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SKÄRGÅRDSREDARNA

Ordförande har ordet!
Jag har nu varit SWEREFs ordförande i 10 år. Det är en 
lång tid och föranleder lite eftertanke.

Enligt stadgarna är föreningens syfte bland annat 
att ”företräda medlemmarnas gemensamma intressen 
gentemot myndigheter” och ”att verka för att en rimlig 
hänsyn tas till de mindre passagerarfartygens förutsätt-
ningar”. Bara genom en förening kan redarna påverka 
regelverk, politiken bakom regelverket och näringspoli-
tiken. Departement och myndigheter lyssnar inte på en 
enskild redare, vare sig stor eller liten, eftersom denne 
uppfattas ha ett för snävt partsintresse. Att ha en branschorganisation är där-
för en förutsättning för att vara med och påverka. För många redare tillgodoser 
föreningen även en del andra behov, t.ex. som informationskälla, hjälp med att 
tolka regelverket och att bemöta myndigheter samt att få tillgång till bra avtal etc, 
uppgifter som en del större rederier klarar på egen hand.

Ofta känns det som att alla förändringar tar oändlig tid. Samma frågor tycks 
ältas om och om igen. Ibland behöver man blicka tillbaka lite längre än bara till 
det förra året för att få perspektiv. Vad har vi lyckats åstadkomma?

En del av föreningens arbete består i att bekämpa pålagor som ekonomiskt 
underminerar vår verksamhet eller att motverka skärpta myndighetskrav som 
vi inte upplever relevanta eller säkerhetshöjande. Har vi väl stoppat ett oönskat 
förslag märks detta inte, eftersom ingen förändring skett. Skulle vi däremot inte 
lyckas, kan det bli kännbart. Vi har lyckats stoppat rena galenskaper som när 
Stockholms stad planerade att lägga en marina för fritidsbåtar på Skeppsbron, 
Sveriges mest tättrafi kerade vattenområde. 

Ett förslag på enhetlig moms, som skulle bli mycket kostsamt för oss, är nu i 
princip nedlagt. I momsfrågan bildade alla kollektivtrafi kslagen (fl yg, tåg, fartyg, 
buss & taxi) en allians och bedrev en intensiv lobbyverksamhet. 

Vi bedrev också ett starkt lobbyarbete mot förslaget på bränslemoms, vilket 
också lades ned. Till vilken grad föreningens agerande bidrog till att förslagen inte 
gick igenom får vi aldrig veta. Vad vi dock lärt oss är att vi måste vara beredda på 
att agera starkt och snabbt för att få fram vårt budskap. Det är i detta perspektiv 
vi ska se vår satsning på passagerartidningen ”Välkommen ombord”. Tidningen 
ger oss möjlighet att berätta vilka SWEREF - Skärgårdsredarna är och vad vi 
tycker för hundratusentals läsare.

Vi har länge hävdat att regelverket ska baseras på riskanalyser och dokumen-
terade erfarenheter och inte på gammal hävd och tyckande. Vi vill ha kostnadsef-
fektiva lösningar och lägga resurserna där de har störst säkerhetshöjande effekt. 
För att kunna allokera resurserna rätt krävs mer kunskap. Det är skälet till att 
föreningen aktivt deltar i utvecklingen av INSJÖ systemet för incidentrapportering 
och i Vinnovas programråd för sjösäkerhetsforskning. Till min glädje fi ck jag på 
det senaste Vinnovamötet se att bland de sex områden som Sjöfartsinspektionen 
ville lägga forskningspengar på fanns just riskanalys av nationell sjöfart. Detta 
för att ge ”indikationer på vilka åtgärder som är mest effektiva för säkerheten och 
vilka brister (över- eller underreglering) som fi nns i regelverken”. Ett stort steg 
framåt.

Bland de större frågor som vi vet att vi påverkat under de senaste 10 åren 
är att vi fi ck ORL-fl ottar godkända i inre fart, försöket med 2-års intervaller med 
fl ottompackningar (som snart bör permanenteras), ändring av behörighetsreg-
lerna för fartyg med redundanta maskiner, nya behörigheter för inre fart 
(en minskning med ett års praktiktid) och avskaffandet av kravet på mönstring 
av intendenturpersonalen, som med stor sannolikhet snart träder i kraft.

