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SABIKs historia
Rolf Bäckström, f.d. chef för Finska Sjöfartsverkets säkerhetsanordningsbyrå 
berättar här om det fruktbara samarbetet mellan Sjöfartsverket och SABIK

SABIKs historia började egentligen med 
den ljusklipputveckling som tog vid i ett 
dotterbolag till den stora hisstillverkaren 
Kone, som hette Ollituote Oy. Ollituotes 
huvudprodukt var egentligen elektriska 
stängsel och trafikmärken, men man 
hade börjat snegla på ljusklippar, baserat 
på ett forskningsarbete som företogs vid 
Tammerfors tekniska universitet. 

1982 uppköptes Ollituote’s pro-
dukter av några av de chefer som tidigare 
hade jobbat där. Dessa tidigare Ollituote 
anställda hade grundat ett eget företag 
i Borgå under namnet Rencotuote Oy, 
och i samband med det också etablerat 
en liten verksamhet på ön Pellinge, strax 
utanför Borgå, under namnet Pellinki-
halli Oy. Pellinkihalli Oy’s verksamhet 
baserade sig på kontraktstillverkning av 
elektronik till finska industrin. Då man 
sedan köpte in Ollituote Oy’s produkt-
rättigheter 1982, gick Pellinkihalli Oy 
ihop med Rencotuote Oy. 

Det nya produktsortimentet pas-
sade Rencotuote Oy fint, eftersom de 
hade byggt upp sin verksamhet i Borgå 
inom trafikskyltningen. Varningslampor 
för vägbyggen, signallampor för järn-
vägarna och utmärkning för sjötrafik 
utgjorde ett naturligt komplement till 
produktsortimentet. År 1992 såldes hela 
tillverkningsverksamheten i Pellinge 
samt ljusprodukterna till en ny ägare, 
och företaget SABIK Oy grundades för 
att föra vidare dessa produkter som ett 
fristående bolag. Varningslamporna för 
vägarbeten flyttades dock inte över till 
SABIK utan den tillverkningen fortsatte 
i det gamla bolagets regi.  

År 2003 flyttade firman till Borgå efter-
som då hade företaget växt ur utrym-
mena i Pellinge. Den internationella 
andelen av verksamheten var redan 
betydande och företaget behövde mera 
resurser i produktutvecklingen. På orten 
fanns det inte längre tillgång till sådana 
resurser och det visade sig vara svårt att 
locka arbetskraft ut till skärgården.

SABIK har under årens lopp tagit 
fram ett antal helt unika produkter som 
tagits fram just för finska förhållanden, 
speciellt då is och kyla. Det är inte över-
raskande, eftersom det finska sjöfartsver-
ket i många år var den största och näs-
tan den ende kunden. Tyvärr lyckades vi 
inte, trots påtryckningar, få med svenska 
Sjöfartsverket att utöva ett gemensamt 
utvecklingsarbete mellan alla tre parter. 
Utvecklingsarbetet var möjligt på grund 
av att SABIK tog avsevärda finansiella 
risker men speciellt också att statens 
upphandlingsregler inte var så stränga 
som nuförtiden. Nuförtiden är det svårt 
att köpa något annat än den billigaste 
produkten, ifall det finns flera att välja 
emellan. I stället för att köpa färdiga och 
testade produkter köpte vi dåförtiden 
testserier på 10-50 stycken nya produk-
ter för att få ett statistiskt meningsfullt 
testresultat. Det enda fungerande test-
förfarandet för de flesta produkter av 
det här slaget är fortfarande att placera 
ut nya produkter i tillräckligt stora antal 
och i realistiska förhållanden, ibland för 
flera år, för att en tillräckligt svår isvinter 
skulle hinna inträffa. Ofta slog försöken 
ut riktigt väl, ibland kunde misslyckan-
det vara katastrofalt. Lyckligtvis hade vi 



2 Svenska Fyrsällskapet Blänket 2012:2

då ett chefskap såväl på Sjöfartsverket 
som också på SABIK, som insåg att när 
man gör något helt nytt, misslyckas man 
helt säkert också ibland, speciellt när 
man beaktar vilka odds man har emot 
sig. I retrospekt kan man nu lugnt säga 
att det utmynnade i en succéhistoria. 

Från 1995 och framåt expanderade 
SABIK starkt i och med att Sabik valdes 
till leverantör av ljusklippar för moder-
nisering av kanadensiska fyrar och bojar. 
Samtidigt började den inhemska ande-
len att minska för gott. Elektrifieringen 
av gasfyrar är genomförd och finansie-
ringen har kraftigt minskat. Numera ut-
gör den inhemska marknadsandelen av 
sjöprodukterna bara c:a 10 %. 

