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KRZYSZTOF KUBIAK 1

STRAŻ WYBRZEŻA (KUSTBEVAKNINGEN) 
KRÓLESTWA SZWECJI 

ORGANIZACJA — WYPOSAŻENIE — ROLA 
W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Celem niniejszego artykułu jest omówienie organizacji i wyposażenia 
szwedzkiej Straży Wybrzeża, a także nakreślenie jej roli w systemie bez-
pieczeństwa państwa. Zamierzenie to zostanie osiągnięte poprzez analizę 
ewolucji podporządkowania tej formacji (szczególnie ważny jest przy tym 
okres po zakończeniu zimnej wojny) oraz prześledzenie zmiany charakteru 
realizowanych przez nią zadań. Drugi z wymienionych elementów rozpa-
trzony będzie w kontekście prowadzonej polityki zakupów sprzętu, która 
wskazuje przesuwanie się środka ciężkości zadań z przedsięwzięć o cha-
rakterze policyjnym na ratownictwo ekologiczne, a zwłaszcza — ogranicze-
nie skali i likwidację skutków rozlewów olejowych.

Uwarunkowania geografi czne

Szwecja to duże państwo położone w Europie Północnej, we wschodniej 
części Półwyspu Skandynawskiego. Powierzchnia kraju wynosi 449 964 
km² (144,2% terytorium Polski). Szwecja jest krajem arktycznym — około 
15% powierzchni państwa leży za kołem podbiegunowym. Trzymając się 
siatki pojęciowej, używanej we współczesnej geografi i, Szwecja jest krajem 
jednego morza (Bałtyku), ale czterech wyraźnie wyodrębnionych akwenów: 

1  Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak — absolwent Akademii Marynarki Wojennej 
i Uniwersytetu Gdańskiego. Rozprawę doktorską obronił przed Radą Wydziału 
Dowódczo-Sztabowego AMW, tytuł doktora habilitowanego nadała Rada Wydzia-
łu Strategiczno-Obronnego AON. Przez ponad dwie dekady związany z wyższym 
szkolnictwem wojskowym. Następnie pracował w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, 
obecnie jest kierownikiem Katedry Krajów Europy Północnej na Uniwersytecie 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania naukowe obejmują bezpie-
czeństwo państwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów morskich, zagad-
nienia piractwa i terroryzmu morskiego, problematykę bezpieczeństwa obszarów 
polarnych, konfl ikty zbrojne po 1945 r. 

   Adres do korespondencji: <kkubiak@ujk.edu.pl>.
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 — Skagerraku (nad którym leżą porty Uddevalla i Strömstad) i Kattegat 
(z wielkim portem w Göteborgu), 
 — Cieśnin Bałtyckich (wybrzeże Szwecji z portami w Helsingborg i Malmö 
ogranicza od północy Cieśninę Sund),
 — Bałtyku właściwego (z portami w Trelleborgu, Karlskronie, Kalamrze, 
Norrköpping, Sztokholmie),
 — Zatoki Botnickiej (z portami Gavle, Sundwall, Umeå i Luleå). 
 — Linia brzegowa Szwecji, mierzona według linii podstawowej 2 (czyli linii wy-
brzeża  w stanie najdalszego odpływu lub granicy zewnętrznej morskich 
wód wewnętrznych), ma długość 3218 km. W skład państwa wchodzi 
około 222 000 wysp i wysepek o łącznej powierzchni 10 574 km² (2,6% 
powierzchni kraju). Największe z nich to Gotlandia (2 994 km², linia brze-
gowa 686 km) i Olandia (1 347 km², linia brzegowa 496 km). Gotlandia 
leży w pewnym oddaleniu od brzegu — około 95 km, w środkowej części 
Bałtyku, zaś Olandia ciągnie się wzdłuż wybrzeża w południowej części 
Szwecji oddzielona od kontynentu cieśniną Kalmar Sund o najmniejszej 
szerokości 5 km (w tym miejscu przecięta jest mostem). Sześć kolejnych 
wysp jest już nieco mniejszych — ich powierzchnia nie przekracza 350 
km². Są to: Orust (zachodnie wybrzeże, w region Västra Götaland, po-
wierzchnia 345,6 km², linia brzegowa 216 km), Hisingen ( rejon Göte-
borga, powierzchnia 198,84 km², linia brzegowa 139 km), Värmdö (Ar-
chipelag Sztokholmski, powierzchnia 181,4 km², długość linii brzegowej 
236 km), Tjörn ( nad cieśniną Skagerrak na zachodnim wybrzeżu Szwecji, 
powierzchnia 147,54 km², długość linii brzegowej 191 km), Väddö i Björkö 
(zachodnie wybrzeże, powierzchnia 127,9 km², długość linii brzegowej 
204 km), Fårö (na północ od Gotlandii, 113,3 km², linia brzegowa 
97 km). Uwzględniając wyspy, rzeczywista długość linii brzegowej wzrasta 
do 60 800 km 3.
Przez akweny morskie Szwecja sąsiaduje z: Finlandią (przez Zatokę Bot-

nicką, około  725 km długości, szerokość waha się od 80 km w cieśninie 
Kvarken Północny do 240 km oraz przez Morze Alandzkie, odległość mię-
dzy Wyspami Alandzkimi a Szwecją to około 40 km), Estonią (przez Bałtyk 

2  Linia podstawowa (baseline) — linia, od której mierzy się szerokość mo-
rza terytorialnego i innych stref morskich danego państwa. Jest nią linia wy-
brzeża w stanie najdalszego odpływu lub granica zewnętrzna morskich wód 
wewnętrznych. W państwach archipelagowych jest to zewnętrzna granica wód 
archipelagowych. W przypadku mocno urozmaiconej linii brzegowej linię podsta-
wową wytycza się z użyciem, tak zwanych, prostych podstawowych, łączących 
najdalej wysunięte punkty wybrzeża lub wysp przybrzeżnych. Długość pojedyn-
czej prostej podstawowej nie powinna przekraczać 12 mil morskich (ograniczenie 
to nie dotyczy zatok historycznych danego państwa), a w przypadku wód archi-
pelagowych 100 mil morskich. Por. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie 
morza, sporządzona w Montego Bay 10 grudnia 1982 r. (DzU z 1998 r., nr 98, 
poz. 609), art. 3, art. 5.

3  M. Jacobsson, Sweden and the Law of the Sea [w:] T. Treves, L. Pineschi (eds.), 
The Law of the Sea: The European Union and Its Member States), The Hague–Bos-
ton–London 1997, s. 495–496.
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Północny, około 250 km od wybrzeży estońskich do szwedzkich, około 
200 km między wyspami Archipelagu Zachodnioestońskiego a wybrzeżem 
Szwecji), Łotwą (przez Bałtyk Środkowy, około 270 km między wybrze-
żami łotewskimi a szwedzkimi, około 200 km między wybrzeżami łotew-
skimi a Gotlandią), Litwą (przez Bałtyk Środkowy, około 280 km między 
wybrzeżami litewskimi a szwedzkimi), Federacją Rosyjską (przez Bałtyk 
Środkowy, około 270 km między wybrzeżami Obwodu Kaliningradzkiego 
a szwedzkimi), Polską (przez Bałtyk Południowy, około 180 km między 
Rozewiem a wybrzeżami szwedzkimi, Niemcami (przez Bałtyk Południowy, 
około 140 km między wybrzeżami niemieckimi a szwedzkimi, około 100 
km między północnym wybrzeżem Rugii, a wybrzeżami szwedzkimi), Danią 
(przez Cieśninę Sund, minimalna szerokość 4,4 km, przecięta mostem). 
Powierzchnia szwedzkiego morza terytorialnego to około 70 000 km2, 
60 000 km2 wynosi powierzchnia Wyłącznej Strefy Ekonomicznej 4.

