
              Länspumpen - Sjöfartshistorisk tidskrift sid 1(4) 

 

www.lanspumpen.se                                    publ: 2018-03-19                                     © Länspumpen 2018 

Gruvdrift på havsbotten 

Nils Sjökvist 

 

Norge är ett imponerande land när det gäller nybyggnation av fartyg och man slutar 

inte att förvånas över de avancerade specialfartyg som levereras från varven. Ett av 

de mer ovanliga levererades förra året från Klevens varv i Ulsteinvik och har nu 

kommit i verksamhet utanför Namibias kust. Fartyget ifråga är avsett att utvinna 

diamanter från havsbotten, på fackspråk ett Diamond Sampling Vessel. Fartyget, som 

beställts av Debmarine Namibia, ett 50/50 joint venture mellan Namibia och 

diamantbolaget De Beer i Sydafrika, är döpt till S S Nujoma efter Namibias först valde 

president och tidigare SWAPO:s partiledare. 

 

 

   Utvinning av diamanter är Namibias största inkomstkälla och man utvinner dessa 

både på land och till havs. Man har haft fem mindre fartyg som ägnat sig åt detta och 

varit ensamma om denna specialitet, men nu kommer konkurrens från flera 

utländska bolag. Diamantutvinning till havs påminner lite om oljeutvinning. 

Havsbotten är på samma sätt uppdelad i block som man kan söka koncessioner på; 

provborrningar och avancerade geofysiska undersökningar görs innan man börjar 

med utvinning. Diamantutvinningen sker på ett vattendjup av 120–140 meter. 
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   Åter till fartyget: det bygger på en design från norska konsultbolaget Marin Teknik 

och är avsett som ett konstruktionsfartyg för offshorebruk. Fartyget är 113 meter 

långt och har en stor moon-pool genom vilken allt undervattensarbete utförs. Det har 

dieselelektrisk framdrift med tre azimutpropellrar tillverkade av Rolls-Royce. I 

maskinrummet finns fyra Wärtsilä 9L26-maskiner kopplade till ABB-generatorer som 

vardera ger 2 810 kW. Det finns dessutom två bogpropellrar på vardera 1 500 kW. 

Ombord finns hytter för en besättning på 80 man och fartygets deplacement är ca 

12 000 ton. Det finns ett stort helikopterdäck som är avsett för Sikorsky S-61 

helikoptrar. 
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   Stålskrovet är byggt i Polen och utrustades därefter i Norge. Efter sea-trials och 

leverans i Norge gjordes den slutliga utrustningen i Kapstaden där själva 

processystemet för utvinning av diamanter lyftes ombord i moduler och monterades 

ihop. Den utrustningen har utvecklats av De Beer och är naturligtvis omgärdad av 

mycket hemlighetsmakeri. Utrustningens totala vikt är 2 200 ton och kräver mycket 

elkraft, därför har fartyget mycket stor elförsörjningskapacitet. 

 

 

Bilden visar del av processutrusningen 
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Själva diamantutvinningen går i korthet ut på kartläggning av havsbotten med hjälp 

av olika geofysiska metoder samt en mängd provborrningar. Ett fjärrstyrt 

gruvfordon som är banddrivet används sedan för att muddra havsbotten. Frigjorda 

sediment, upp till 60 ton i timmen, pumpas sedan upp till fartyget via ett rör för att 

därefter på sedvanligt gruvmaner behandlas på vibrerande band och i roterande 

trummor som krossar större stenar. Sediment som inte innehåller diamantmaterial 

går därefter tillbaka i havet medan diamanterna avskiljs i flera olika steg. Systemen 

är helt automatiska och ingen mänsklig hand rör diamanterna som automatiskt 

förseglas i små behållare märkta med en streckkod. Behållarna packas, också 

automatiskt, i lådor, och varannan dag kommer en helikopter med beväpnad 

säkerhetspersonal och hämtar    diamanterna som flygs till förvaringsvalv iland. 

Fartygets kapacitet lär vara dubbelt mot vad tidigare fartyg klarar av och man kan 

anta att säkerheten runt fartyget är rigorös. Hemmahamn är Lüderitz och större 

delen av besättningen är från Namibia. 

 

Bilder från Debmarine Namibia 