SABIKs viktigaste produkter var och är 
det delvis fortfarande:

Baskomponenter för fyrljuset: 
Ljusklippen behövs för att bygga upp 
säkerhetsanordningsljusets karaktär d.v.s. 
”signatur” och är därför varje eldriven 
fyrs kärnkomponent. Eftersom lampan 
hela tiden måste få en konstant spänning 
måste spänningen till lampan regleras 
och göras med extremt god verknings-
grad. Vikten av att få ner energiförbruk-
ningen på alla tänkbara sätt kan påvisas 
med en riktgivande kostnadsjämförelse 
mellan olika energikällor i fyrbruk:

Energikälla

Nätdrift

Vindenergi

Solenergi

Torrbatterier

Jämförelsefaktor

1x

60x

200x

500x

Fyrarnas och bojarnas ljusklippar är en 
rätt komplicerad konstruktion i och 
med den krävda höga verkningsgraden 
(>95%), den minimala egenförbruk-
ningen (<0,5 mA i vila) och fullständig 
vattentäthet. SABIK var det första före-
taget som började utnyttja datorkretsar 
i klippar och lyckades förbättra både 
verkningsgraden och egenförbrukning-
en till en förnämlig nivå. Den kallades 
Proflasher och slog helt ut de dittills 
använda AGA EMSK-21 och EKSK-12 
ljusklipparna (och alla andra klippar på 
marknaden) var dessutom hermetiskt 
tillsluten. Verkningsgraderna var c:a 30 
% för EMSK, 75 % för EKSK och 96 % 
för Proflasher. När priset för ett Celltech 
torrbatteri på 60 Ah kunde uppgå till 
10000 Skr, betyder det i pengar att 7000, 
2500 respektive 400 Skr av inköpspriset 
för de olika modellerna kastas bort till 
ingen nytta. När man sedan multiplice-
rar dessa summor med antalet förbruk-
ningspunkter c:a 2000 stycken, talar vi 
redan om stora summor. Största delen av 
de batteridrivna fyrarna befinner sig på 
insjöarna, som fryser till på vintrarna och 
blir ofarbara (världens bästa och längsta 
belysta skidspår!). Verkningsgraden och 
egenförbrukningen är alltså mycket vik-
tiga och centrala parametrar när man 

Proflasher
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vill spara energi. Lämpliga justerbara 
externa fotoceller för att styra dag/natt 
påkopplingen saknades också och därför 
utvecklades också sådana. En noggrant 
optimerad inställning av fotocellen på-
verkar också energiförbrukningen avse-
värt. 

Baskomponenter för solenergifyrar: 
Parallellt med det föregående började 
sjöfartsverket att konvertera batteri- och 
gasdrivna fyrar till solenergidrift, i stor 
skala. Sjöfartsverket hade börjat med 
solenergi-, vindenergi- och gasgenerator-
tester redan från 1976 och framåt. Den 
slutliga etableringen av solenergi och 
vindenergi började 1982 i och med den 
av IALA anordnade energikonferensen 
och pågick ända till 1992, då c:a 2000 
fyrar hade konverterats. Utrustningen 
behövde inte bara ljusklippar utan också 
solpanelregulatorer för att batterierna 
inte skulle överladdas och koka torra. 
Det visade sig att den tillbuds stående 

fristående regulatorns egenförbrukning 
var hela 1/3 av den tillgängliga solener-
giproduktionen, vilket naturligtvis var 
helt oacceptabelt. Cirka 1996 tog SA-
BIK fram en kombinerad ljusklipp och 
solpanelregulator, en helt fantastisk pro-
dukt, som av någon outgrundlig orsak 
inte väckt större uppmärksamhet eller 
tagits upp av någon annan tillverkare. 

Ett tiotal vindmöllor 70-300 W 
togs också i bruk, men de omfattande 
mekaniska svårigheterna i att bygga 
upp lämpliga standardiserade mastkon-
struktioner och hitta lämpliga installa-
tionsplatser för dem, gjorde att de aldrig 
blev riktigt populära i fyrbruk. SABIK 
engagerade sig slutligen inte alls i detta 
produktsegment, men kunde väl ha gjort 
det om problemen kunnat lösas på ett 
lönsamt sätt. 