Även om förändringstakten kan kännas låg, händer det faktiskt en hel del!
Framöver har vi stora utmaningar. Högt på agendan står att skapa bra förutsätt-

ningar för ett effektivt miljöarbete. 

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet i Stockholm den 8 mars.
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Årsmötet 2007 kommer äga rum torsdagen den 8 mars 2007 på Stock-
holmsmässan. Årsmötesförhandlingarna hålls på förmiddagen. Efter 
lunch får vi träffa Sjöfartsinspektionens Per Nordström och därefter blir 
det några intressanta föredrag innan bussen 
går mot City.

På kvällen blir det gemensam middag med 
underhållning och biljard (!) på Jolo & Co i 
Stockholm. Efter en introduktion i biljardspe-
lets ädla konst inbjuds alla medlemmar till en 
turnering. Vi får även se en oförglömlig trick-
uppvisning. 

Inbjudan har skickats ut till alla medlemmar.  

Välkomna!

Välkommen till årsmötet!

SKÄRGÅRDSREDARNA
SWEREFs årsmöte 8 mars på Stockholmsmässan

Advokat Rolf Ihre

SWEREF samarbetar med:

Se på hemsidan vilka förmåner 
du kan få! www.sweref.se



Allt för sjön
SWEREF Skärgårdsredarna har som 
vanligt monter i ”galleriet” nära huvud-
entrén under mässan. Anders Engqvist,  
E-line charter, håller i monterbygget 
och Britt Ehrenström, Trälhavets Rederi 
fi xar bemanningen i montern. 

Har du vackra bilder eller annat 
som kan pryda montern, hör av dig 
till Anders på tel 08-37 66 22. 
Vill du träffa våra besökare och hjälpa 
till att bemanna montern, ring Britt på 
tel 08-540 863 80.

Nordens största båtmässa ”Allt för sjön” 
går av stapeln på Stockholmsmässan 
mellan 3 och 11 mars i år. (Branschdag 
2 mars) Mässan har blivit en knutpunkt 
för yrkesfolket och ett tillfälle där många 
nyheter presenteras.
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Redan en timma före själva ceremonin 
hade man kört ut nybygget ur skrovhallen 
och placerat det på slipen. En stor svensk 
fl agga dolde det insvetsade namnet och till 
och med namnbrädan på styrhytten var 
täckt av en stor svensk fl agga.

Så kom det högtidliga ögonblicket när 
gudmodern, redarens dotter Therese, 
förkunnade: Ditt namn skall var Ström-
stierna. Må lycka och välgång följa Dig 
på haven. I samma stund föll täckelset och 
alla kunde läsa namnet.

Varvschefen, Carl Gisaeus, uttryckte 
sin glädje över att det nya fartyget skulle 
komma att trafi kera närliggande vatten. 
Det är inte så ofta som det byggs nya pas-
sagerarfartyg för reguljär trafi k.

Stolt redare
Man kunde förnimma en tår av lycka 
hos Björn Tobin när dottern döpte båten. 
Det är en stor investering, runt 20 mil-
joner kronor, för ett litet rederi. Skrovet 
är byggt av Riga Shipyard i Lettland och 
Björn är mycket nöjd över på det sätt man 
svetsat fartyget. Skrovet kom till Djupvik 
den 19 september bogserat av Skansund. 
Sedan har utrustningen skett i skrovhallen 
i Djupvik. Vid sjösättningen var fartyget 

nästan leveransklart och skulle sättas i 
trafi k i slutet av januari.

Historik
Björn Tobin har drivit sin linje Hälle-
viksstrand – Käringön sedan 1975. Han 
köpte då från Styrsöbolaget det lilla pas-
sagerarfartyget Aina som han satte in på 
linjen. I början var det bara runt 20 000 
passagerare per år vilket sedan dess tio-
dubblats. Riktig fart fi ck linjen 1984 då 
han chartrade Styrsöbolagets Ylva. Björn 
köpte detta fartyg året därpå och hon har 
alltsedan dess uppehållit trafi ken, nu med 

Sjösättning på västkusten

text & foto: krister bång

Onsdagen den 3 januari svävade 
fl aggorna högt vid Djupviks Varv på 

Tjörn. Det var dags för namngivning av 
Käringötrafi kens nya passagerarfartyg 

för leden Hälleviksstrand – Käringön. 

namnet Ylva af Käringön. För några år 
sedan kom nya regler som gjorde att man 
inte kunde behålla den populära båten. 
Man vände sig till Djupviks Varv. Båten 
konstruerades av J E A Marinconsulting i 
Rönnäng efter samma mall som användes 
vid byggandet av Lysekils Carl Wilhelm-
son. Den båten byggdes av det numera 
nedlagda varvet Hasse Westers i Jordfall.

