,

3-phase, 50 Hz, isolated neutral. Lighting and instru-

mentation etc. 220 V, 3-phase, provided by transformers

in delta-connection. EM-supply for lighting safetysystems

and instrumentation to be provided via accumulators.

70.10 GENERATORS

Generators, drip-proof, class F insulation and with

stand-still heating to be provided. Bating shall be

such that one of the generators shall have capacity

enough to supply power at sea operation. Generators

to have overload and short circuit protection as well as

reverse power protection. Stand-by unit shall start and

connect automatically in case of black-out.

70.20 SWITCHBOARDS

Main switchboard, 380 V-feeder and control panels to be

drip-proof selfsupporting type, built for full access

from the front. Controllers preferably to be grouped

in common boards. Local start and stop push buttons to

be provided where found necessary. 220 V panels to be

fitted with Stotz type circuit-breakers or similar.

Necessary instruments, including earth resistance

instruments, to be fitted.

J
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70.31 MOTORS

70.50

All motors larger than 1 kW shall be 3-phase, 380 V,

squirrel cage type and minimum class B insulation.

All motors to have magnetic contactor controllers

including thermal overload relays working on all

three phases. Motors on open deck shall have IP56

enclosure and stand-still heating. All other motors

to have IP44 enclosure.

LIGHTING

Sufficient lighting to be provided on deck, in engine

rooms, accommodation, etc.

70.60 NAVIGATION LIGHT

One incandescent 1000 W, 24 V, searchlight shall be

installed on wheelhouse top and have mechanical

control from wheelhouse.

Set of navigation lanterns with indicator panel and

alarm. Canal lights (3 red lights), lights for dangerous

cargo, Morse lights and daylight signalling to b*> provided.

Lanterns to be of dual type.

70.71 TRANSFORMERS

Three 3-phase, air cooled transformers to be installed.

70.72 SHORE CONNECTION

Shore connection with interlocking to generator

breakers to be provided.
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70.73 ELECTRIC HEATING

70.80

Electric radiators with thermostatic control shall

be provided in all cabins, wheelhouse, toilets, galley,

messroom, alley-ways, etc. Watertight radiators to be

provided in engine rooms, hydraulic rooms, etc.

Design temperatures:

ACCUMULATORS

Outside

Inside,

Accommmodation

Other spaces

-20°C

and wheelhouse +20°C

above 0 C

Sufficient accumulator capacity to be provided for

starting, emergency lighting, communication, etc.

Battery chargers (can be assembled into low voltage

switchboards) to be rated for rapid charge during

max. 2 hours, then automatic change-over to

floating charging.

See also 46.50.
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80. INTERNAL COMMUNICATIONS

80.20 EQUIPMENT FOR INTERNAL COMÎttJNICATIONS

Two ways connunication means shall be provided for

the following spaces:

Bridge

Aft Deck

Engine Rooms

Bunkering Station

Cargo holds

80.60 TV-ANTENNA

Omnidirectional typ TV-antenna for UHF and VHF to

be provided. Receptacle in messrooms.

80.61 RADIO BROADCASTING ANTENNA

Radio antenna and amplifier LMS, FM to be provided.

Receptacles in cabins, messroomsand on bridge.
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81. EXTERNAL COMMUNICATIONS

61.10 EQUIPMENT FOR EXTERNAL COMMUNICATION

SSB-telephone, VHF-telephone and mobile Swedish telephone

to be installed. Shore connection for Swedish national

telephone to be provided.

Other radio equipment supplied by owner to be installed

by builder.



32

82. NAVIGATION EQUIPMENT

82.10 BRIDGE INSTRUMENTATION

The following navigation equipment to be provided:

One 10-cm TM-radar with 12" display and 9" scanner

One 3-cm RM-radar with 12" display and 6" scanner

Gyro compass and auto pilot

Echo-sounder including one transducer installed in fore ship

Radio direction finder

Electromagnetic log. Transducer to be installed in fore ship.

Decca navigator.