Avvecklingen av gasdriften gav Sjö-
fartsverket stora kostnadsinbesparingar. 
Trots att gasutrustningen var exceptio-
nellt tillförlitlig var den mycket dyr i 
inköp. Alldeles speciellt dyra var gasfy-
rarna att underhålla. Den renade acety-
lenen kostade mycket, men mest bety-
delsefullt var att transporten av gas ut 
till fyrarna föll bort. Det innebar att an-
talet stora servicefartyg, med 15-25 man 
ombord, kunde skäras ner från sju till 
två. Som mest ägde Sjöfartsverket inte 
mindre än c:a 12000 gasflaskor. Trots 
att det också betydde betydliga nerskär-
ningar i manskap, tror jag ingen klagade 
på att inte mera behöva bära gastuber på 
70-105 kg vardera på ryggen över slipp-
riga strandstenar. Märkets fyr hade 50 
gastuber som måste transporteras med 
en liten servicebåt till fyren. Inget jobb 
för veklingar! Faktum är att arbetsskyd-
det skulle ha gjort slut på verksamheten 
inom några få år, om vi inte gjort det. 
Inbesparingarna kunde direkt överföras 
på att utrusta fyrar speciellt med sol-

Liten fyr försedd med solpanelanläggning. 
Installationsvinkeln är numera 90 grader, 
inte 60 som på bilden.
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energianläggningar. Sjöfartsverket valde 
att köpa in och sätta ihop solenergipake-
ten själv men många av komponenterna 
tillverkades av SABIK, t.ex. styrenheten. 

Radikala inbesparingar kunde också 
genomföras efter Sjöfartsverkets beslut 
att reducera fyrars maximala räckvidd till 
12 M. Det var den maximala räckvidden 
man kunde uppnå med den utrustning 
som då fanns tillgänglig på marknaden 
och kunde matas med förnybar energi 
till en rimlig kostnad. LED fanns inte till 
när det beslutet gjordes. De stora fyrar-
nas betydelse som angöringsfyrar har ra-
dikalt minskat till att utgöra bara en sä-
kerhetsanordning bland andra. Man kan 
inte mera berättiga de stora driftkostna-
der de tidigare så stora räckvidderna på 
20-25 M medförde. Förändringarna gjor-
de det lättare för SABIK att komma in 
också på denna marknad, speciellt med 
stackade LED-lyktor. 

Komponenter för isbojar, linjefyrar 
och sektorfyrar. 
Isbojlyktan. 
I slutet av 1970-talet upphittades stran-
dade ryska isbojar vid Finlands kust. Våra 
försök att returnera dem till Sovjet mot-

togs med kom-
mentaren att 
”sovjetiska bojar 
sliter sig inte!” och 
då behöll vi dem! 
På grund av sin 
spolform och sin 
mekaniska kon-
struktion, som 
helt avvek de 
från bojar som 
dittills användes, 
väckte fyndets 
koncept stort in-
tresse. Alla bojar 
över hela värl-

den som dittills användes var av typer som 
inte kunde överleva i isförhållanden. 
Det var ju något av en paradox att alla 
dåtida bojar togs in för vintern, det vill 
säga just för den tid de mest behövdes 
och till en stor kostnad. Den ryska isbo-
jens mekanik konstruerades helt på nytt 
för att väsentligt förbättra hållbarheten 
och de dynamiska egenskaperna. Den 
spolformade skepnaden, speciellt om 
den målades med en speciellt hållbar 
epoxifärg med två komponenter, gjorde 
att den inte fastnade så lätt i rörlig is och 
inte heller lossnade färgen så lätt. Sam-
tidigt gjorde det dock att bojens smala 
skepnad var svår att se och identifiera. 
Därför var det viktigt att bojen försed-
des med en lykta och bojkroppen med 
inbyggd effektiv radarreflektor. Efter-
som lyktan befinner sig i bojens topp är 
den, och då speciellt linsen, utsatt för 
isens förödande krafter. Under en lång 
rad av år utvecklade SABIK först en 
ny lins, sedan ett linsskydd och till slut 
ett dubbelt linsskydd, allt i polykarbo-

Skiss på typisk 
finsk isboj.

Isboj, testmodell med MPV-3 lykta och 
inbyggd solpanel. Kom aldrig i produktion 
p.g..a. olösliga problem med ackumulatorer 
i hermetiska utrymmen.
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nat. Lyktan blev hela tiden bättre, men 
ändå krossades stora mängder av lyktor 
under vissa isförhållanden. Ingenting av 
allt detta visade sig alltså vara tillräckligt, 
när omständigheterna blev tillräckligt 
påfrestande. 