Transport morskie odgrywa kluczową rolę w szwedzkim handlu zagra-
nicznym. Przeładunki w portach utrzymują się w ostatnich pięciu latach 
na poziomie około 180 mln ton, z czego 90 mln ton przypada na eks-
port 5. Intensywność ruchu towarowego (statków) i ruchu pasażerskiego 
w szwedzkich portach ilustruje tabela 1. 

Tabela 1 
Intensywność ruchu statków i ruchu osobowego w szwedzkich portach
Rok 2015 2016 2017

Statki towarowe 
i promy 76 456 76 786 78 736

Statki wycieczkowe 371 323 376
Ruch osobowy (w mln 

obsłużonych pasażerów) 29,5 29,8 30,2

Źródło: opracowanie własne według: Antal fartygsanlöp i svenska hamnar 
2003–2017, ankommande fartyg, Antal passagerare i svenska hamnar 2003–2017, 
<https://www.trafa.se/en/maritime-transport/shipping-goods/>, 29 lutego 2019 r. 

Wzdłuż wybrzeży Szwecji odbywa się bardzo intensywny ruch statków. 
Akweny te przecinają szlaki żeglugowe prowadzące zarówno do portów 
samej Szwecji, jak i pozostałych państw bałtyckich. Równoleżnikowo, 
na północ od Bornholmu (przez tak zwany Bornholmsgat) i dalej wzdłuż 
południowych i wschodnich wybrzeży Gotlandii wiodą trasy prowadzące 
do Zatoki Ryskiej i Fińskiej, w tym do Rygi, Helsinek, Tallina, St. Peters-
burga i arcyważnego rosyjskiego portu w Ust Łudze (z terminalem naf-
towym). Przez obszar Skagerrak i Kattegat oraz Cieśniny Bałtyckie oraz 
wschodni obszar przycieśninowy żeglują również jednostki zmierzające 

4  Marine Spatial Planning Programme, Sweden, <http://msp.ioc-unesco.org/
world-applications/europe/sweden/>, 12 marca 2019 r. 

5  Eurostat, Maritime ports freight and passenger statistics, March 2018, 
<https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/6652.pdf>, 
22 lutego 2019 r. 
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do bałtyckich portów niemieckich, w tym zbiornikowce, których portem 
przeznaczenia jest Gdańsk i gazowce zmierzające do terminalu rozładun-
kowego w Świnoujściu. Z kolei w układzie południkowym porty szwedzkie 
to północne punkty końcowe kilkudziesięciu serwisów promowych tworzą-
cych prawdziwą „via Baltica” 6.

Sytuacja powyższa, wynikająca zarówno z uwarunkowań geografi cz-
nych, jak i wzrastającej wielkości strumieni transportowych przecinają-
cych akweny przyległe do szwedzkich wybrzeży, wymaga posiadania silnej, 
licznej i efektywnej morskiej formacji policyjnej, zdolnej do skutecznego 
wymuszenia przestrzegania prawa w obrębie wód pozostających pod jurys-
dykcją państwa (morze terytorialne) oraz w Wyłącznej Strefi e Ekonomicz-
nej, gdzie uprawnienia państwa mają charakter funkcjonalny. W Szwecji 
zadania te, rozbudowane dodatkowo o zwalczanie skutków katastrof i wy-
padków technicznych, realizuje formacja nosząca nazwę Kustbevaknin-
gen, tłumaczona jako Straż Przybrzeżna lub Straż Wybrzeża. 

Zarys historii

 Szwedzi wywodzą swoją morską formację policyjną od patroli nadbrzeż-
nych, które po raz pierwszy zorganizowano jeszcze za panowania królowej 
Krystyny Wazówny w roku 1638. Ich zadaniem było zwalczanie przemytu 
i nadzorowanie, by wrakowe (czyli mienie z rozbitych statków) nie było 
rozgrabiane, lecz trafi ało — zgodnie z prawem — do koronnego skarbca. 
Przez większość swojej historii Straż Wybrzeża była zatem, choć w wielu 
mutacjach organizacyjnych, ściśle związana z administracją celną. Tak 
było również po roku 1833, kiedy to służba otrzymała swoje pierwsze jed-
nostki pływające — żaglowe kutry i wiosłowe łodzie. Rozwiązanie takie 
funkcjonowało do 1939 r., kiedy to w ramach przygotowań wojennych 
formację podporządkowano marynarce wojennej, rozbudowując jedno-
cześnie jej zadania o nadzór ruchu statków, zorganizowanie i utrzymanie 
sieci posterunków obserwacyjnych, prowadzenie kontroli ruchu osobowe-
go i nadzorowanie dyscypliny komunikacji radiowej na statkach obcych 
bander zachodzących do szwedzkich portów (co w większości przypadków 
sprowadzało się do plombowania radiostacji) 7. Po wojnie, działając już 
jako cywilna agenda podporządkowana ministrowi skarbu, straż otrzy-
mała kolejne zadania związane z prowadzeniem działalności inspekcyjnej 
wobec rybołówstwa (w tym zwalczanie kłusownictwa), organizacją i koor-
dynacją ratownictwa życia na morzu, a także nadzorowaniem przestrze-
gania przepisów z zakresu bezpieczeństwa nautycznego. Wobec pojawie-
nia się nowych zagrożeń związanych z masowym transportem ropy i pro-
duktów ropopochodnych morzem formację obarczono kolejnym obszarem 

6  Por. European MSP Platform, Baltic Sea Shipping Traffi c Intensity, <https://
www.msp-platform.eu/practices/baltic-sea-shipping-traffi c-intensity>, 3 marca 
2019 r. 

7  Å. Olsson, Kustbevakningen genom 350 år — Historia, händelser och djärve 
män, Malmö 1990, s. 37–42. 
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zadań — zwalczaniem rozlewów olejowych i chemicznych. Miało to miej-
sce w 1971 r. W 1982 r. rozszerzono uprawnienia straży na obszary wód 
wewnętrznych, a konkretnie dwóch wielkich szwedzkich jezior: Wener 
(5650 km2 powierzchni) i Mälaren (1140 km2 powierzchni) 8.

W latach osiemdziesiątych poprzedniego wieku szwedzki parlament za-
aprobował, na wniosek socjaldemokratycznego premiera Ingvara Carls-
sona, przeniesienie morskiej formacji porządkowej w podległość ministra 
obrony. W 1988 r. Straż Wybrzeża otrzymała więc status odrębnej agendy 
cywilnej, a rozwiązanie takie (częściowo wzorowane na norweskim) mia-
ło zapewnić osiągnięcie maksymalnej synergii między różnymi pionami 
państwowymi odpowiedzialnymi za utrzymanie, szeroko rozumianego, bez-
pieczeństwa morskiego. Dość szybko okazało się, że było to małżeństwo 
raczej z przymusu, a nie z rozsądku, natomiast po zakończeniu zimnej 
wojny szwedzki establishment był przekonany, że siły zbrojne w swym do-
tychczasowym (stricte „bojowym” kształcie) rychło okażą się niepotrzebne, 
a ich miejsce zajmie policyjno-porządkowa formacja uzbrojona dedyko-
wana przede wszystkim działaniom ekspedycyjnym, rozumianym głównie 
jako akcje humanitarne, stabilizujące i podobne. W tym ujęciu Straż Wy-
brzeża jako cywilny komponent marynarki wojennej, prezentowała się zna-
komicie. Niestety tylko w teorii. Zarówno funkcjonariusze, jak i personel 
fl oty dostrzegali obciążenia wynikające z owego mariażu (przede wszyst-
kim odrębność i rozdzielność zadań, a co za tym idzie nieprzystawalność 
szkolenia, stosowanych procedur, a także sprzętu), ale politycy nie brali 
tych zastrzeżeń pod uwagę. Sytuacja zmieniła się dopiero w roku 2015, 
kiedy stwierdzono, że wizja końca historii okazała się ułudą i fl ota wrócić 
musi do realizacji swoich zasadniczych bojowych funkcji. W takiej sytuacji 
„podwieszona” pod marynarkę agenda cywilna stała się obciążeniem. Dyle-
mat rozwiązano przenosząc całą formację w organizacyjne i funkcjonalne 
podporządkowanie Ministerstwa Sprawiedliwości (Justitiedepartementet) 9. 