Sedan Aina gått till skrot 1988 köpte 
Björn Tobin från Hammerfest i Norge 
färjan Jernøy vilken under svensk fl agg 
fi ck namnet Strömstierna. Denna båt be-
höll han till 1996 då den såldes till Skåne. 
Numera hör hon hemma i Göteborg med 
namnet Triad.

Käringö Trafi ken driver också linjen 
Tuvesvik – Gullholmen. På denna linje 
har man den inhyrda båten Hättan i 
trafi k. När denna båt skulle byggas om 
och moderniseras hyrde man i januari 
2006 in den sysslolösa passagerarfärjan 
Hanösund från Sölvesborg som tidigare 
trafi kerat linjen Nogersund – Hanö. När 
så Hättan vid midsommar åter sattes i 
trafi k köpte Björn Tobin Hanösund som 
han gav namnet Knape. Och det är gan-
ska roligt. Knape är en gammal släkt från 
Käringön. En av mera berömda mansper-
sonerna ur den släkten hette Olof Knape. 
Han gjorde staten sådana tjänster att han 
adlades under namnet Strömstierna. Så-
lunda är rederiets båda fartyg uppkallade 
efter samma person som man kan läsa av 

nedanstående meddelande hämtat från 
Käringöns hemsida:

Amiral OLOF STRÖMSTIERNA
En vinterdag i januari 1664 föddes Olof 
Knape på Käringön, son till fi skaren Nils 
Knape. Det skulle bli en märklig framtid 
denna fi skarson skulle få uppleva. Redan i 
unga år lämnade han föräldrahemmet och 
ön. Där fanns ingen annan utkomstmöj-
lighet än fi sket. Den unge Olofs håg låg 
åt annat håll. Han ville ut i världen och 
utbilda sig i sjömansyrket. De första åren 
tog han tjänst på utländska fartyg. Det 
var bra tåga i den unge bohusläningen. 
Genom hårt arbete och pluggande teori 
avancerade han till löjtnant i holländska 
marinen. Hans färder förde honom till 
hemortens kuster. Vid 25 års ålder gifte 
han sig i Marstrand med Christina, dot-
ter till den därstädes rådmannen Torved 
Nilsson Ström.

Knape övergick till den svenska marinen 
och blev konungens kapare som befälha-
vare på fregatten ”Marstrand”. Adlades 
till Strömstjerna för sina bragder till sjöss. 
Var med och ledde ett fl ertal sjöbataljer 
mot den norske sjöhjälten Peder Thord-
enskiold. Deltog i den mycket omskriv-
na drabbningen mot Thordenskiold om 
Dynekil i juli 1716 och i belägringen av 
Fredrikshald, Norge, 1718. Carl XII stu-
pade, kriget tog slut och Strömstjerna be-
gärde avsked 1719 och fi ck amirals grad. 
Han bosatte sig på sitt gods Vese gård i 
Bro, Bohuslän. Han avled vid 66 års ål-
der 17/9 1730 och ligger jämte sin maka 
begravd i Bro kyrka.

I Göteborgs Historiska museum fi nns 
porträtt av honom och makan Christina.

Djupviks Varv
Varvet har under åren byggt en rad passa-
gerarfartyg och färjor. För Styrsöbolaget 
har varvet levererat Ejdern (1975), Vipan 
(1978), Fröja (1980), Skarven (1981) och 
Silvertänan (1986).Till Vägverket levere-
rade man 2005 färjan Sedna som sattes in 
på en linje i Hjälmaren mellan Hampetorp 
och Vinön. Orderingången till varvet är 
för närvarande mycket god och man har 
sju större och några mindre båtar i be-
ställning.

Båten är precis döpt till Strömstierna. Gudmodern 
Therese Tobin applåderar, varvschefen Carl Gisa-
eus hukar sig.