Det stora genombrottet kom i och 
med utvecklingen av LED-ljuskällor 
som kunde monteras i en cirkel. De för-
sta modellerna vi köpte in kom från fir-
man Vega i Nya Zeeland fast Zeni Light 
i Japan kom ut med en lösning först. De-
ras lösning var dessvärre behäftad med 
en oacceptabelt hög egenförbrukning, 

men den mekaniska grundidén fanns ju 
där. Denna teknik gjorde det möjligt att 
ta fram en mekanisk lösning som kunde 
avleda isens stötar mot bojens topp di-
rekt till bojens kropp, i stället för linsen. 
Allt detta utan avkall på ljusstyrkan. Ef-
ter många år av intensiv utveckling och 
stora kostnader hos alla inblandade par-
ter hade vi äntligen kommit fram till en 
hållbar lösning. 

VEGA:s LED-lykta.

LED-tekniken utvecklas fortfarande 
snabbt men grundforskningen om lju-
sets egenskaper släpar fortfarande efter. 
Eftersom en fyrmyndighet är ansvarig 
för att sjöfaranden skall kunna se bojar 
och fyrar, måste noggranna uppgifter 
om ljusets natur och väntade räckvidd 
publiceras. Fyrmyndigheten är juridiskt 
ansvarig för att uppgifterna är riktiga. 
När vi första gången tog i bruk LED-ljus, 
råkade vi ut för att inga av de dittills an-
vända planeringsekvationerna lämpade 
sig för LED. Ljuset var alltid MYCKET 
starkare än vad man räknat med. Orsa-

MPV-1, SABIK:s första isbojlykta med 
LED.

MVP-3 isbojlykta med bifilamentlampa, 
nyare linsmodell och dubbelt kupolskydd.
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ken är att ljuset är till färgen monokro-
matiskt och ljusblänken uppnår full ljus-
styrka snabbare och håller ut den längre 
än en glödlampa, men det kanske inte 
är hela sanningen. Eftersom blänkarna 
med glödlampa har gjorts så korta som 
möjligt av energisparskäl, ser LED-ljuset 
starkare ut om blänkens längd hålls oför-
ändrad. En omfattande och avancerad 
forskning behövs ännu för att tillrätta-
lägga behovet av noggranna data. 

På insjöarna, där stora mängder av 
belysta plastprickar används, är isen inte 
ett lika stort problem, utan däremot 
stockknippena, som bogseras längs vat-
tenvägarna och lätt förorsakar skrapska-
dor på lyktorna eller till och med krossar 
dem. Eftersom de största påfrestningarna 
kommer från sidorna, måste den meka-
niska lösningen vara ganska annorlunda 
än för isbojen. 

En spännande nyutveckling är GPS-
positions- och fjärrövervakningsutrust-

ning integrerad med bojlyktan. Speciellt 
skyddet av GPS- och GSM-antennerna 
var en knepig fråga att lösa och här har 
SABIK lyckats mycket bra. Det här är 
dock ett viktigt utvecklingssteg för det 
ger möjligheten att för första gången 
omedelbart kunna rapportera felaktig-
heter, inte bara på fasta fyrar utan också 
på bojar. Det har hittills varit en paradox 
att sjöfarande förpliktigats mot vite att 
rapportera alla felaktigheter på säker-
hetsanordningar de observerar, trots att 
de själva är den huvudsakliga använda-
ren som skall kunna förlita sig på dem. 
Dessutom har dessa rapporter ofta varit 
behäftade med felaktiga observationer 
eller slutledningar som föranlett såväl 
onödiga som kostsamma besök av ser-
vicepersonalen. Dessutom kan man 
upptäcka annars svårupptäckta fel som 
närapå utslitna batterier, som under dag-
tid piggnar till så mycket, att de fungerar 
någon timme under början av natten. 
Med de mängder av säkerhetsanordning-
ar som vi har i finska vatten har vi dock 
tyvärr knappats råd att inom överskådlig 
framtid utrusta alla säkerhetsanordning-
ar med fjärrövervakning. 

Linje- eller enslinjelyktan. 
I det finska elektrifieringsprogrammet 
under 80-talet behövdes stora mängder 
av linjelyktor. Det krävdes dock att de 
skulle vara utrustade med bifilament-
lampor och vara effektivare än något 
som kunde hittas på den öppna mark-
naden, närmast då Aga eller Tideland. 
SABIK tog fram en mycket effektiv po-
lykarbonatlins samt själva lyktans meka-
nik. Armaturen används också med en 
kapslad lampmodell (”sealed beam”), 
där lampan är integrerad med linsen. Se-
nare tog SABIK också fram en LED-va-
riant av samma grundkonstruktion som 
nu är den förhärskande modellen. 