Na czele szwedzkiej Straży Wybrzeża stoi funkcjonariusz noszący tytuł 
dyrektora generalnego. Podlega on ministrowi sprawiedliwości i spraw we-
wnętrznych za pośrednictwem szefa ministerialnego Wydziału Gotowości 
Kryzysowej. Dyrektora generalnego wspierają Rada Doradcza i Rada Do-
radcza ds. Nadzoru Obszarów Morskich. W jego bezpośrednim podporząd-
kowaniu pozostają (prócz zastępcy) 10: 

 — Biuro Dyrektora Generalnego, 
 — departament operacyjny, 
 — departament wsparcia logistycznego, 
 — departament rozwoju (z pionem kontroli wewnętrznej), 
 — departament kadr i fi nansów, 
 — departament informatyczny. 

8  Kustbevakningen, Historik, <https://www.kustbevakningen.se/om-oss/hi-
storik/>, 27 lutego 2019 r.

9  Tamże. 
10  Kustbevakningen, Organisation, <https://www.kustbevakningen.se/en/

about-us/organisation/>, 28 lutego 2019 r.
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W codziennej, statutowej działalności kluczową rolę odgrywa departa-
ment operacyjny. W jego skład wchodzą: grupa kierowania i dowodzenia, 
grupa planowania operacyjnego, grupa wsparcia operacyjnego, jednostka 
lotnicza Straży Wybrzeża (z jedną stacją zorganizowaną na gruncie pod-
sztokholmskiego lotniska Skavsta w Nyköping) oraz za pośrednictwem 
czterech regionalnych ośrodków koordynacyjnych 20 stacji Straży Wybrze-
ża (tabela 2). Kierownictwo Straży Wybrzeża dyslokowane jest w Karlskro-
nie. Łącznie personel formacji to około 700 funkcjonariuszy 11. 

Fotografi a 1
Weksylia Kustbevakningen eksponowane przed siedzibą kierownictwa formacji 

w Karlskronie

Autor: Krzysztof Kubiak

Tabela 2
Stacje szwedzkiej Straży Wybrzeża

Region Północny (Ośrodek koordynacyjny w Härnösand)
Luleå (stacja manewrowa)
Umeå (stacja manewrowa)

Örnsköldsvik (stacja manewrowa)
Härnösand (stacja manewrowa)
Hudiksvall (stacja manewrowa)

Gävle (stacja manewrowa)

11  Tamże. 
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Region Wschodni (Ośrodek koordynacyjny w Sztokholmie)
Vaxholm (stacja manewrowa)

Djurö (stacja główna)
Oxelöund (stacja manewrowa)

Södertälje (stacja główna odpowiedzialna za jezioro Mälaren)
Region Południowy (Ośrodek koordynacyjny w Karlskronie)

Vastervik (stacja manewrowa)
Oskarshamn (stacja manewrowa)

Slite (Gotlandia, stacja manewrowa)*
Karlskrona (stacja główna)

Region Zachodni (Ośrodek koordynacyjny w Göteborgu)
Malmö (stacja manewrowa)

Falkenberg (stacja manewrowa)
Göteborgu (stacja główna)

Lusekil (stacja manewrowa)
Strömstad (stacja manewrowa)

Vänersborg (nad jeziorem Wener, stacja manewrowa)
*w latach 2009–2010 w związku z wykorzystywaniem nabrzeży w Slite podczas 
budowy rurociągu North Stream stację Kustbevakningen czasowo przeniesiono 

do Visby na zachodnim wybrzeżu Gotlandii

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kustbevakningen, Coastal Stations, 
<https://www.kustbevakningen.se/en/about-us/organisation/operations-depart-
ment/local-stations/>, 12 marca 2019 r.

Od czerwca 2018 r. dyrektorem generalnym Straży Wybrzeża jest The-
rese Mattsson (rocznik 1958). Warto zaprezentować jej biografi ę zawodo-
wą, gdyż stanowi ona ciekawy przykład rozwoju szwedzkiego urzędnika 
(funkcjonariusza) związanego ze sferą bezpieczeństwa publicznego. Dy-
rektor ukończyła prawo, a po ukończenia studiów podjęła pracę w sądzie 
w Skaraborgu. Z wymiaru sprawiedliwości przeszła najpierw do Szwedz-
kiej Agencji Podatkowej (Skatteverket), a następnie do policji. Szefowała 
policji w Hagfors i Säffl e. W 1996 r. przeszła do Policji Bezpieczeństwa 
(Säkerhetspolisen Säpo) 12. W służbie tej pełniła od 2000 r. obowiązki za-
stępcy szefa pionu kontrwywiadu. W latach 2004-2010 kierowała Policją 
Kryminalną (Rikskriminalpolisen), następnie stała na czele Biura Zarzą-
dzania Kryzysowego w Kancelarii Premiera (Kansliet för krishantering vid 
Statsrådsberedningen), a w latach 2011–2018 kierowała Administracją 
Celną (Tullverket ) 13. 

12  Służba specjalna odpowiedzialna za bezpieczeństwo wewnętrzne (w tym 
ochronę najwyższych osobistości w państwie) i kontrwywiad. 

13  Kustbevakningen, Therese Mattsson blir ny generaldirektör för Kustbevak-
ningen, <https://www.kustbevakningen.se/om-oss/nyhetsarkiv/therese-matts-
son-blir-ny-generaldirektor-for-kustbevakningen/>, 11 marca 2019 r. 
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Mimo rozmaitych turbulencji związanych z podporządkowaniem 
szwedzka Straż Wybrzeża rozwijała się stosunkowo stabilnie i obecnie 
posiada nowoczesną, adekwatną do stawianych przed nią zadań, fl otyllę 
jednostek pływających (z formalnego punktu widzenia „statków w służbie 
państwowej”) i statków powietrznych. W przypadku jednostek pływających 
znajdujących się w dyspozycji formacji wyróżnia się, zgodnie ze szwedzką 
nomenklaturą: 

 — jednostki interwencyjne i ochrony środowiska, 
 — jednostki interwencyjne, 
 — jednostki ochrony środowiska, 
 — poduszkowce,
 — barki,
 — łodzie i skutery wodne.

Jednostki interwencyjne i ochrony środowiska

Jednostki interwencyjne i ochrony środowiska łączą dwie podstawowe 
zdolności kluczowe dla funkcji i zadań szwedzkiej Straży Wybrzeża. Grupa 
ta liczy obecnie 9 statków, w tym największe i najnowocześniejsze, będące 
dumą formacji KBV 001 „Poseidon”, KBV 002 „Triton” (fotografi a 2) i KBV 
003 „Amfi trite” (fotografi a 3).