82.20 OTHER NAVIGATION EQUIPMENT

Other navigation equipment, flags, etc according to

regulations.
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91. INVENTORY, SPARE PARTS AND TOOLS

31.10 SPARE PARTS

Besides spare parts delivered in accordance with

regulations, class requirements and customary practice

the builder has to provide

One (1) propeller blade

One (1) tail shaft.
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BILAGA 2

FARTYG ALT 2: ca 1700 tdw, konventionell

lasthantering

Skiss över tänkt generalarrangemang och

lastfördelning (No P 211-9)
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Ti I LAGA "i

i'ARTYG ALT 3: ca 750 tdw roll on -

roll off last hantering

C\ iss över tank t generalarrangemang och

List fördelning (¡Jo P 211-8)
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3ILAGA 4

ÜVL'RSIKTSSKISSUK ÜVLIP, MAMNARMA :

a) Ringhals hamn (Ko P 211-u)

b) Barsebäcks hamn (No T 211-5)

c) Simpevarps hamn (No P 211-6)

(Oskarshamn)

d) Forsmarks hamn (No P 211-7)
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BILAGA 5.

Thomas Milchert/

Björn von Ubisch

1977.09.28

KOLLISIONSBEDÖMNING UTFÖRD PA FARTYGSPROJEKTET P. 211

1. Sammanfattning. Slutsatser.

2. Beskrivning av tänkta kollisionsfall. Beräkningsmetod.

3. Kollisionsckador på ofSrstärkt fartyg.

4. Verkan av kollisionsförstärkning.

5. Krafter verkande pä transportflaskor och flaskornas

hållfasthet.

Nr MOI



1. SAMMANFATTNING. SLUTSATSER.

Beräkningar av kollisionsskadors omfattning har utförts

enligt en halverr.pirisk metod för ett småfartyg motsvarande

projektet F. 2il x). Ur kollisionssynpunkt farligast är

medelstora relativt snabba (slanka) fartyg, som rammar rakt

från sidan. Bordläggningen och sidokonstruktionen av det

rämnade fartyget kan därvid väntas bli penetrerat redan vid

mycket måttliga farter, medan vid normal servicefart en in-

trängning till halva fartygsbredden kan förväntas. Vid lämp-

lig placering och surrning av transportbehållarna (flaskorna)

i runnet förskjuts dessa vid en sådan kollision mot motsatta

fartygssidan. Någon risk att behållarna tappas av fartyget

föreligger ej med ett lämpligt surrningsarrangemang. Om kraf-

terna på behållarna kan begränsas till surrningskrafternas

storlek, föreligger ingen risk för någon allvarlig skada på

dessa. Behållarna bör placeras tvärskepps i lastrummen. Be-

hållarnas hållfasthet under olika belastningsförhållanden

bör kartläggas mera ingående.

Med en praktiskt maximal kollisionsförstärkning på ett fartyg

av den aktuella storleken kan kollisionsskadans storlek mins-

kas till i runt tal halva maximala inträngningsdjupet jämfört

med fartyget utan förstärkning. Ett sådant arrangemang medför

omfattande ändringar av fartygsprojektet och därmed troligen

av kostnadsbilden.

x) Huvudalternativet enligt föreliggande rapport dvs ett fartyg om ca 750

ton dödvikt ned konventionell lasthantering.



BESKRIVNING AV TÄNKTA KOLLISIONSFALL. BERÄKNINGSMETOD.

Behovet av att på teoretisk väg kartlägga hur ett fartyg

skadas, då det rammas av ett annat fartyg uppstod i sam-

band ned konstruktionen av reaktordrivna fartyg i slutet

av SO-talet. Minorsky, ref. 1, utvecklade dâ en halvempi-

risk metod, genom att studera ett större antal inträffade

kollisioner med hjälp av rapporter frän US Coast Guard.

Minorsky's metod används även idag som huvudmetod vid stu-

dium av tänkta kollisionsfall.

Vid sidan om denna metod har kollisionsmekaniken även stu-

derats på analytisk väg och jämförts med försöksresultat,

se exempelvis ref. 2 och 3. Huruvida dessa metoder ger ett

exaktare svar på frågan om utsträckningen av skadorna vid

verkliga kollisioner kan inte avgöras utan ingående studi-

er. Detta torde å andra sidan ha mindre betydelse för nedan

förda resonemang. Här redogörs för huvuddragen i Minorsky's

metod.

C A i / J>

FORC EFTErt

Fig. 1.



3.

Definitioner:

M - det rammade fartygets massa (ton)

Va - " " " hastighet (knop)

M. = " rammande " massa (ton)

Vfc - " " " hastighet (knop)

<S> « vinkel mellan fartygen vid kollision

U = gemensam hastighet av fartygen efter kollision

dm « tillkommande massa pga vatteninträngning och med-

svängande vatten (ton)

Fig. 1. Betrakta fig. 1. Fartyg A rammas av fartyg B.