VP-2 lykta för remmarboj med bifilament-
lampa och stötskydd mot stockflottar.
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Randmärkeslyktan och sektorlyktan
I Finland har vi tagit fram en säkerhets-
anordning för att ersätta isbojar, som är 
belägna på platser, där de är speciellt 
benägna att vara utsatta för och hamna 
under vandringsis. Då utgör de kanske 
snarare en fara för sjöfarten än ett hjälp-
medel. Det har hänt att fartyg fått ska-
dor på propellern av isbojar som hamnat 
under isen eller av bojens ankarkätting. 
Ett standard randmärke är ett 50 cm 
tjockt och starkt stålrör som är pålat i 
bottnen. Randmärket är konstruerat att 
tåla sådan rörlig is som förekommer i 
Finland, men darrar och skakar så häftigt 
att all slags ljusutrustning faller i små bi-
tar på nolltid. Mätningar visar att accele-
rationer på upp till 20 g kan uppnås. En 
ljusanordning med relativt stor ljusstyr-
ka togs fram som stod på en stötdämpad 
plattform och kan tåla accelerationerna. 
De nyaste versionerna görs enbart med 
LED. Samma lykta utan stötdämpnings-
plattform används på sektorfyrar. 

Reflexioner
En ny tillverkare som kommer in på vår 
marknad gör som gott som varje gång 
samma fel. Han underskattar totalt de 
stränga miljökraven på själva utrustning-
en. Stora variationer i temperatur och 
fukthalt samt mekaniska påfrestningar 
på grund av is, iskrafter och tillfrysning 
förorsakar omständigheter som man inte 
kan föreställa sig på sydligare breddgra-
der. När ett missöde eller ett fel sker kan 
ett servicebesök kosta en summa som 
vida överstiger utrustningens kostnad, 
speciellt om besöket sker vid en svår-
framkomlig tid av året. Därför ger inte 
en billigare men kanske bara lite sämre 
utrustning automatiskt någon fördel. Ett 
annat fel har i regel varit att underskatta 
kravet på energisnålhet, där kravet oftast 
har varit en hel dekad lägre eller två än 
tillverkarens första förslag. 

Min bedömning är att SABIK har 
tacknämligt omfattat de enkla grund-
principer Sjöfartsverket hållit fast vid 
långt före SABIKs tillkomst:

LO-1 enslinjelykta med bifilamentlampa. LO-? enslinjelykta med LED.
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SABIK har tydligt demonstrerat att risk-
tagning med satsning på forskning och 
hög teknologi kan löna sig, ifall man 
satsar på nischer som har en begränsad 
kundkrets och är för smala för att in-
tressera andra fyrtillverkare som inte 
har god lokalkännedom och befinner sig 
långt från kunden. För en fyrmyndighet 
är det av stor vikt att ha tillverkaren nära 
och samtidigt ha honom nära de områ-

den där användningen av slutprodukten 
sker. Dessutom skall han lyhört och utan 
språksvårigheter kunna lyssna till använ-
darnas observationer och önskemål och 
åtgärda dessa i produktionen. Reserv-
delslagren hos alla sjöfartsmyndigheter 
har hela tiden minskats vilket förutsätter 
korta transportsträckor från tillverkarens 
lager. Att också priserna hållits rimliga 
beror säkert på att inga stora investerare 
legat bakom utan SABIK ägts av perso-
nalen. 

Bilderna i denna artikel härstammar 
från skrivaren av denna artikel och är 
närmast från 80-talet ända till slutet av 
90-talet. SABIKs sortiment har utvid-
gats och utvecklats mycket sedan dess, 
se www.sabik.fi.

Vänligen ha överseende med att 
fakta i artikeln baserar sig bara på skri-
bentens hågkomster och åldern börjar ta 
ut sin rätt. Smärre fel kan förekomma. 

•

•

•

•

produkten skall vara teknologiskt 
avancerad (”top notch”), enkel, ro-
bust och med så få delar som möj-
ligt

produkten skall vara klimattålig till 
alla delar

reparera ingenting ute på fältet, byt 
bara ut kompletta enheter, med så 
få handgrepp som möjligt

produkten skall vara exceptionellt 
energisnål