Genezy jednostek typu KBV 001 upatrywać należy w pozytywnych rezul-
tatach eksploatacji przez Szwedzką Administrację Morską trzech, wyczarte-
rowanych od właściciela prywatnego, zbudowanych w Norwegii serwisowców 
górnictwa naftowego (jednostki określano mianem typu Viking — Vidar Vi-
king, Tor Viking, Balder Viking, mają one 81,3 m długości, przy wyporno-
ści szacowanej na 5300 t). Statki te dysponujące wzmocnieniami lodowymi 
używane były przez administrację morską do wsparcia jej pięciu lodołama-
czy w czasie szczególnie srogich zim. Sprawowały się dobrze, dysponowa-
ły dużą dzielnością morską, sporym uciągiem, więc pojawiła się kwestia, 
czy nie zamienić czarteru wspólnym zakupem ze środków Straży Wybrze-
ża i Administracji Morskiej. Wspólna komisja obu agend poddała Vikingi 
starannej ocenie, ale Straż Wybrzeża, mimo ich generalnie wysokiej oceny, 
nie była zainteresowana proponowanym rozwiązaniem. W ocenie specjali-
stów na statkach projektowanych jako typowe jednostki robocze brakowało 
miejsca na urządzenie specjalistycznych laboratoriów do analizy zanieczysz-
czeń, czy też badania próbek pobieranych z inspekcjonowanych statków 
rybackich. Nie było też kubatury na dodatkowy sprzęt i instalacje do zwal-
czania zanieczyszczeń na morzu. Niewielką elastycznością wykazał się też 
norweski armator, fi rma Viking Supply Ships AS, która akceptowała czarter, 
tym niemniej nie chciała pozbywać się kilkuletnich, udanych statków. Dłu-
goletnie czarterowanie Szwedzi z kolei uznali za znacząco mniej korzystne 
fi nansowo od zakupu nowych statków.  Tym niemniej ocena norweskich 
statków wpłynęła bez wątpienia na specyfi kację przygotowaną przez Straż 
Wybrzeża, którą przedstawiono podczas negocjowania zamówienia specjali-
stycznych jednostek. Analiza ofert dostępnych na rynku skłoniła Szwedów 
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do podjęcia negocjacji z holenderską fi rmą Dutch Damen Shipyards, która 
oferowała zarówno przygotowanie projektu zgodnego z potrzebami przed-
stawionymi przez zamawiającego (siłami własnego biura Damen Schelde 
Naval Shipbuilding z Vlissingen), jak i zbudowanie jednostek w należącej 
do przedsiębiorstwa stoczni naddunajskiego rumuńskiego Gałacza (Damen 
Galaţi). Zawarty w 2005 r. kontrakt zakładał dostawę dwóch statków z op-
cją na trzeci. Z możliwości tej Szwedzi skorzystali jesienią 2007 r., kiedy już 
przesądzonym było, że w okresie 2008–2012 otrzymają 14,5 mln euro środ-
ków unijnych przeznaczonych na wzmocnienie możliwości inspekcyjnych 
w odniesieniu do rybołówstwa (co było elementem wspólnej polityki rolnej) 14.

Najnowsze jednostki szwedzkiej Straży Wybrzeża (tabela 3) uznać na-
leży za przykład znakomitego statku dla morskiej formacji policyjno-ra-
towniczej, łączącego w sposób zbalansowany możliwości w zakresie re-
alizacji zadań kontrolnych, inspekcyjnych (w tym dzięki pojazdowi bez-
załogowemu również obiektów podwodnych), interwencyjnych (w tym 
pościgowych przy wykorzystaniu szybkiej łodzi), związanych z ratowni-
ctwem życia na morzu, walką z pożarami na statkach i obiektach hy-
drotechnicznych, holowaniami interwencyjnymi, a nawet oddziaływaniem 
kadłubem na inną jednostkę pływającą w celu zmiany jej kursu (zwraca 
na to uwagę niezwykle solidne zabezpieczenie dziobu gumową opończą). 
Podkreślenia wymaga ostatni z wymienionych elementów, potencjalnie 
niezwykle użyteczny w przypadku nieogniowego oddziaływania na jednost-
kę uprowadzoną, na przykład, przez terrorystów. Dysponują one ponadto 
klasą lodową umożliwiającą ciągłą żeglugę w lodzie o grubości 0,8 m 15.   

Fotografi a 2
Szwedzki „krążownik” interwencyjny i ochrony środowiska KBV 002 „Triton”

Autor: Krzysztof Kubiak

14  KBV 001 Poseidon Multipurpose Vessel, <https://www.homelandsecurity-tech-
nology.com/projects/kbv-001-poseidon-multipurpose-vessel/>, 17 czerwca 2018 r.

15  Tamże. 
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Wyporność standardowa jednostek, które otrzymały podwójne dno 
i burty to 3760 t, wyporność pełna 5400 t przy długości 81,2 m, szeroko-
ści 16,1 m i zanurzeniu 6,5 m. Zbiorniki paliwa mieszczą 475 m3, zbiorni-
ki wody słodkiej spożywczej i wody słodkiej technicznej po 60 m3. Uciąg 
na palu wynosi 110 t W warunkach rutynowej eksploatacji załoga liczy 
12–15 osób, ale istnieje możliwość zaokrętowania dodatkowych 30 osób 
(inspektorów, techników i innych specjalistów). Jednostki otrzymały 
bardzo bogate wyposażenie pokładowe, w tym żuraw główny o unosie 
24 t przy zasięgu ramienia 21 m oraz dwa żurawie pomocnicze o unosie 
7 t (i żuraw prowiantowy o unosie 500 kg przy zasięgu ramienia 111 m). 
Urządzenia te znakomicie ułatwiają operowanie dwoma bomami z kur-
tynami służącymi do zbierania zanieczyszczeń (pojemność zbiorników 
na zebrane zanieczyszczenia to 800 m3, pojemność zbiorników na środ-
ki chemiczne do zwalczania zanieczyszczeń 180 m3) i innym sprzętem. 
Statki przenoszą łódź pościgowo-interwencyjną o długości 10,5 m (Mari-
time Partner MP 1000), łódź ratowniczą o długości 7,5 m (Maritime Part-
ner Alusafe 770) oraz łódź roboczą (Norpower). Sprzęt gaśniczy to dwa 
działka wodne i wytwornica piany sterowane zdalnie z mostka skonfi -
gurowanego w architekturze cytadeli. Siłownia skonfi gurowana została 
w układzie diesel — elektrycznym. Jednostkę poruszają dwa elektryczne 
pędniku azymutalne o mocy 3300 kW każdy zasilane przez pięć gene-
ratorów wysokoprężnych (3 x 1940 Kwe, 2 x 1362 KVe oraz generator 
awaryjny — 492 kVe). Jednostki otrzymały ponadto, znakomicie zwięk-
szający manewrowość, dwa dziobowe stery strumieniowe o mocy 850 
i 415 kW. Prędkość maksymalna wynosi 16 węzłów, prędkość marszo-
wa 12 węzłów (zasięg przy prędkości marszowej to 9500 mil morskich). 
Na pokład roboczy przyjąć można 4 kontenery 20 stopowe w wyposa-
żeniem specjalistycznym (np. komorą dekompresyjną lub dodatkowym 
pojazdem podwodnym) 16. 

Tabela 3 
Szwedzkie jednostki interwencyjne i ochrony środowiska typu KBV 001

Nazwa Położenie 
stępki Wodowanie Przekazanie 

odbiorcy
Miejsce 

stacjonowania

KBV 001 „Poseidon” 28.03.2007 20.02.2008 01.06.2009 Göteborg

KBV 002 „Triton” 29.05.2007 14.08.2008 10.12.2009 Slite (Gotlandia)

KBV 003 „Amfi trite” 11.06.2008 19.05.2009 5.05.2010 Karlskrona

Źródło: opracowanie na podstawie Kustbevakningen, KBV 001-003, <https://
web.archive.org/web/20100812064301/http//www.kustbevakningen.se/kbvtem-
plates/Page.aspx?id=286>, 19 lipca 2018 r. 