Den stolte skeppsredaren Björn Tobin visar upp det adliga namnet. Gudmodern Therese Tobin, skeppsredare 
Björn Tobins dotter.

” Redaren, Björn Tobin, hade lyckats hålla namnet hemligt in i det sista och 
 därför var man lite till mans nyfi ken på vad det skulle bli.” 

Fartyget på slip. Namnet täckt 
av en svensk fl agga.
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– Jag ville först inte alls ha några elek-
troniska reglage, utan helst mekanisk 
framdrivning som jag var van vid, erkän-
ner Björn. Men varvets projektansvarige 
övertygade mig och nu inser jag ju hur 
mycket enklare och exaktare körningen 
blir, berättar en mycket nöjd Björn Tobin 
från manöverplatsen.

För Anders Germundsson, som är in-
hyrd projektledare från företaget Gothia 
Marine, var detta det första stora projektet 
efter avslutade studier till skeppsbyggare 

på Chalmers. Han tycker att det har varit 
intressant och lärorikt att jobba tillsam-
mans med personalen på Djupviks Varv, 
och kommer att fi nnas kvar där ett tag till. 
Han ska bland annat hjälpa till att slutföra 
projektet med det danska arbetsfartyget.

Öppen planlösning
För att kunna ta så många passagerare 
som möjligt är m/s Strömstiernas plan-
lösning ovanligt öppen. I salongen fi nns 
det sittplaster för 110 passagerare och på 
soldäck fi nns det plats för ytterligare 40. 
Fartyget är handikappanpassat och byggt 
enligt de nya stabilitets- och fribordskrav 
som gäller för nya fartyg från 2006 för 
fartområde E.

I aktern fi nns lastdäck med lastkran. 
Man kan även lasta rullande gods på 
fördäck eller akterdäck genom portar i 
brädgången.

Familjeföretag som är beställare
Det är inte så ofta det byggs nya passa-

gerarfartyg till den svenska skärgårds-
trafi ken och det är mycket ovanligt att det 
levereras av ett svenskt varv. Att det är ett 
privat familjeföretag som är beställare är 
snudd på unikt. Båten har kostat 20 mil-
joner att bygga och Björn tycker att han 
har fått mycket båt för pengarna.

Käringöborna kan nu se fram emot att, 
efter ett par veckors inkörningsperiod, 
få åka med m/s Strömstierna istället för 
m/s Ylva som har gått på traden i 22 år. 
Käringötrafi ken har avtal med Västtrafi k 
under 10 år framåt.
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Den 18 januari levererade Swede Ship 
Marine, Djupviks Varv det nybyggda 
passagerarfartyget m/s Strömstierna till 
Björn Tobin på Käringötrafi ken. Fartyget 
ska gå i trafi k mellan Käringön och Hälle-
viksstrand på uppdrag åt Västtrafi k samt 
i framtiden även till Tuvesvik.

Vid leveransen närvarade ett 30-tal in-
bjudna. Sällskapet gjorde en rundvand-
ring på varvet innan man steg ombord på 
m/s Strömstierna för att åka till Stenungs-
baden där middag väntade.

Swede Ship Marine bygger i huvudsak 
arbetsfartyg till myndigheter, marinen och 
sjöräddningen och anses som specialister 
på snabbgående specialfartyg. Man har 
bland annat levererat ett stort antal av de 
större sjöräddningskryssarna i Sverige. 
Under 2005 byggde man en vägfärja till 
Färjerederiet. Man bygger i stål, alumi-
nium och komposit. I hallen på varvet 
fi nns för närvarande under byggnation ett 
danskt underhållsfartyg som är 24 meter 

långt och som tar 24 passagerare samt en 
norsk räddningsbåt på 20 ton som ska 
göra snabba räddningsinsatser i upp till 
40 knop. Båda är nya koncept som varvet 
varit med att utveckla.

Björn Tobins passagerarfartyg för 198 
passagerare är ett nytt koncept som var-
vet har utvecklat tillsammans med JEA 
Marine Consulting. 

Den senaste tekniken
m/s Strömstierna är byggd med isförstärkt 
skrov (byggt i Lettland) och med alumini-
umöverbyggnad. Styrhytten är väl tillta-
gen och inredd med den senaste tekniken. 