Vi studerar rörelsemängder, kinetiska energin i systemet

före och efter kollisionen 6amt mekaniken i energiabsorbtionen.

Vi antar vidare en central rak stöt, vilket ger maxi-

mal skada.

Vi sätter således V - 0; © * 90°

och antar att det rammade fartyget A träffas nära skrovets

mitt.

Vi får pga lika rörelsemängd före resp. efter kollisionen:

O <M • dm)

M V
"b b

M + M, + dm
a b

Kinetiska energin i systemet före resp. efter kollisionen är

il V.2 ^ • M . + d m

resp. U

Förlusten av kinetisk energi genom kollisionen är således



ET

M + M. + dm .

-â 2 u2
M V. M + dm
Ii b a

M + M. + dm
a b (1)

Denna energi absorberas genom deformation av fartygens skrov.

För praktiska beräkningar rekommenderar Minorsky antagandet

dm = 0.4 ÎI
a

Vi får:

E « a
 M v

T 1.43 Mĵ  + 2 Ma "b b
(2)

Sambandet (2) visar, att massförhållandet mellan fartygen har

ett betydande inflytande på mängden absorberad energi.

Om man exempelvis antar, att ett fartyg med ett déplacement

(« massan) på 1500 ton rammas med 15 knops fart av

a) Ett lika stort fartyg, dvs 1500 ton

b) Ett fartyg med déplacement 15000 ton

c) Ett fartyg med déplacement 150000 ton

fås följande förlust i kinetisk energi enl. ekvation (2)

a) E
1500

t 1.43 x 1500 + 2 x 1500

1500
1.43 x 15000 + 2 x 1500

x 1500 x 152 - 98 x 103(ton knop2)

x 15000 x 152 « 207 x 103 (ton knop2)

c) ET « » g x 150000 x 152 - 233 x 103 (ton knop2)

Detta enkla exempel visar, att energiabsorbtionen ökar betydligt

långsammare än det rammande fartygets storlek, varför en kollision

med ett mycket stort fartyg i detta fall inte är farligaro '-»i med

ett medelstort.

Motsatsen är i själva verket fallet p.g.a. det stora fartygets

trubbigare form. Studiet av tänkta kollisionsfall kan därför be-

gränsas till mindre och medelstora rammande fartyg.



Den andra och svårare frågan vid kollisionsberäkningen är hur

energin absorberas i de två fartygsskroven vid kollisionen, dvs

på vilket sätt skroven skadas. De delar som effektivast gör mot-

stånd mot deformationen och absorberar mest energi är:

1. Däck, stringrar och dubbla botten, dvs horisontellt liggande

plåtfält i båda fartygen.

2. Tvärskeppsskotc och djupa vebbar i det rammade fartyget.

3. Sidobordläggning (x faktor 0.7) och långskeppsskott i det

rammande fartyget.

Övriga konstruktionselement kan antas ge försumbara bidrag.

Det som bestämmer energiabsorbtionen i en viss del (plåt) antas

vara en funktion av skadans bredd och djup i delen samt delens

tjocklek.

En tnotstlndsfaktör R_ definieras:

där

1.33 (3)

djup (m), längd (m) och tjocklek

(tim) av skadeomrädet i resp. del

av det rammande fartyget resp.

det rammade fartyget

Faktorn 1.33 i ekv (3) avser att ta hänsyn till det rammade far-

tygets framfart i kollisionsögonblicket som ökar skadans längd

och därmed den absorberade energin.

Genom att studera verkliga kollisionsfall har Minorsky funnit ett

enkelt samband mellan motståndsfaktorn K_ och absorberade energin

E_, se fig. 2. Tyvärr täcker referensen dåligt området med små ab-

sorberade energimängder, varför i sådana fall en justering av kur-

van' har genomförts, så att absorberade energin blir » 0, då R » 0.

Vidare har vid beräkningarna även studerats fall, då det rammande

fartygets andel av energiabsorbtionen är kraftigt minskad, vilket

innebär att två resultat erhålls för varje kollisionsfall.
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Dessa korrektioner leder till en ner pessimistisk bedömning

av skadans storlek. Som resultat ger metoden insträngnings-

djup vid känd fartygsstorlek och hastighet hos det rammande

fartyget eller högsta tillåtna hastigheten hos det rammande

fartyget för givet intrangningsdjup. Stålstrukturen hos ram-

mande fartyg måste vara känd, för genomförande av beräkningen.