16  Kustbevakningen, KBV 001-003, <https://web.archive.org/web/20100812064301
/http://www.kustbevakningen.se/kbvtemplates/Page.aspx?id=286>, 19 lipca 
2018 r.
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Jednostki typu KBV 001 dzięki znacznemu zasięgowi i wysokiej dzielno-
ści morskiej reprezentują z powodzeniem Szwecję w działaniach międzyna-
rodowych. Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r. statek „Poseidon” uczest-
niczył w operacji „Triton” prowadzonej przez Frontex (obecnie, od września 
2016 r., Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna). Jednostka przepro-
wadziła wówczas 22 akcje ratownicze w trakcie których podjęto 5295 mi-
grantów (wyokrętowanych następnie we Włoszech) 17.

Fotografi a 3
Szybka łódź ratownicza KBV 498 na pokładzie dużej jednostki interwencyjnej i ochrony 

środowiska KBV 003 „Amfi trite”

Autor: Krzysztof Kubiak

Kolejne cztery jednostki zaliczane do grupy statków interwencyjnych 
i ochrony środowiska to KBV 032, KBV 032, KBV 033 i KBV 034 (nie 
mają nazw własnych). Powstały one w latach 2010–2013 w stoczni Peene-
-Werften GmbH z niemieckiego Wolgast (tabela 4). Podobnie jak jednostki 
przedstawione wcześniej są one zdolne do wykonywania pełnego spectrum 
zadań stawianych przed Strażą Wybrzeża. Mają one 52,12 m długości cał-
kowitej (długość między pionami 48,6 m), 10,40 m szerokości i 3,9 m za-
nurzenia przy wyporności standardowej 948 ton, pojemności brutto 890 
i pojemności netto 267 jednostek. Napędzają je cztery silniki wysokopręż-
ne MTU 16V 2000 o mocy 3200 kW pracujące na dwie śruby nastawne. 
Otrzymały one ster strumieniowy o mocy 350 kW. Prędkość maksymalna 
wynosi 15,5 węzła, prędkość marszowa 12 węzłów (zasięg przy prędkości 
marszowej to 2500 mil morskich). Klasa lodowa umożliwia stałą żeglu-
gę z prędkością 3,5 węzła w lodzie o grubości 0,4 m. Wyposażenie po-
kładowe obejmuje dwa żurawie (o unosie 2,75 i 1,9 t), system zbierania 

17  Kustbevakningen, Kustbevakningen förstärker sin närvaro i Medelhavet, 
<https://www.kustbevakningen.se/frontex/operation-triton3/nyheter-operation-
-triton/kustbevakningen-forstarker-sin-narvaro-i-medelhavet/>, 22 lipca 2018 r. 
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zanieczyszczeń, łódź pościgowo-ratowniczą Alifase 770 (o prędkości mak-
symalnej 40 węzłów), łódź roboczą Bussjö-Utö, dwa działka wodne i wy-
twornicę piany, wciągarkę o uciągu 15 ton i długości liny 400 m. Załoga 
w warunkach codziennych liczy 7 funkcjonariuszy, ale istnieje możliwość 
zaokrętowania dodatkowych 8 osób. Jednostki te stanowią wartościowe, 
ale tańsze uzupełnienie przedstawionych wyżej krążowników interwencyj-
no-ekologicznych (zdjęcie 4) 18. 

Tabela 4 
Szwedzkie jednostki interwencyjne i ochrony środowiska typu KBV 031

Nazwa Wodowanie Przekazanie 
odbiorcy

Miejsce 
stacjonowania

KBV 031 14.03.2011 20.06.2012 Djurö

KBV 032 4.12.2011 22.05.2012 Lysekil

KBV 033 5.04.2012 28.02.2013 Oskarshamn

KBV 034 20.07.2012 26.04.2013 Helsingborg

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Tekniska data KBV 031 serien, 
<https://www.kustbevakningen.se/globalassets/documents/materiel-och-tek-
nik/fartyg/fartygskatalog/kombinationsfartyg/kbv-031-serien.pdf>, 22 czerwca 
2018 r.

Fotografi a 4
Jednostka ochrony ekologicznej KBV 031 w Nyneshamn 

Autor: Krzysztof Kubiak

18  Tekniska data KBV 031 serien, <https://www.kustbevakningen.se/globa-
lassets/documents/materiel-och-teknik/fartyg/fartygskatalog/kombinationsfar-
tyg/kbv-031-serien.pdf>, 22 czerwca 2018 r.
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Kolejne dwie, siostrzane jednostki z omawianej grupy to KVB 201 
i KBV 202. Zbudowała je w latach 1999–2001 należąca do koncernu Ko-
ckums stocznia Karlskronavarvet z Karlskrony. Zamówienie przewidywa-
ło opcję na jeszcze dwie jednostki, ale z niej nie skorzystano. Jednostki 
były pierwszym krokiem na drodze do nadania Straży Wybrzeża jej obec-
nego kształtu i zdolności, gdyż wcześniej formacja eksploatowała raczej 
niewielkie jednostki pościgowo-interwencyjne. Patrolowce mają 468 ton 
wyporności i 490 jednostek pojemności brutto. Długość to 52 m, szero-
kość 8,6 m, zanurzenie 2,8 m. Napędzają je dwa silniki wysokoprężne 
o mocy 2000 kW każdy, pracujące na dwie śruby nastawne. Prędkość 
maksymalna wynosi 21 węzłów, prędkość marszowa 16 węzłów (zasięg 
przy prędkości marszowej to około 1300 mil morskich). Wzmocnienie 
lodowe umożliwia utrzymywanie prędkości 4 węzłów w lodzie o grubo-
ści 0,4 m. Otrzymały one dwa żurawie o unosie 0,7 tony, wyciągarkę 
o uciągu 15 ton, działko wodne. Załoga składa się z 9 funkcjonariu-
szy. KBV 201 stacjonuje w Helsingborgu, KBV 202 w Simrishamns (nad 
Bonholmsgattem) 19.

KBV 202 podjął 31 maja 2003 r. holowanie chińskiego masowca 
„Fu Shan Hai” płynącego z Ventspils (Windawy) na Łotwie w kierunku 
Cieśnin Bałtyckich z ładunkiem 66 000 ton nawozów sztucznych. Jed-
nostka ta została staranowana (niemal pod kątem prostym) przez na-
leżący do Euroafrica Linie Żeglugowe kontenerowiec Gdynia. Zdarzenie 
wydarzyło się około 3 mil morskich od wyspy Bornholm (rejon Hammer 
Ode), a więc na wodach duńskich. Jednostka szwedzka (mimo że sta-
cjonująca bliżej rejonu zdarzenia niż jakikolwiek duński statek ratow-
niczy) nie miała tytułu do podjęcia bezpośredniej akcji ratowniczej, ale 
przedstawiono taką ofertę Duńczykom. Ci początkowo odmówili, ale gdy 
masowiec zaczął szybko nabierać wody zmienili zdania i zaakceptowali 
sugestię przeholowania statku „Fu Shang Hai” na płytsze wody i osa-
dzenia na mieliźnie, gdzie można by rozstawić bariery przeciwrozlewo-
we, a następnie odlichtować ładunek. Zgoda przyszła jednak zbyt późno, 
KBV 202 prowadził holowanie tylko przez około półtorej mili, po czym 
chińska jednostka zatonęła. Groźba stwarzana dla środowiska przez ła-
dunek i 1500 ton paliwa w zbiornikach zatopionego statku dała asumpt 
Szwedom o oskarżenia sąsiadów, że zwlekając zwiększyli znacząco ryzyko 
katastrofy ekologicznej (do której na szczęście nie doszło) 20. 