Bland annat fi nns här Furunos radar och 
navigationsutrustning. Det är en ljus och 
fi n arbetsplats där man ha bra sikt. Väl-
gjorda träarbeten ger en kvalitetskänsla 
och Björn Tobin är mycket nöjd med styr-
hyttens utformning. 

Även i salongen har man valt träinred-
ning i kombination med ”göteborgsblåa” 
säten från Westmekan. Resultatet blir en 
mycket fräsch och bekväm salong.

m/s Strömstierna gör 12 knop med sina 
två Scania motorer DI12 59M EMS och 4-
bladiga fasta isförstärkta 40” propellrar. 
Backslagen är två ZF 550 V med elektro-
nisk manövrering och elektroniskt styrd 
slirventil från KGK kopplade till 100 mm 
axelsystem med komponenter från Cen-
terline. 

Fartyget går mycket tyst och lugnt i 
marschfarten som är 10 knop. Manöver-
systemet från ZF Electronics (Mathers) 
som levererats av KGK gör fartyget lätt-
manövrerat, och det är något som Björn 
Tobin uppskattar mycket.

Nya passagerarfartyget 
till Käringön levererat

m/s Strömstierna
Längd öa:  28,38 meter

Största bredd: 6,52 meter

Djupgående: 1,70 meter 

Toppfart:  10-12 knop

Maskineri:  2 x Scania DI12, 331 kW

Fartområde:  E

Passagerar-
kapacitet:  198 varav 110 i salong

Björn Tobin äntrar sitt nya fartyg m/s Strömstierna.

text & foto: leena tegevi foto stora bilden: rolf karlsson
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Lighthouse ligger på Chalmers Campus 
Lindholmen i Göteborg, i anknytning till 
institutionen för sjöfart och marin teknik. 
Det är en satsning på sjöfarten som kom-
mit till på initiativ av Chalmers, Handels-
högskolan vid Göteborgs universitet och 
Sveriges Redareförening. ”Syftet är att 
ta ett helhetsgrepp för att göra sjöfarten 
effektivare, säkrare och mer miljövänlig 
samt att säkerställa konkurrenskraften 
hos svensk sjöfart.” Inom Lighthouse 
samlar man forskning och kompetens-
utveckling för sjöfarten utifrån ett tvär-
vetenskapligt perspektiv. Forskning om 
fartygskonstruktion, sjösäkerhet och 
hydromekanik samverkar med forskning 
om logistik, sjörätt och ekonomi. Light-
house ska också fungera som en brygga 

för kunskapsöverföring mellan forskning, 
grundbildning och aktiv sjöfart. Verksam-
heten bedrivs i tätt samarbete med sjö-
fartsnäringen. Sveriges Redareförening 
har beslutat att satsa 100 miljoner under 
10 år på detta projekt. 

Nyligen har en avancerad bryggsimula-
tor i internationell toppklass köps in. Det 
är en s.k. ”Full Mission Bridge Simula-
tor”. Den imponerade på många med sin 
verklighetstrogna projektion och många 
häftiga effekter. Det fi nns 50 olika fartygs-
modeller att välja mellan som man kan 
”provköra”, allt från små snabbgående 
båtar till stora tank-, container- och kryss-
ningsfartyg. Den visuella projektionen är 
270 grader.

I december ”sjösattes” sjöfartens nya fl aggskepp i utbildningsvärlden: Lighthouse. Dopet ägde rum på Campus Lindholmen och 
gudmor var Karin Markides, rektor vid Chalmers tekniska högskola, som förrättade dop med champagnefl aska och allt. En festlig 
tillställning med besökare från hela sjöfartsklustret.

text och foto: leena tegevi

Invigning av en lysande fyr
Bryggsimulatorn gjorde ett verklighetstroget intryck.

Gudmor och rektor Karin Markides efter väl 
förrättat dop, i samtal med Håkan Friberg, 
Sveriges Redareförening.
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Inledningen vid årets Transportforum i 
Linköping gick i sjöfartens tecken med 
temat ”Med kurs mot framtiden”. Sveriges 
Redareföre-ning hade tillsammans med Sjö-
fartsverket gjort en stor satsning på den ge-
mensamma inledningen som gav åskådarna 
en bild av en näring i snabb förändring.