Utförda beräkningar redovisas i följande avsnitt.
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3. KOLLISIONSSKADOR PA OFÖRSTÄRKT FARTYG

Vid transport mellan reaktoranläggningarna och CLAB antas

ett specialfartyg bli använt.

Ett sådant fartyg blir pga det aktuella transportarbetet

litet - dödvikten behöver ej överstiga 750 ton. De yttre di-

mensionerna för ett sådant fartyg kan vara

Längd 60 m

Bredd 13 m

Djup till övre däck ca 5.5 m

Djupgående ca 3.2 m

Deplacement ca 1,400 ton

Fartyget antas kraftigt förstärkt för gång i is, men utan

speciellt hänsynstagande till kollisioner.

Ett antal beräkningsexempel har genomförts varvid fartyget har

antagits utsatt för kollisioner i rät vinkel från sidan med ram-

mande fartyg av storlekarna 3,700, 15,000 resp. 30,000 ton dé-

placement. Det rammade fartygets dimensioner överensstämmer med

det för PRAV projekterade fartyget P. 211.

Kritiska inträngningsdjup kan antas vara:

1. Då inträngningsdjupet når transportflaskan.

2. Då transportflaskan har förskjutits så långt att den når

motsatta bordläggningen.

Som ett direkt resultat av ovanstående finner man, att det är

lämpligare att sprida flaskorna i fartyget och lämna plats vid

sidan om flaskorna i varje rum. Således bör flaskorna placeras

_3. enl. fig. 3 b eller 3 c, i stället för att som tidigare föresla-

git* koncentrera lasten till två rum, fig. 3 a.

I alternativen enl. fig. 3 b är flaskorna fortfarande placerade

långskepps, medan 3 c visar ett alternativ med flaskorna placerade

tvärskepps. I båda alternativen erhålls ett utrymme mellan flaskan



och bordläggningen på 3-4 tn, och de kritiska inträngningsdjupen

enligt ovan, blir 3-4 resp. 5-6 m (mätt vid övre däck) eller knappt

halva fartygsbredden.

tanktakets begränsningslinje

JL.

f
."i

Lastfördelning enligt tidigare förslag

1

r • • • - > ,

' ' - . • ' - 4

•-. ' ' ""I

i. ; j

¿ . V- ^ J

Figi_3_b Kytt förslag

— - .

—

--

i

f
• I

Fig1_3_c Nytt förslag
Fig. 3.
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En fördel med dessa alternativ jämfört med 3 a är, att hyllorna

¿•'ig. 4. mellan sidobordläggning och flaskor kan göras djupare, se fig.

4 a och 4 b, vilket höjer kollisionsmotståndet.

V
I

CA

J i i y

Vid jämförelse av alternativen enl. fig. 3 b och 3 c bör hän-

syn Cas till flaskornas hållfasthet vid kollision mot sidan

resp. mot gaveln.

¡•'ig. 5 Förutsättningarna och resultatet av genomförda kollisionsberäk-

Fig. 6. ningar framgår av fig. 5 och fig. 6.

Figurerna ger sambandet mellan ett rammande fartygs (fartyg B)

dödvikt och fart för två clika inträngningsdjup.

Vid det mindre inträngningsdjupet penetreras bordläggning och

sidokonstruktion utan att träffa flaskan. För rammande medel-

stora och stora fartyg kan man räkna med sådana måttliga ska-

dor endast vid mycket låga farter, som kan tänkas vara aktuella

i trånga passageroch i hamnar.

Vid det större kritiska inträngningsdjupet enligt ovan penetre-

ras ungefärligen halva fartygsbredden, varvid flaskan slits från

sina surrningar och förskjuts mot motsatta sidans bordläggning.

Flaskan bör rimligen ligga kvar i denna position, när fartygen

skiljs ät, så länge det rammade fartyget ej kantrar. Man kan

tänka sig, att flaskan säkras medelst kätting mot att lämna

transportfartyget i en sådan situation. Fig. 6 ger vid handen

att' sådana.inträngningsdjup kan förväntas vid påsegling med medel-

stora fartyg, som håller normal servicefart.
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Här genomförda beräkningar är enligt vad som redovisas i avsnitt 2

mer pessimistiska än vad Minorskys originalmetod skulle ge, vilket

innebär en relativt stor marginal mellan här redovisade teoretiska

värden och empiriska kollisionsdata.

