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Útdráttur 
 

Í þessu verkefni er fjallað um nýjan rannsóknabát við útibú 

Hafrannsóknastofnunarinnar á Akureyri. Valdar voru þrjár bátsgerðir og þær bornar 

saman með tilliti til þeirra forsenda sem starfsmenn Hafrannsóknastofnunarinnar á 

Akureyri hafa sett varðandi bátinn og í kjölfarið var gerður samanburður við núverandi 

bát útibúsins, Einars í Nesi EA-49. Leið 1 fjallar um Cleopötru 38, leið 2 um Seig 

1400, leið 3 um Víking 1340. 

Út frá fræðum skipatækninnar eru gerðir þyngdar og þyngdarpunktsútreikningar 

fyrir eina af þessum bátsgerðum og gefa þeir raunhæfa mynd af því hvaða áhrif 

aukabúnaður hefur á stöðugleika bátsins. Einnig var bátunum stillt upp á togi og 

toggeta þeirra ákvörðuð. 

Niðurstaðan er sú að ekki er þörf á að fjölga í áhöfn ef fjárfest er í þeim bátum sem 

rannsakaðir voru. Bátarnir uppfylla allar kröfur útibúsins um ganghraða, stærð og 

fjölhæfni. Mælt er með bátsgerðinni Víkingi 1340 en kostnaður við kaup á slíkum bát 

er lítið hærri en við Cleopötru 38. Það sem hefur endanleg áhrif á niðurstöðuna er það 

að Víkingur 1340 er stærri og því rúmbetri en Cleopatra, og býður einnig upp á meiri 

ganghraða. 
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Abstract 
 

In this project, a new research boat for the branch of the Marine Research Institute  

in Akureyri is analysed. Three types of boats where compared to the preconditions the 

staff of the Marine Research Institute have on the boat, followed with the comparison 

to the existing boat of the Institute, Einar í Nesi EA-49. Method 1 is dealing with the 

boat type Cleopatra 38, method 2 with Seigur 1400 and method 3 with Víking 1340. 

From the theory of naval architecture some stability calculations have been made 

for one of these types of boats and it gives a realistic idea of what kind of an effect 

extra equipment will have on its stability. The towing perfomance have also been 

analysed for a one typical boat. 

The conclusion is that these boats, with standard engines, do not need more than 

one man in its crew. The boats meet all of the branch’s demands on speed, size and 

versatality. The boat type Víkingur 1340 is recommended since the cost of purchasing 

such boat is lowest along with Cleopatra 38. What makes the difference is that 

Víkingur 1340 is larger and more spacious than Cleopatra and also offers more 

cruising speed.  