Den 10-11 januari 2007 gick Transport-
forum, Nordens största årliga konferens 
för transportsektorn, av stapeln på Kon-
sert & Kongress i Linköping. Det är ett 
meeting där hela transportsektorn samlas 
för kunskapsutbyte och kontaktskapande 
under två välfyllda dagar.

Inte mindre än 52 olika sessioner med 
olika teman fanns att välja mellan under 
de två dagarna. Sjöfartsstrimman bidrog 
med 3 sessioner av dessa. 

Åsa Torstensson inledde
VTI, Väg och trafi kinstitutet, är arrangör 
för konferensen som inleddes med att 
VTI:s generaldirektör Urban Karlström 
hälsade välkommen. Därefter fi ck infra-
strukturminister Åsa Torstensson ordet. 
Hon betonade bland annat vikten av att 
olika transportslag kompletterar varandra 
och att utvecklingen av transportsektorn 
måste ske med hänsyn till miljön. Hon be-
lyste sjöfartens betydelse och nämnde att 
90 % av alla svenska exportvaror någon 
gång går till sjöss. 

Med kurs mot framtiden
Fredrik Belfrage var moderator vid den 
gemensamma inledningen som gick under 
namnet ”Med kurs mot framtiden”. In-
ledningsvis samtalade Håkan Friberg, VD 
för Sveriges Redareförening med Jan-Olof 
Selén, Generaldirektör för Sjöfartsverket, 
om framtida utmaningar. De var eniga om 
att sjöfarten i Sverige går bra och att vi har 
en svensk kvalitetssjöfart. 

Dan Sten Olsson, som är ordförande 
i Sveriges Redareförening, berättade om 
Sjöfartens roll i logistiken. Han berättade, 
i motsats till vad man ofta hör, att svensk 
industri aldrig har producerat så mycket 
och att Sverige aldrig har exporterat så 

mycket verkstadsprodukter som nu. 
Sjösäkerhetsdirektör Johan Franson, 

som är ordförande i IMO (International 
Maritime Organization), gav ett interna-
tionellt perspektiv på sjöfarten. Han me-
nade att EUs agerande i IMO stundtals 
har varit egocentriskt och det har inte 
varit bra globalt sett.

Inledningen avslutades med en panelde-
batt med rubriken ”Sjöfarten – en våg av 
framgång eller en stilla ocean?” Här be-
lyste man bland annat det växande rekry-
teringsproblemet. Det byggs allt fl er far-
tyg men det utbildas inte tillräckligt med 
personal för sjöfarten. Man enades om 
att sjöfarten är en framtidsbransch som 
måste vässa klorna för att slåss om den 
kommande generationen arbetskraft. 

Sjöfartssessionerna som följde hade 
följande rubriker: Sjöfartens infrastruk-
tur, Sjöfolk och fartyg idag, Samarbeten 
över gränserna, The human element in 
shipping, Östersjön – tillväxtens hav och 
miljön i Östersjön. 

Efter många intressanta föredrag och 
informella möten lämnade de cirka 1 200 
åhörarna Linköpings konsert- och kon-
gresshall.

text & foto: leena tegevi

Festligt när sjöfarten

invigde Transportforum 2007

Infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Håkan Friberg från Sveriges Redareförening och Jan-Olof Selén från Sjöfartsverket  samtalade om sjöfartens möjligheter.

” Sjöfarten är en framtids-
 bransch som måste vässa 
 klorna för att slåss om den 
 kommande generationen 
 arbetskraft.”
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Det kommer sannolikt under en lång tid att fi nnas en mängd 
olika bränslen innan någon hittar det perfekta bränslet – som ger 
ren frisk luft som avgaser och som produceras av en outtömlig 
råvaruresurs. För att ”knuffa” utvecklingen framåt är det nöd-
vändigt att delta i prov med de nya bränslen som lanseras.

Fossil syntetdiesel
Waxholmsbolaget provar sedan januari 2006 att köra m/s Sand-
hamn på syntetdiesel. Den syntetdiesel som Waxholmsbolaget 
provar tillverkas av naturgas och blir till vätska enligt Fischer 
– Tropsch syntes. I och med att denna syntetdiesel tillverkas av 
naturgas är det ett fossilt bränsle. 

