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De har en otrolig kapacitet när det gäller hastig
het och kan komma upp i 50 knop. De accelererar 
snabbt, ändrar enkelt färdriktning och kan dess
utom åka upp på land, lasta på eller av och sedan 
åka ut på vatten igen. Ungefär 80 % av båtarna går 
på export till bland annat USA, Mexico och Norge. 
Det händer att man bygger ett unikt exemplar 
till privatperson er för att ha som en referens när 
det är dags att ta fram en modell som senare kan 
vidare utvecklas för att passa för exempelvis kust
bevakningens behov.

VIKTIGT MED ARBETSMILJÖN I BÅTARNA
Johan Lif är produktionschef och berättar med 
stort engagemang om ett utvecklingsprojektet som 
företaget driver tillsammans med Saab. Det hand
lar om att ta fram fjärrstyrda autonoma båtar, och 
redan nu har man gjort flera tester med stor fram
gång. Arbetsmiljön har varit i fokus, där ibland 
Norge som varit en kravställare för att bygga och 
anpassa styrhytterna till att bli helt flexupphängda 
med dämpning och man har framgångsrikt fått ner 
ljudnivån till 65 dB. Som jämförelse kan sägas att 
ljudnivån ligger på 70–80 dB inne i en bil. 

Verksamheten är i full produktion när vi tar vår 
rundtur, under året har man inte mindre än 45 
båt ar från försvarsmakten som ska livstidsförläng
as samt 18 nya stidsbåtar av modell CB 90 HSM 
som ska produceras. 

HÖGTEKNOLOGISKT HANTVERK
En av de svetsansvarige, Anders Holmgren, som  
jobbat på Dockstavarvet sedan 1995 berättar: 

– Att bygga båtar är fortfarande mycket av ett 
hantverk och man lär sig nya saker varje dag. Men 
grunden i aluminiumsvetsning är att förstå mate
rialet och allra viktigast är att bryta upp oxidskik
tet innan svetsning.

Eftersom aluminium är starkt reaktivt med syre 
bildas ögonblickligen oxiden Al2O3, vilket gör att 
det har högsta prioritet att rengöring sker precis 
innan svetsprocessen startar. Oxiden är stark och 
seg och orsakar lätt svetsdefekter. Dess smältpunkt 
(2 050 °C) är ca tre gånger högre än rent alumi
nium (658 °C) och smälter inte vid svetsning, utan 
kan istället bilda inneslutningar i fogen.

SKILLNAD ALUMINIUM OCH STÅL
Anders förklarar att aluminium, till skillnad mot 
stål, har en högre värmeledningsförmåga och en 
större längdutvidningskofficient. Detta gör att 
planerad svetsföljd är av stor betydelse. 

– Vi har av många års erfarenhet lärt oss hur 
vi behöver tänka och strukturera vår svetsföljd, 
berättar Anders. Eftersom vi har skrov som bläst
ras och målas är det otroligt viktigt att vi inte får 
deformationer i skrovet. Värmetillförsen försöker 
vi hålla så låg som möjligt. En stor del av processen 
MIGsvetsas, sedan planerar vi fogföljden symme
triskt.

TIPS FÖR ATT ARBETA MED ALUMINIUM
Anders avslutar med att konstatera att aluminium 
är ett fantastiskt material att jobba med, vikt
besparingarna är enorma om man jämnför med 
stål. Är du helt oerfaren och ska börja jobba med 
aluminium finns idag riktigt fina strömkällor att 
använda. Kom bara ihåg rengöringen, var inte 
rädd för att laborera och testa olika inställningar 
på din strömkälla och ta hjälp av personer som har 
erfarenhet sedan tidigare.

Jessica Wikstrom
AGA

Idag består tillverkningen av lotsbåtar, räddnings-
båtar, brandbåtar men det mest anmärkningsvärda  
är såklart stridsbåtarna. 

DOCKSTAVARVET
n CB 90 HSM
Tekniska data för 
stridsbåt 90 H
Total längd: 14,9 m
Bredd: 3,85 n
Vikt: 18 ton
Motoreffekt: 2x600 kW
Fart: 50 knop
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The strong connection

Letar ni efter flexibel 
svetsautomation?
Valk Welding har rätt  lösning 
  Komplett a system från en källa
 Eff ekti v Off -line programmering
 Flexibel användning för små serier

Valk Welding DK A/S info@valkwelding.com 
Tel. +45 644 212 01 www.valkwelding.com

Besök även: 
www.youtube.com/valkwelding

Welding of Bus chassis
VDL, Nederländerna

Den första snabbgående 
aluminiumlotsbåten till 
Sjöfartsverket i 1974 ... 
och en av dagens (nedan).

Nils och Carl Sundin var två kusiner som 1905 
beslutade sig för att starta ett varv tillsammans, 
Dockstavarvet. Den första båten som levererades 
var en träsnipa. Företaget får under följande år 
leverera ytterligare ett 20tal träsnipor till samma 
kund. Carl bestämde sig 1909 för att emigrera till 
Amerika och säljer sin del av bolaget till Nils som 
forsätter driva varvet. Under företagets första år 
tillverkas mestadels segelbåtar i trä, men redan 
1916 levereras den första lotskuttern.

 
REPARATIONER AV YRKESBÅTAR
Nils yngre son Kalle började arbeta vid varvet 
direkt efter folkskolan och under hans ledning 
började man utveckla reparationsdelen av före
taget som till största del inriktade sig på yrkes
båtar. Han blev så småningom ansvarig för stål 
och aluminiumarbeten som blev allt vanligare i 

slutet av 1940 och början av 1950 talet. Det första 
nybygget i stål var en 11,5 m lotskutter till Ursviken 
som levererades 1957. 

Kustbevakningen var en återkommande repa
rentkund och deras lättmetallbåtar ställde krav på 
ny kunskap och den första MIGsvetsen köptes in. 
När man 1969 sålde den första aluminiumbåten, en 
10,5 m tullracebåt, skedde snabbt övergången till 
aluminium som byggmaterial.

SAAB TOG ÖVER
Varvet drevs av tre generationer Sundin innan det 
2017 gick in i koncernen Saab AB. Känslan som in
finner sig under rundvandringen är mäktig och det 
känns genuint att varvet fortfarande ligger där det 
en gång startade. I dagsläget arbetar det ungefär 
100 personer här, och man har ett nära samarbete 
med lokala underentreprenörer.

Tre generationers varvshistoria
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