Beräkningarna visar, att ingen risk föreligger att fartyget klyvs

helt eller att flaskan tappas. Det senare under förutsättningen

att flaskan Ur säkrad i fartyget på ett sätt som tillåter förskjut-

ning.
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4. VERKAN AV KOLLISIONSFÖRSTÄRKNING

För vissa typer av handelsfartyg, som transporterar farlig

last, såsom kemikalier eller flytande gas i bulk, dvs i lös

form, föreskriver internationella konventioner dubbel bord-

läggning, varvid innerbordläggningen skall placeras minst

20 Z av fartygets bredd från fartygssidan. Något skydd i

form av förstärkning mot kollisioner i lastområdet föreskri-

ves emellertid ej. Endast vid måttliga kollisioner, som t.ex.

vid pakörning genom bogserbåtar eller vid låga farter, kan

man räkna med att dubbelskrovet förhindrar att farlig last

läcker ut.

Vid transport av radioaktivt material i kraftiga behållare

föreligger risk för läckage av farlig last först om transport-

behållaren skadas. En ytterligare bordläggningsplåt fyller

ingen väsentlig funktion i detta avseende. Däremot ökar en för-

stärkt sidokonstruktion av liggande plåthyllor (stringrar) och

stående djupa balkar (vebbar) sidans förmåga att ta upp defor-

mationsenergi. Även den konstruktiva utformningen påverkar ska-

dans omfattning, se ref. 3.

Ett alternativ med en förstärkt sidokonstruktion av absorbtions-

typ har studerats, varvid fartygets stålkonstruktion har för-

_7. stärkts med ca 100 ton stål enligt fig. 7.

Energiabsorbtionen vid en kollisionsskada till halva fartygs-

bredden ökas därigenom med mellan 30 Z och 170 Z, beroende på

kollisionsfallets specifika förutsättningar. Vid normal ser-

vicefart hos det rammande fartyget når kollisionsskadan just

igenom kollisionsförstärkningen.

Praktiskt innebär detta, att en skada med ett djup lika med halva

fartygsbredden knappast behöver befaras, emedan den för detta be-

hövliga farten i kollisionsögonblicket inte uppnås av normala han-

delsfartyg. En större säkerhetsmarginal kan således åstadkommas

_8. genom förstärkning. Beräkningsresultaten sammanfattas i fig. 8.

Kollisionsförstärkningen förskjuter även skadedjupet från det

J



rämnade till det rammande fartyget, vilket ej framgår av beräk-

ningarna. En nackdel med kollisionsförstärkningen är att flaskan

vid ev. stor förskjutning trycks mot den icke skadade sidans

förstärkning, vilket ökar belastningen på flaskan.

17.

För att en effektiv kollisionsförstärkning skall kunna genomföras

ned bibehållen dödvikt krävs det att fartygets déplacement ökas

med ca 100 ton, vilket nedför ytterligare ändringar av det pro-

jekterade fartyget.
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20.

5. KRAFTER VERKANDE PA TRANSPORTFLASKOR OCH FLASKORNAS HÅLLFASTHET

Någon garanti fSr att flaskorna vid kollision ej utsätts för stora

krafter, kan inte ges vid användning av fartyg utan extremt kraf-

tig kollisionsförstärkning.

De krafter som kan angripa på flaskorna begränsas dels av flaskor-

nas surrningsanordnîngar som brister vid viss belastning och dels

av hållfastheten av de konstruktioner, som flaskorna kan tryckas

emot. Vidare kan en rimlighetsbedötnning göras av de maximala las-

ter som kolliderande fartygsdelar kan ge.

Fig. 9. För fallet då en vertikal plåt trycks mot en kurvad kropp, fig. 9 a,

anger Reckling i ref. (2) följande kraft som leder till att plåt-

fältet rivs upp.

F - 30 V t2 (4)
1 fo

där v är plåtens flytspänning vid hög töjningshastighet, som kan

sättas •> 500 N/mm2.

Figi_9_a

Fig. 9.

Med en plåttjocklek t - 20 mm fås exempelvis

• 30 x 500 x 202 - 6 x 106 N (ca 600 ton)

För fallet då plåtkanten träffar flaskan, enligt fig. 9 b, bestäms

kraften på flaskan av plåtens bueklingshållfasthet, tom ej översti-



ger dess flytgräns. Om b är flaskans längd fås

bt (5)

2X. f

Med C _ - 500 K/mm

500 x 6000 x 20

b > 6 m, t - 20 mm fäs

6 x 10 N (ca 6000 ton)

Maximalt möjliga krafter är uppenbarligen mycket stora och över-

stiger vida de maximala surrningskrafterna, som kan antas vara

av storleken 200 ton. Dessa surmingskrafter bör därför ligga

till grund för hållfasthetsbedömningen av flaskan, och konstruk-

tionen av surrningarna skall utföras så att brotthållfastheten

maximeras.