Syntetdiesel går att tillverka av biomassa t ex fl is och/eller 
svartlut mm. Några provanläggningar fi nns i drift och fl er är 
under planering. Så småningom kommer det större anläggningar 
som kan producera förnybart bränsle. Det fi nns inte biomassa 
i så stor utsträckning att den kan ersätta oljan – men många 
bäckar små…

Före testperioden provade Volvo Penta att köra motsvarande 
motor som Sandhamn har (Volvo D12) i sitt laboratorium. Vi 
fi ck då riktiga mätvärden på bränslets effektivitet och utsläpps-
värden. Bränslet jämfördes med svensk MK I diesel. Det var inga 
stora skillnader men tiondelarna låg hela tiden på ”rätt sida”. 
Bränslet var något effektivare, ger något renare avgaser. Ett par 
viktiga och stora skillnader fanns dock. Utsläppet av partiklar 
var 13% lägre och utsläppen av cancerogena ämnen ca 50% 
lägre än för MK I (cancerogena ämnen redovisas normalt inte). 
Bränslet luktar i stort sett ingenting.

Den syntetdiesel vi provar kommer från Sundsvall och har 
inblandning av 2 % RME (rapsmetylester eller rapsolja) för att 
säkerställa smörjningen. Vi får en leverans av ca 15 – 20 m3  i 
veckan. Även tankbilen som kör från Sundsvall kör på syntet-
diesel.

Syntetdieseln är blandbar med vanlig dieselolja i vilka propor-
tioner som helst vilket var praktiskt när provet startade. Bara 
att bunkra syntetdieseln och blanda den med den dieselolja som 

fanns i tankarna. Vi gjorde inga förändringar på motorerna.
Fartyget har gått bra. Det enda problemet vi noterat hittills 

är att ett extra bränslefi lter som fi nns före motorn sätter igen 
snabbare. Tidigare byttes fi lterinsatsen efter ca 2500 gångtim-
mar. Med syntetdieseln verkar det som om fi ltret behöver bytas 
efter ca 1000 timmar. Vad detta beror på vet vi inte. Om det är 
inblandningen av RME så visar det sig snart på våra övriga fartyg 
där vi sedan några månader kör med 5% RME inblandning i 
MK I bränslet. Syntetdieseln kostar ca 50% mer än MK I.

MK I med 5% RME
Vi har också, som jag nämnde, gått över till MK I med 5 % 
inblandning av RME. Det innebär att 5 % av vårt bränsle är 
förnybart och att koldioxidutsläppen från Waxholmsbolagets 
fartyg minskas med ca 600 ton per år. Priset för MK I med 5% 
RME är ungefär samma som MK I.

Agro 15 
Vi har också tittat på en dieselolja som har en inblandning av 
5 % RME och 10 % alkoholer. Bränslet har presenterats för 
oss av Agro Energi. Agro Energi och Statoil ska sälja detta 
bränsle. Lanseringen av bränslet har inte kommit igång nå-
got vidare ännu, bränslet klassas som MK 3 beroende på ett 
av cetantalets mätvärden. Detta gör att det skattas högre och 
det blir svårt att sälja bränslet till verksamhet som är bräns-
leskattepliktig. För sjöfartens del fi nns dock inte detta hin-
der med bränslet. Waxholmsbolaget har för närvarande inga 
planer på att prova detta bränsle, men tittar självklart på det 
igen när de får igång leveranser. Prismässigt ligger Agro 15 ca 
25 -30% högre än MK I men leverantören säger att när (om) vo-
lymerna ökar något kommer priset att bli ungefär som MK I.

Neste förnybar diesel
Ett mycket intressant bränsle kommer att börja produceras av 
Neste i Finland under sommaren 2007. Det är i princip en synte-
tisk diesel som tillverkas av olika vegetabiliska- och animaliska 

Waxholmsbolaget 
provar nya 
bränslen

oljor (slakteriavfall). Neste kommer i Finland att kunna produ-
cera 170 000 m3 om året. Dessutom bygger de anläggningar på 
olika ställen i Europa för detta bränsle. Volvo Penta provar för 
närvarande bränslet i sitt laboratorium. Bränslet har tidigare 
provats av bla MAN, Scania, Volvo lastvagnar. Någon riktig 
prisindikation på Nestes bränsle har vi inte, men som de säger, 
varken råvarorna eller processen är särskilt kostsam och pri-
set för bränslet kommer att vara långt under marknadspris på 
dieselolja (inkl skatt).

