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Sockerbåtar - Bulk In / Bag Out 

Nils Sjökvist 

Man slutar aldrig att förvånas över hur många olika typer av specialfartyg det finns 

och då oftast byggda för en enda typ av last. Till exempel fartyget nedan, Pioneer, 

som en dag passerade oss i Singapore. 

 

 

 

Fartyget är en ”Refined Sugar Carrier” tillhörigt det australienska sockerbolaget 

MacKay Sugarcane Company. Det är en exklusiv fartygstyp och det lär endast finnas 

tre sådana fartyg, förutom Pioneer också CHL Progress och CHL Innovator, de senare 

Singapore ägda. 

Fartygstypen brukar benämnas som BI/BO fartyg, att uttydas som Bulk In/ Bag Out. 

Fartygen lastar sålunda raffinerat socker i bulk för att sedan leverera lasten iland i 

säckar, men kan även leverera lasten i bulkform. 

Socker produceras i 110 länder jorden runt, merparten kommer från sockerrör (80 

procent). Världsproduktionen var förra året 172 miljoner ton med Indien och 
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Brasilien som största producenter. Givetvis förekommer det en stor internationell 

handel med socker och där kommer fartygen in i bilden. 

Ägarbolaget till fartyget ovan ligger i Queensland och är Australiens näst största 

tillverkare med en produktion av ca 800 000 ton råsocker om året plus 200 000 ton 

melass. 

 

Sockerrören transporteras på ett eget järnvägsnät till tre olika sockerbruk. 
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Pioneer, som är 168 x 23 meter och har en dödvikt på 21 900 ton, byggdes 1994 på 

Frisian Shipyard Weigelegen i Holland. Hon för last i fyra lastrum som är klädda 

med rostfritt stål och med en sluttande nederdel. Bottendelen har inbyggda 

vibratorer för att undvika att lasten klumpar sig och fastnar. Man lastar i bulk via ett 

transportband till tankar som har kontrollerad lufttemperatur och –fuktighet och 

renligheten i hela systemet följer allmän livsmedelsstandard. 
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Botten i det förliga 

lastrummet med 

vibratorer. 

 

 

För att undvika slagsida vid hastiga ras i tankarna finns ett anti-heeling system som 

skall hålla max 1 grads slagsida på fartyget. 

När man skall lossa lasten så transporteras den via två sidotransportörer till sex 

stycken helautomatiska förpackningsmaskiner som fyller i 50 kilos säckar som sedan 

sys ihop och via ett ytterligare transportörband levereras säckarna i en strid ström till 

kajen. Så klarar man att förpacka 3000 ton i säckar per dygn. 

 

Enligt reklamen är detta transportsätt mycket populärt i hamnarna, det går snabbt, 

kräver lite stuverifolk och ger inget spill vilket vid traditionell hantering brukar 

skapa stora förluster. Följaktligen får sådana fartyg ofta förtur till kajplats. 

Tilläggas kan att i maskinrummet finns en Wärtsilä maskin på 11 200 bhp som via en 

Lohman & Stolterfoht växel driver en Lips ställbar propeller. Elström till alla 

transportband och säckmaskiner kommer från fyra Caterpillar motorer typ 3. 

 