W grupie jednostek interwencyjnych i ochrony środowiska znajdu-
je się również statek budowy fi ńskiej, dostarczony w 1990 r. Powstał 
on w stoczni Rauma z Nystad, według zmodyfikowanego projektu 

19  KBV 201, <https://www.deltamarin.com/references/kbv-201/>, Tekniska 
data KBV 201 serien, <https://www.kustbevakningen.se/globalassets/docu-
ments/materiel-och-teknik/fartyg/fartygskatalog/kombinationsfartyg/kbv-201-
-serien.pdf>, 27 lipca 2018 r. 

20  Casualty Report, Collision between Chinese bulk carrier Fu Shan Hai and 
Cypriot container vessel Gdynia, <http://www.vragguiden.dk/FuShanHai.pdf>, 
2 października 2018 r.
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patrolowców „Ursus” i „Tursas” dostarczonych Straży Granicznej Finlan-
dii. Nosi on oznaczenie KBV 181 i nazwę własną „Umeå”. Statek ma 991 
t wyporności i 904 jednostki pojemności brutto, przy długości 56 m, 
szerokości 10,2 m i zanurzeniu 5,3 m. Napędzają go dwa silniki wyso-
koprężne „Wärtsilä” o mocy 1420 kW każdy pracujące na jedną śrubę. 
Jednostka posiada też ster strumieniowy. Prędkość maksymalna wynosi 
15 węzłów, prędkość marszowa 12 węzłów, zasięg przy prędkości mak-
symalnej to 2900 mil morskich. Silna konstrukcja kadłuba umożliwia 
utrzymywania stałej prędkości 2 węzłów w lodzie o grubości 0,7 m. Pa-
trolowiec wyposażono w urządzenia do zbierania zanieczyszczeń, wy-
ciągarkę o uciągu 35 t, żuraw o unosie 3,1 t, działko wodne. Może ona 
zabierać dwa 20-stopowe kontenery z dodatkowym sprzętem i wyposaże-
niem. Załoga w warunkach normalnych to 5 funkcjonariuszy, ale istnieje 
możliwość zaokrętowania dodatkowych 6 osób. Mimo że jest to jednostka 
już w kwiecie wieku w 2012 r. przeprowadzono na niej remont kapital-
ny, co świadczy, że nie jest ona przewidziana do szybkiego wycofania 
z eksploatacji. Stacjonuje (zgodnie z noszoną nazwą) w Umeå nad Zatoką 
Botnicką.

Jednostki interwencyjne i jednostki ochrony środowiska

Druga grupa jednostek szwedzkiej Straży Wybrzeża składa się z typo-
wych patrolowców, których zadaniem jest nadzorowanie porządku praw-
nego w obrębie obszarów morskich państwa. Obecnie jest to 16 jednostek 
należących do dwóch bardzo podobnych typów. Starsze, reprezentowane 
w liczbie dziesięciu sztuk, określane są mianem typu 301, nowe, których 
formacja eksploatuje pięć zwane są typem 312. 

Pierwsza dziesiątka kutrów patrolowych (prekursor serii został już 
wycofany) powstała w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych poprzed-
niego stulecia w stoczni Karlskronavärvet. Dostawa serii zakończyła się 
w 1995 r. Te aluminiowe kutry mają 20 m długości, 4,7 m szerokości 
i 1,2 m zanurzenia przy wyporności 47 t i pojemności brutto 47 jedno-
stek. Dwa silniki wysokoprężne MTU o mocy 735 kW każdy, zasilające 
dwa pędniki strugowodne, zapewniają im maksymalną prędkość 34 wę-
zły. Zasięg przy prędkości marszowej 20 węzłów to 300 mil morskich. 
Jednostki wyposażono w działko wodne, a ponadto przenoszą półsztywną 
łódź ratunkową Searider 4, które wodowana jest i podnoszona przy użyciu 
hydraulicznego żurawika. Załoga to 4 funkcjonariuszy 21. 

21  Tekniska data KBV 301 serien, <https://www.kustbevakningen.se/globa-
lassets/documents/materiel-och-teknik/fartyg/fartygskatalog/overvakningsfar-
tyg/kbv-301-serien.pdf>, 29 sierpnia 2018 r. 
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Fotografi a 5
Kuter patrolowy KBV 302 podczas manewrowania w Karlskronie 

Autor: Krzysztof Kubiak

Kutry patrolowe drugiej serii dostarczyły w latach 2012–2103 estońskie 
zakłady Baltic Work Boats z Nasva na wyspie Ozylia (bardzo podobne jed-
nostki, w liczbie dwóch, eksploatuje Morski Oddział Straży Granicznej). 
Według nomenklatury producenta należą one do typu Patrol 24 IPS (lub 
Patrol 2403). Jednostki mają 53,8 t wyporności i 81 jednostek pojemno-
ści brutto, przy długości 26,5 m, szerokości 6,2 m, zanurzeniu 1,5 m.  
Trzy silniki Volvo Penta o mocy 588 kW każdy zasilające zespoły śrub 
Volvo Penta IPS 1050 zapewniają prędkość maksymalną 34 węzły (choć 
formularze szwedzkie zredukowały ją do 31 węzłów) i zasięg wynosi wów-
czas 350 mil morskich, podczas gdy manewrując z prędkością marszową 
20 węzłów, są one w stanie pokonać około 600 mil morskich. Mogą one 
nawigować w lodzie o grubości 0,05 m. Podobnie jak starszy typ przeno-
szą one łódź półsztywną „Zodiak” 550 (ale nie wyposażono ich modną 
obecnie pochylnię do wodowania i podejmowania łodzi), a także posiadają 
działko wodne. W skład załogi wchodzi 4 funkcjonariuszy 22. 

Kolejną grupa w składzie fl otylli Straży Wybrzeża to jednostki ochrony 
środowiska (tabela 5). Są to wyspecjalizowane platformy optymalizowa-
ne pod kątem zarówno zbierania zanieczyszczeń, jak i ich neutralizacji. 
Formacja pozyskała wspomniane jednostki w następstwie rozszerzenia jej 
zadań o zwalczanie rozlewów olejowych i innych zanieczyszczeń w 1971 r. 
Obecnie, w miarę wchodzenia do eksploatacji jednostek wielozadaniowych, 
statki ochrony ekologicznej są stopniowo wycofywane bądź zastępowane 

22  KBV 312 27 Meter Fast Patrol Vessel Baltic 2403 Patrol, <https://bwb.ee/
wp-content/uploads/2018/02/KBV-312-PATROL.pdf>, 29 sierpnia 2018 r. 
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nowymi jednostkami, zaprojektowanymi i zbudowanymi według uzyska-
nych przez dekady eksploatacji poprzedników doświadczeń. Jeszcze kilka 
lat temu było ich 12, obecnie Kustbevakningen wykazuje ich zaledwie pięć. 