För att bedöma verkan av koncentrerade krafter och linjelaster

av storleken 200 ton, har statiska överslagsberäkningar utförts

på den parallella rördelen och gavlarna för en flaska av typ

NTL 12.

Stålkonstruktionen (tryckkärlet) av en sådan flaska har därvid

10. förenklats enligt fig. 10.

Cylinderns medeldiameter ca 1,500 mm

" godstjocklek är minst 250 mm

Gavlarnas " " " 320 mm

Fie. 10.
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Beräkningarna tyder på att en flerfaldig säkerhet mot deforma-

tion finns under praktiskt tänkbara belastningsförhållanden.

Det förefaller vara gynnsammare, om flaskans gavel träffas,

varför flaskorna bör placeras tvärskepps, dvs enligt fig. 3 c.

En mera ingående utredning av flaskornas hållfasthet under

olika belastningsförhållanden rekommenderas.
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BRANDRISKER, BRAHDBELASTNING OCH FRANDSLÄCKNINGSSYSTEM I P. 211 **

Bränder och explosioner ombord svarar för ca 25 t av samtliga olyckor

ledande till fartygs förlisning, se nedanstående tabeller. Över SO Z

av samtliga bränder börjar i maskinområdet, i förråd eller i däckshus

p.g.a maskinella defekter eller slarv.

Om brandsläckning inte påbörjas tidigt kan branden snart få sådan om-

fattning, att den inte kan släckas ned vanligen tillgängliga metoder,

dvs vattensläckning i däckshuset och vatten eller CO» i maskinområdet.

Fartyget överges då måhända utan att omedelbar risk för förlust av

fartyget föreligger.

Bränder i lastrum svarar för, statistiskt sett, ca 30 Z av de totala

antalet. Men sådana bränder kan uppenbarligen endast uppkomma om bränn-

bart material finns i rummen. I varje fall vid transport av flaskor

eller andra kraftiga stälbehållare finns inget behov av sådant material

i lastrummen.

Däremot kan diskuteras huruvida det föreligger en risk, att dieselolja

läcker in i lastrummen och blir antänd. Denna brandorsak torde i varje

fall vara mycket ovanlig. Dieselolja för framdrivning har i det projek-

terade fartyget placerats i dubbelbottentankarna under lasten, såsom

brukligt är i fartyg. Vid grundstötning eller kollision finns det då

en viss risk att sådan olja läcker in i lastrummet, troligen tillsam-

mans med inträngande vatten. Dieselolja har emellertid en flampunkt över

55° C och någon omedelbar risk för antändning föreligger ej. För att

utesluta antändning i något senare skede, kan vätskeytan i lastrummet

lämpligen täckas med skum.

Gäller samtliga tre fartygsalternativ i föreliggande rapport.

Nr MOI



í
Annan placering av dieseloljan, exempelvis i speciella djup-

tankar kan ej rekommenderas. En sådan placering snarare Skar

än minskar risken för inströmning av stora oljemängder i far-

tygets maskinområde eller lastrum efter en kollision eller

grundstötning.

I två bifogade PM beskrivs ett lämpligt brandsläckningssystem

inkl. elektrisk installation. Detta system är mer omfattande

än normala fartygsinstallationer och har hog säkerhet mot

driftstörningar. Sammanfattningsvis kan konstateras att ett

betryggande system för branddetektering och bekämpning kan

åstadkommas med välkänd teknik.



WORLD TOTAL LOSSES—1970/74

(500 gross tons and upwards)

Nature of
Cuualiy

Weather
Foundering* &

Abandonments
Slraadüigs
Collisions
Contact
Fires &
Explosions . .

Missing
Machinery.
Shift] & Props

Other Casualties

Tottis

World Tonna«
Lou Ratio % . .

1970

No.

21

23
45
12

30
1

2
10

Cr. Tons

138.887

81.208
195,187
39.270
14,456

164.538
10,009

13.423
51.877

708,855

221.322,771
•32

1971

No.

36

18
40
20
11

42
1

7

175

Cr. Tons

150,896

62,193
243,762
153,608
41,930

254,106
5,203

32,271

943,969

240.750,128
•39

1972

No.

24

20
48
19
4

53

2
16

188

Cr. Tons

116,634

98,278
248.137
206,021

9.544

302.543
9,892

15.341
50.514

1,056,904

261,539.886
•40

1973

No.

