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Vindkraftens understödsfartyg 

Nils Sjökvist 

 

Den stora eller mer korrekt enorma utbyggnad av vindkraftsparker till havs som 

pågår eller som beslutats får också som konsekvens att det byggs eller kommer att 

byggas en mängd fartyg av olika slag. Dels för att göra det möjligt att installera 

vindkraftverken på plats och dels för att under en lång framtid se till att 

kraftverken underhålls och sköts och till slut kanske demonteras. 

 

 

 

Vindkraft till havs har varit en given lösning på energiomställningen i Danmark. I 

Sverige har det inte varit samma självklarhet men nu sätter också den svenska 

regeringen sitt hopp till havsvindarna. Inte minst elpriserna i södra Sverige har gjort 

att man ser sig om efter lämpliga placeringar av vindkraftparker i södra östersjön. 

De olika typer av fartyg som är centrala i utbyggnaden av vindkraften till havs delas 

på vanligt manér in i minst tre olika grupper med engelska typbeteckningar och 

förkortningar.  
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Överst i rangordningen kommer Wind Turbine Installation Vessels (WTIVs) . De har 

stora och breda skrov, 150 – 200 x 50 meter, och är oftast utrustade med fyra jackup 

ben som man står stadigt på botten med om vattendjupet är under 60 meter. Vid 

större djup får man lita till sitt dynamiska positionssystem för att ligga kvar på exakt 

samma punkt. Fartygen används för att montera fundament på havsbotten med 

pålar som drivs ner med pålningsutrustning. Därefter reses tornen upp och sedan 

monteras maskinhus och rotorblad. För att kunna montera utrustning på hög höjd 

krävs avancerade lyftkranar ombord. 

Nästa grupp är Service Operation Vessels (SOVs). Det är fartyg som transporterar 

servicefolk till vindkraftverken under uppbyggnad och uppstartning. De har ofta 

plats för mycket folk ombord och har verkstäder, verktyg och lager av delar. En 

viktig del är att säkert kunna sätta ombord folk från fartyget till vindkraftverken 

under skiftande väderförhållanden. För detta har fartygen ofta speciella gångvägar 

av offshore typ som är mycket stabila och rörelsekompenserade. 

Den tredje gruppen är Crew Transport Vessels (CTVs), mindre höghastighetsbåtar 

som transporterar servicefolk från land till vindkraftverken och åter. 

Ytterligare en typ av fartyg som hör hemma här är Cable Laying Vessels (CLVs) som 

lägger kablar på botten i plogade diken från vindkraftverken till understationer och 

därifrån till land. 

Fartyg av liknande typer har byggts under 2010 talet men vad som hänt de senaste    

2 – 3 åren är att de fartyg som nu beställts är större och mycket mer avancerade vad 

gäller skrov och utrustning ombord. De miljökrav som ställs idag gör också att 

annorlunda energikällor kommer till användning som dieselelektrisk hybriddrift 

med batterier eller LNG drift. Under de kommande åren kommer ett stort antal 

fartyg att levereras från varv i Europa och Asien. Inte minst från Norge som ligger 

långt framme med Ulstein i spetsen. Vi skall visa några fartyg i de olika segmenten 

som levererats eller kommer att göra så de närmaste åren. Flera av de senare finns 

ännu bara som skisser eller artists impressions från varven. 

 

Wind Turbine Installation Vessels (WTIVs)  

Engelska Seajacks är ett av de största bolagen inom WTIVs. Ett av fartygen är Seajack 

Scylla, byggd i Sydkorea 2015. Hon är 152 meter lång, 50 meter bred och har fyra 

triangulära ben. Stora, öppna däck är viktiga på den här typen av fartyg och hon har 

4600 m2 däcksyta och klarar 8000 tons last. Hon har två eldrivna thrusters förut på 

vardera 3000 kW och tre akterut och klarar 12 knop som högsta fart. 
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Den stora kranen har en 105 meter lång arm och en maxlast på 1500 ton. Kranarna på 

liknande fartyg kommer ofta från Holland. Huisman eller Gusto är oftast tillverkare, 

här är det Gusto. Förutom den stora kranen finns det två mindre hjälpkranar. 

Ombord finns plats för 130 man i 67 hytter. Naturligtvis finns det helikopterdäck och 

dynamiskt positionssystem av senaste modell. 

 

 

 

Både turbinblad och pelare har hon som synes med sig placerade i speciella racks. 

Hon har nyligen installerat 87 vindkraftverk (40 x 8 MW från danska Vestas och      

47 x 7 MW från Siemens Gamesa) i Irländska sjön på vad som lär vara världens 

största vindkraftpark, Walney Extension Wind Farm. Ett annat fartyg i bolaget är 

Seajack Kraken som här ses i arbete på ett oljefält. 
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Ett fartyg för vindkraftinstallationer men av annan typ under byggnad i Taiwan är 

Green Jade, 216 meter lång och 49 meter bred. Utrustad med en Huisman mastkran 

som lyfter 4000 ton och kan lyfta mycket högt med en liten radie. Totalt 8 stycken 

thrusters på 41 200 kW håller henne på plats med ett avancerat DP system. 

Dieselelektriskt maskineri med katalytisk rening av avgaserna. Kommer att levereras 

under 2022. Plats för 160 man ombord. 
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Operation Vessels (SOVs) 

En modern representant för servicefartygen är Windea Jules Verne som förra året 

levererades från Ulstein till Bernard Schulte Offshore Det är det tredje fartyget i en 

serie där skroven byggs i Polen medan utrustning och slutfinish görs i Norge. Viktigt 

för dessa fartyg är att de är stabila i alla typer av väder vilket är nödvändigt med så 

många arbetande personer ombord där många saknar sjövana. Dimensionen är     

93,4 x 18 meter och fartyget har både Ulsteins patenterade X – Bow och X-Stern. 
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Fartyget opererar oftast med aktern först när hon är ute på vindkraftområdet. Dels 

för att undvika bottenslag men också undvika buller och vibrationer i inredningen. 

Allt maskineri ligger akterut medan bostäder finns i förskeppet. För att föra över 

personal och material till vindkraftverken finns en hiss i ett torn som sedan är 

ansluten till den aktivt rörelsekompenserade landgången. Den senare skall vara helt 

stabil även i dåligt väder. 

Maskineriet är av hybridtyp med dieselelektriskt maskineri med batteribackup som 

gör att fartyget kan operera helt dieselelektriskt, helt på batterier eller med en 

kombination av båda systemen. För framdrift finns två azimut thrusters samt två 

tunnel thrusters. Lastförmågan är ca 3000 ton. 

 

 

 X-STERN 
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X-BOW 

 

Seaway Moxie är ett lite äldre fartyg av liknande typ. Byggt 2014 i Norge efter en 

Ulstein design. Har två stycken Voith Schneider propelleraggregat för framdrift. 
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Crew Transport Vessels (CTVs) 

Båtarna som transporterar arbetsfolk från land till vindkraftverken kan vara av 

många olika slag. Ofta är det lättmetallbåtar med katamaranskrov som drivas med 

vattenjet eller högvarviga dieslar. Passagerarna bör komma fram till arbetsplatserna 

pigga och i god kondition och därför är komforten ombord viktig. Många båtar har 

speciella passagerarstolar med inbyggd dämpning för att undvika sjösjuka. TV-

underhållningssystem brukar vara vanligt. 
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Cable Laying Vessels (CLVs) 

Till kabelläggningsfartygen får vi återkomma en annan gång. 
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