Fotografi a 6
Jednostka ochrony ekologicznej KBV 047 

w gotlandzkiej bazie Kustbevakningen położonej w Slite 

Autor: Krzysztof Kubiak

Tabela 5
Jednostki ochrony środowiska szwedzkiej Straży Wybrzeża

Nazwa Rok wejścia 
do eksploatacji

Długość 
[m]

Szerokość 
[m]

Wyporność 
[t]

Miejsce 
stacjonowania

Typ 010

KBV 010 1985 46,1 8,6 430 Göteborg

Typ 045

KBV 047 1982
36,4 7,3 340

Kalmar

KBV 048 1982 Malmö

Typ 050

KBV 050 1983
40,67 8,5 375

Södertälje

KBV 051 1983 Göteborg

Źródło: opracowanie własne na podstawie: KBV 010 SLDN Göteborg, <https://
www.kustbevakningen.se/globalassets/documents/materiel-och-teknik/fartyg/
fartygskatalog/miljoskyddsfartyg/kbv-010-serien.pdf>; Tekniska data KBV 047 se-
rien, <https://www.kustbevakningen.se/globalassets/documents/materiel-och-
-teknik/fartyg/fartygskatalog/miljoskyddsfartyg/kbv-047-serien.pdf>, <https://
www.kustbevakningen.se/globalassets/documents/materiel-och-teknik/fartyg/far-
tygskatalog/miljoskyddsfartyg/kbv-050-serien.pdf>; Tekniska data KBV 050 serien, 
<https://www.kustbevakningen.se/globalassets/documents/materiel-och-teknik/
fartyg/fartygskatalog/miljoskyddsfartyg/kbv-050-serien.pdf>, 1 października 2018 r. 
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Poduszkowce

Uwarunkowania naturalne, a przede wszystkim zlodzenie pojawiające 
się zimą na całej długości szwedzkiego wybrzeża, wymusiło pozyskanie 
przez Straż Wybrzeża poduszkowców, wręcz idealnych do działań w takich 
właśnie warunkach. Są one szczególnie przydatne na Zatoce Botnickiej 
i wodach archipelagowych. W służbie znajduje się obecnie pięć podusz-
kowców: dwa małe (KBV 594 w „Vaxholm” i KBV 595 w „Västervik”) oraz 
trzy duże (KBV 590 w „Luleå”, KBV 591 w „Örnsköldsvik” oraz KBV 592 
w „Umeå”). Ich charakterystykę techniczną przedstawia tabela 6.  Małe 
poduszkowce należą do typu IH-6 produkowanego przez zakłady Ivanoff 
Hovercraft AB z Djurö pod Sztokholmem. Są one również używane przez 
stołeczną straż pożarną oraz Szwedzkie Towarzystwo Ratownictwa Mor-
skiego (Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne) — społeczną 
organizację realizującą działania SAR na podstawie umowy z administra-
cją morską (nadmienić można, że działa ona nieprzerwanie od 1907 r.). 
Jednostki mają 5,44 m długości, 2,55 m szerokości, ich wysokość w pozy-
cji spoczynkowej to 2,45 m, zaś w położeniu marszowym 2,75 m. Wentyla-
tory tworzące poduszkę napędza silnik spalinowy o mocy 20 kW, a śmigło 
napędowe porusza silnik spalinowy o mocy 90 kW. Jednostki mogą poru-
szać się z prędkością 20 węzłów nad wodą (lodem pokruszonym) i 34 wę-
złów nad litą pokrywą lodową. Szwedzkie eksperymenty wykazały, że nie 
powodują one łamania tafl i lodowej o grubości większej niż 0,07 m. Załogę 
tworzy dwóch funkcjonariuszy (pilot — sternik i ratownik), a do dyspozy-
cji są dodatkowe trzy miejsca pasażerskie. Masa własna pojazdu wykona-
nego z tworzyw sztucznych to zaledwie 570 kg. Małe poduszkowce spraw-
dzają się więc głównie tam, gdzie pokrywa lodowa nie jest zbyt gruba 23. 

Rejonem wykorzystania dużych poduszkowców jest Zatoka Botnicka. 
Wszystkie wyprodukowały brytyjskie zakłady Griffon Hovercraft z po-
łudniowoangielskiego Southampton. Dwa (KBV 591 i KBV 592) należą 
do starszego modelu 2000 TD i dostarczone zostały w latach 1992–1993, 
najnowszy (KBV 590, nieco powiększonego modelu typu 2000 TDX, uży-
wanego również przez Morski Oddział Straży Granicznej) dotarł do Szwecji 
w 2011 r. 24 

Tabela 6
Duże poduszkowce szwedzkiej Straży Wybrzeża

Parametry KBV-591, KBV 592 KBV 590

Masa własna [t] 3,1 3,4

Długość [m] 11,7 14,1

23  IH-6, <http://www.hovercraft.se/index.php?page=ih-6>, 22 października 2018 r. 
24  Our product range, <https://www.griffonhoverwork.com/products-servi-

ces/product-range.aspx>, 23 października 2018 r.
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Szerokość [m] 5,9 6,0

Wysokość w położeniu 
spoczynkowym [m] 3,2 4,37

Prześwit [m] 0,6 1,0

Silnik* wysokoprężny Deutz 
o mocy 235 kW

wysokoprężny Deutz 
o mocy 440 kW

Pędnik Śmigło trójłopatowe 
o średnicy 1,9 m

Śmigło trójłopatowe 
o średnicy 2,2 m

Prędkość maksymalna 
[węzły] 50 500

Zasięg przy prędkości 
15 węzłów [mile morskie] 450 400

Załoga 2–3 2–3

Ładunek [t] 1,0 1,0

* w rozwiązaniu Griffona silnik porusza zarówno wentylatory, jak i śmigło 
napędowe
Źródło: opracowanie wałsne według: Our product range, <https://www.griffon-

hoverwork.com/products-services/product-range.aspx>, 23 października 2018 r.

Szwedzka Straż Wybrzeża eksploatuje ponadto jedną 30 m barkę 
do przechowywania zebranych zanieczyszczeń (KBV 886). Flotyllę śro-
ków pływających uzupełnia grupa ponad 100 łodzi najrozmaitrzego prze-
znaczenia, od pościgowych i ratowniczych przenoszonych przez więk-
sze jednostki, poprzez łodzie klasy RIB i kilkanaście skuterów wodnych 
dostosowanych do ratownictwa wodnego, a na rozmaitego przeznaczenia 
jednostkach roboczych kończąc.

Lotnictwo szwedzkiej Straży Wybrzeża

Integralną częścią Straży Wybrzeża jest lotnictwo. Po kilku latach eks-
perymentów i doświadczeń prowadzonych z wykorzystaniem małych jed-
nosilnikowych samolotów, takich jak Cessna 172 czy Piper Cherokee, 
podjęto decyzję o powołaniu stałego patrolu lotniczego wykorzystującego 
samoloty leasigowane. Ponieważ w owym czasie monopolistą w zakresie 
świadczenia tego typu usług było przedsiębiorstwo Swedair decyzja ta była 
tożsama z wyborem typu maszyny, gdyż z grupy znajdującej się w obrę-
bie zainteresowania Staży Wybrzeża fi rma dysponowała tylko Cessnami 
337 Skymaster. Dwa pozyskane w opisany sposób samoloty rozpoczęły 
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działanie w  porcie lotniczym Sturup (Malmö) oraz Bromma (Sztokholm). 
W 1984 r., po części w następstwie utraty w wypadku jednej Cessny, za-
padła decyzja o pozyskaniu nowych samolotów. Tym razem zamierzano 
je kupić, a nie leasingować 25. 