35

15
36
20
5

50
3

3
12

179

Cr. Tons

119,496

71,761
286.744
68.383
23,098

404.862
27,683

3.892
72,604

1,078,523

282,789,525
•38

¡974

No.

26

23
48
19
8

54
4

10

195

Cr. Tons

¿33.860

S5.255
279.618
153.637
48,070

302,677
13,223

31.398
17,714

1.025,492

303,896.126

1969/73
Average

No.

25-6

190
43-6
18-4
60

41 6
14

18
106

1680

Cr. Tons

124,827

77,218
234.886
118.329
20.4?«

283.024
10,557

7,458
44.874

921,598

242,436,751

Loss
Ratio %

Weather

Foundering» 4
Abandonments

Strandings

Collisions

Contact

Fires &
Explon'om ...

Missing

Machinery,
Shafts
& Propeller»

Other Casualties

TOTAL
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•018-fP
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•°5LpHl•008 p |
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004 £
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Källa: The Liverpool Underwriters* Association.
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REPORTS OF FIRES AND EXPLOSIONS 1970/74

(TOTAL AND PARTIAL LOSSES)

World Gross Tonnage (in millions)

Total Losses due to l No.
Fire or Explosion 1 Gr. Tons

Outbreaks discovered at Sea
Outbreaks discovered in Port :—

(ii) not under repair

TOTALS

Outbreaks') Welding
known to > Collision
be due to ) Oil Residue

Locations of outbreaks include :—

Electrical Installation - ...
Funnels and Uptakes
Galleys

Oil burning stokeholds
Oil tanks
Stores

Cargoes affected include :—

Coal and Coke
Copra

Fishme*]
General
Grain and Meal ...
jute
Kernels

Metal Borings and Scrap
Oil» ..
Paper
Pyrites and Concentrate*
Seed Expeliera and Oilcake«
Sisal

Wool

1970

221-3

30
164,538

167

36
244

447

8
3
4

61
147

6

S

126
21
14
2

4
4
7

19
H
33

r
—

5
6
1

10
3
4
2
1

1971

240-7

42
254,106

154

25
203

382

9
5
3

54
126

6
1
1
1

105
18
8
1

6
4
3

21
2

17
3

1

4
2

9
!
1
2
1

1972

261-5

53
302443

173

41
213

427

10
10

68
126

2
t
1

112
19
12
1

11
6
1

20
3

20

7
2
1
2
8
S

16
t
1

1

1973

282-7

50
404.862

202

13
251

466

4
12
4

40
124

6

2

117
18
6
5

S
2
8

26

22
IS
6
1

5
2

12

4
1

1974

303-9

54
302,677

166

16
220

402

5
7
3

59
84
16
1
5

97
18
2
5

13
4
2

24
1

IS
10
7

7
5

1
1
5



5.
PM 1: Synpunkter pâ brandsläckningsarrangercang för P. 211.

MÅLSÄTTNING

1. Fartyget skall uppfylla gällande svenska bestämmelser.

2. Varma behållare i lastrummen skall förhindras att för-

orsaka flambar atmosfär i lastrummen vid kontakt med

bunkerolja (flampunkt ^ 55 C), exempelvis i samband

med kollision eller grundstötning.

3. Lastrumnian skall kunna utnyttjas även för annan last,

dock ej samtidigt.

4. Brandsläckningskapaciteten skall vara sådan, att en brand

i maskinrum cch inredning kan släckas eller avgränsas så

effektivt, att fartyget inte behöver överges.

5. Släckmedelskapaciteten för maskinrum och inredning bör

vara sidan, att upprepade släckinsatser kan göras även

utan tillfälle till komplettering av släckmedelsförrådet

däremellan.

ALLMÄNT

Maskinrum kan, för att uppfylla svenska krav, förses med fast in-

stallation *ör CO., lättskuir. eller V.aloTi 1301.

CO« har, om släckinsatsen inte sker omedelbart, dålig släckande

effekt. Släckinsatsen i maskinrummet fördröjs vanligen alltför

länge, då släckledningennaste vara förvissad om, att maskinom-

rådet är utrymt, innan C0_ slappes på. Gällande svenska bestäm-

melser innebär, att CO-anläggningen dimensioneras for en insats

i det största utrymmet som omfattas av systemet. Systemet medger

små möjligheter till övningar och tester. För att uppfylla gällan-

de krav för ett fartyg, som skall kunna föra olika typer av last,

måste lastrummen ha fast installerad CO -släckningsanläggning.



Lättskum har mycket god släckande effekt; är inte (annat än

under speciella förhållanden) farligt för människor. Då för-

hållandevis lite skumvätska åtgår för en släckning kan skum-

förrådet, utan olägenhet, dimensioneras för upprepade släck-

insatser i sarana område. En lättskumanläggning ställer dock

krav på vissa utrymmen, dels för förvaring av skumvätsketank,

släckaggregat och skumpump, dels pä nedföringstrummor till

det eller de utrymmen som skall skyddas. Systemet medger obe-

gränsade möjligheter att pröva och öva dess funktion.

Halon har mycket god släckeffekt; är inte helt ofarligt för

människor, som dock tillätes en viss exponeringstid. Halonan-

läggningen dimensioneras vanligen för en engångsinsats. Halon

betingar ett högt pris och återfyllnadsmöjligheterna är inte

fullt utbyggda världen över. Systemet går ej att testa samt

medger inte övningar.

FÖRSLAG

Lastutrymmena skall - som ovan nämnts - vara skyddade av ett fast

installerat CO.-system, lämpligen av högtryckstyp med flaskbatte-

rier.

Brandpostsystemet bör som säkerhet dras dubbelt med en brandpost-

ledning pä vardera sidan av väderdäck. Brandpostsystemet i maskin-

rummet kompletteras lämpligen så, att platser med hög brandbelast-

ning (exempelvis runt huvud- och hjälpmotorer samt vid separatorer)

ka» näs med en slang (centrumrulle) ansluten till fartygets hydro-

forsystem.

Maskinomrâdet bör skyddas genom ett fast installerat lättskumsystem.

Systemet dimensioneras för såväl maskinomrâdet som däckshusinredningen.

Bostadsinredningen skyddas medelst lättskum sektionerat däcksvis och

med lättskuminsläpp i korridoren på resp. däck. Arrangemanget, som ej

är något myndighetskrav, innebär att även en intensiv inredningsbrand

kan släckas eller att ett däck kan utrymmas och fyllas med lättskum,

som avgränsning mot brand på över- eller underliggande däck. Samtliga

skott- och däcksgenomföringar brandisoleras och samtliga ventilatorer

förses med brandspjäll (jfr SjöV 1970:A 13), om detta inte kan anses



uppenbarligen onödigt.

Brandposterna på däck i anslutning till "lastlådan1' kompletteras

med skumposter för mellanskum, med ledningar för skumvätska dragna

från den centrala skumvätsketanken. Kellanskummet användes för att

förhindra brands uppkomst eller spridning vid fall av loskommen

bunkerolja i lastrummen. En brandstation för resp. akter om last-

området förses med vardera 2 st transportabla mellanskumutrustningar

för anslutning till skumbrandposterna på däck.
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1. Fartyget utrustas med nödgenerator. Tre ursprungligen pla-

nerade huvudgeneratorer kan möjligen ersättas med två hu-

vudgeneratorer + en nödgenerator; alla av sanra storlek.

Nödgeneratorrum arrangeras lämpligen i förskeppet där till-

räckligt stort utrymme finnes.

Följande större förbrukare anslutes till nödgeneratorns

kraftdistributionscentral :

1 brandpump

1 styrmaskinsraotor

Lastrumsfläktar för evakuering av CO.

Hydraulsystem för stängning av överbordsventiler

Navigerings- och radioutrustning

Maskinrumsinstrumentering

Alarm- och säkerhetsutrustning för:

Brand

Övervakning av lasten

Inbrott, skydd irot kapning etc.

Bryggan definieras son driftcentral, varifrån väsentlig

utrustning för fartygets säkerhet kan manövreras. Utrust-

ningen kan även manövreras lokalt vid varje enhet.

Fartyget förses med tvä likvärdiga brandpumpar, varav den

ena matas med nödkraft och installeras i bogpropellerrunt-

met.

Brandpostledningen pä däck arrangeras sov ringledning med

matningen från båda "ändar" (avstängningar enl. SjöV 1970:

A 13).



Fartyget förses med automatiskt system för branddetektering

med nödvändig automatik för stängning av ventilationsspjäll,

brand- och dragdörrar samt stopp av fläktar. Utrustningen

uppbygges sä att både detektering och utförande av åtgärder

sker sektionsvis.

Utlösning av brandsläckningsanordningar sker helt manuellt

med nödvändig fjärrstyrningsutrustning.