Program zakupowy Straż Wybrzeża realizować miała — w myśl 
rządowych założeń ukierunkowanych na redukcję kosztów — wspólnie 
z marynarką wojenną. I tu pojawił się problem, gdyż jednak służba prefe-
rowała maszyny Dornier 228, a druga CASA 212, twierdząc, że konstruk-
cja Dorniera jest, po prostu, zbyt mała, by optymalnie wpisać się w jej 
potrzeby. Będąca w tej relacji „młodszym partnerem” Straż Wybrzeża, 
nieco wbrew swej woli, ostatecznie również zdecydowała się na maszy-
ny hiszpańskie. Do eksploatacji wprowadzono dwa samoloty (choć przez 
pewien czas jedna Cessna pozostawała zakonserwowana w rezerwie). 
W 1990 r. zakupiono trzeci samolot z Sewilli. W 2008 r., wobec wyeksplo-
atowania posiadanych maszyn, wdrożono proces pozyskania nowych sa-
molotów. Tym razem wybór Szwedów padł na kanadyjskie maszyny Bom-
bardier (wcześniej pod marką de Havilland Canada) Dash 8 Q-300. 
Otrzymały one oznaczenie KBV 501, KBV 502 oraz KBV 503. Bazują one 
w porcie lotniczym Skavsta w Nyköping 26. Ich charakterystykę zawiera 
tabela 7. 

Fotografi a 7
Jeden z trzech samolotów Dash 8 Q300 należących do szwedzkiej Straży Wybrzeża podczas 

postoju w bazie Skavsta w podsztokholmskim Nyköping 

Autor: Krzysztof Kubiak

25  Flyghistorik, <https://www.kustbevakningen.se/om-oss/historik/fl yghisto-
rik/>, 2 października 2018 r.

26  World Class Maritime Surveillance, <https://www.kustbevakningen.se/glo-
balassets/documents/media/trycksaker/fl ygbroschyr-engelskpdf>, 3 październi-
ka 2018 r. 
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Tabela 7
Podstawowe dane taktyczno-techniczne samolotów szwedzkiej Straży Wybrzeża

Dash 8 Q-300 (KBV 501, KBV 502, KBV 503): długość 25,7 m, rozpiętość 
27,4 m, wysokość 7,5 m, powierzchnia nośna 56,2 m2, 2 silniki turbośmigło-
we Pratt & Whitney Canada o mocy 1864 kW każdy, prędkość maksymalna 
532 km/h, zasięg 1700 km, pułap 7600 m, masa własna 11 793 kg, maksy-
malna masa startowa 19 505 kg, załoga 4 osoby (2 pilotów, 2 obserwatorów) 
oraz miejsca dla 7 pasażerów. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Technical data KBV 501-503, 
<https://www.kustbevakningen.se/en/supplies-technology/aircraft/technical-
-data-kbv-501-503/>, 12 października 2018 r. 

Próba podsumowania

Szwedzka Straż Wybrzeża jest wysoce wyspecjalizowaną formacją 
państwową, której kształt organizacyjny i wyposażenie wynikają ściśle 
z oceny charakteru niemilitarnych zagrożeń bezpieczeństwa w obrębie 
obszarów morskich. Obecnie władze szwedzkie uważają, że jest to sze-
rokie spektrum zdarzeń związanych z intensyfi kacją ruchu statków, 
co skutkuje prawdopodobieństwem zaistnienia katastrof morskich i roz-
lewów substancji niebezpiecznych. To właśnie owe założenie tłumaczy or-
ganizację formacji oraz charakterystyki posiadanych jednostek, a przede 
wszystkim widoczny rozwój możliwości Straży Wybrzeża w zakresie dzia-
łań ukierunkowanych na ochronę środowiska, zdecydowanie dominują-
cy nad innymi jej zdolnościami. Kontrastuje to z podejściem większości 
innych państw morskich, podobnie jak to, że jednostki morskiej forma-
cji policyjnej nie przenoszą żadnego uzbrojenia; jedynie funkcjonariusze, 
i to nie we wszystkich okolicznościach, posiadają broń krótką (pistolety 
Glock 17). Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że Straż Wybrzeża 
przeszła ewolucje od klasycznej policji morskiej do wielkiego państwowe-
go przedsiębiorstwa ratownictwa ekologicznego. Nie znaczy to, że jest ona 
nieskuteczna w innych rodzajach działań (świadczy o tym choćby udział 
Szwecji w operacjach Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym), ale wy-
zwania ekologiczne są niewątpliwie jej priorytetem. Potwierdza to choćby 
przebieg organizowanych przez Straż ćwiczeń, na przykład międzynaro-
dowego Balex Delta 2018, odbywającego się pod auspicjami HELCOMU 
(Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku zwanej też Komisją Hel-
sińską). Jego scenariusz zakładał właśnie testowanie operacyjne procedur 
reagowania na zagrożenie spowodowane wyciekami ropy naftowej i che-
mikaliów. Podejście szwedzkie do morskiej formacji jest więc szczególe, ale 
w warunkach naszego bałtyckiego sąsiada z pewnością uzasadnione. Nie 
należy jednak sądzić, by wypracowane w Sztokholmie rozwiązania były 
chętnie kopiowane gdzie indziej. 
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Summary: The Swedish Coastguard 
(Kustbevakningen) is a specialised state 
maritime agency. It plays an important 
role in Sweden’s national security sys-
tem, being the leading organisation 
in the area of maritime safety. Nowa-
days, in view of the increasing com-
plexity of international relations, gain-
ing the importance by non-state actors 
(from radical animal rights defenders 
to terrorist groups) and the possibility 
of instrumental use of such “entities” 
by states, it is necessary to redefi ne the 
means which can be used against vari-
ous range of  non-military challenges. 
Sometimes using of the armed forces 
is not the optimal solution. An impor-
tant role in the case of the Baltic Sea 
is also played by the increase in the 
scale of the transport streams cross-
ing the basin. They also include ships 
transporting dangerous goods and car-
rying large numbers of passengers. 
This is another challenge facing coastal 
states. The article discusses the organi-
sation, equipment and and the tasks 
of the Swedish Coast Guard. The ser-
vice is treated as an example of a mod-
ern state service, which, although un-
armed, carries out a very wide range 
of tasks related to safety as well as the 
elimination of risks at sea. 

Słowa kluczowe: Szwecja, 
bezpieczeństwo, Morze Bałtyckie, 
Straż Wybrzeża

Streszczenie: Szwedzka Straż Wybrze-
ża (Kustbevakningen) jest wyspecja-
lizowaną morską agendą państwową. 
Odgrywa ona istotną rolę w systemie 
bezpieczeństwa narodowego Szwecji, 
będąc organizacją wiodącą w obszarze 
bezpieczeństwa morskiego. Obecnie, 
wobec postępującego komplikowania 
się relacji międzynarodowych, uzyski-
wania nowego, niekiedy bardzo poważ-
nego, znaczenia przez podmioty niepań-
stwowe (od radykalnych obrońców praw 
zwierząt po ugrupowania terrorystycz-
ne) oraz możliwości instrumentalnego 
posługiwania się tego rodzaju „bytami” 
przez państwa, należy dokonać redefi -
nicji środków, którymi można zwalczać 
rozmaitego rodzaju wyzwania niemili-
tarne. Nie zawsze rozwiązaniem opty-
malnym jest użycie w tym celu sił zbroj-
nych. Istotną rolę w przypadku Bałtyku 
odgrywa też wzrost skali i poziomu za-
grożeń wynikających z wielkości prze-
cinających ten akwen strumieni trans-
portowych, w skład których wchodzą 
również statki transportujące ładunki 
niebezpieczne oraz przewożące znaczną 
liczbę pasażerów. Jest to kolejne wyzwa-
nie, z którym zmierzyć muszą się pań-
stwa nadbrzeżne. W artykule omówiono 
organizację, wyposażenie i zadania Stra-
ży Wybrzeża Szwecji, będącej przykła-
dem nowoczesnej służby państwowej, 
która — choć nieuzbrojona — realizuje 
bardzo szerokie spectrum zadań związa-
nych z bezpieczeństwem oraz eliminacją 
zagrożeń na morzu. 