EU projekt
Det förbereds ett EU projekt för att prova detta Neste bränsle 
i kollektivtrafi ken i några städer i Europa. En av städerna är 
Stockholm och i Stockholmsprovet ingår även två – tre Wax-
holmsbåtar. Provet skall enligt planerna komma igång somma-
ren 2007 och pågå i ett och ett halvt år. Det är mycket som är 
oklart ännu, till exempel om vi ska ha bränslet som inblandning 
i vanlig diesel eller om vi ska köra det till 100%. Detta prov 
är mycket intressant och det fi nns anledning att återkomma 
till det.

Skatteeffekter
Ett stort problem för sjöfarten med förnybara bränslen är att 
de blivit skattebefriade. Det innebär att tillverkarna/leveran-
törena tar ut marknadspris, alltså ca 10–11 kr/l, och det blir 
följaktligen priset även för sjöfarten som inte behöver betala 
skatt på bränsle. Trots detta måste sjöfarten försöka hänga med 
och ligga på framkant annars kommer branschen att komma 
ohjälpligt efter och bli betraktad som skitig med stora utsläpp 
och ovilja att köra på rent och/eller förnybart bränsle.   

text: henry westerberg, waxholmsbolaget

Det höga oljepriset som vi haft en tid har satt fart på 
forskning och mängder av mindre och större provan-
läggningar för alternativa och/eller förnybara bränslen. 
Inget av de experiment som pågår kan ensamt ersätta 
oljan som bränsle i transportsektorn.

foto: leena tegevi

” Fartyget har gått bra. Det enda problemet  
 vi noterat hittills är att ett extra bränslefi lter som 
 fi nns före motorn sätter igen snabbare.”
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Riggen, master och rår monterades ned 
vid kaj innan skeppet förhalades in i det 
väldiga Musköbergets docka, byggd un-
der det kalla kriget för att atomsäkert 
skydda örlogsfartyg av jagares storlek. 

Skrovet har tvättats med hetvatten 
under högt tryck för att få bort det de-
cimeterlånga skägget av sjögräs som fått 
växa ostört vid förtöjningplatsen Västra 
Brobänken på Skeppholmen i Stockholm. 
Salthalten är låg i Stockholms ström vilket 
positivt har verkat till fördel för af Chap-
man.

Den första okulära besiktningen av skrov-
plåtarna avslöjade inga tecken på allvar-
liga rostangrepp. Nu väntar blästring med 
het sand inom- och utombords och sedan 
skall ett mätprogram utarbetat av det 
tyska klassningssällskapet Germanische 
Lloyd genomföras. Varje plåt i det nitade 
skrovet skall ultraljudmätas för att se om 
någon plåt måste bytas ut. 

– Vi är positivt överraskade att skrovet är 
i så pass bra kondition, sade Per Sundberg 
och Anders Löfdahl Marinverkstaden på 
Muskö, en av de entrepenörer som Wårö 
Stål AB, huvudansvarig för projektet, an-
litat för renoveringen.

I början av 2007 skall blästringen av 
skrovet påbörjas. Det är en dramatisk 
metod som skall frigöra rost och gammal 
färg som sedan sopas upp på dockans 
botten och sugs upp av en specialbyggd 
saneringsbil.

Tidsplanen för renoveringen av af Chap-
man är tio månader enligt kontraktet och 
målet är att försöka få skeppet klart till 
den stora kappseglingen Tall Ships Race 
som besöker Stockholm i sluter av juli 
2007.

Fullriggaren skall inte göras sjöklar för 
segling enligt de stränga regler som gäl-

ler för segelfartyg. Hon skall återvända 
som ett nyrenoverat logementsfartyg för 
turister som vill kinesa på ombord i ett 
av världens mest originella vandrarhem. 
Skeppet hyrs av Svenska Turistföreningen 
sedan 1949.

Under sin glanstid på de sju haven run-
dade fullriggaren Kap Horn under segel 
långt innan Panamakanalen var byggd. 
Med 26 segel satta förde hon totalt en 
segelyta på 2 220 kvadratmeter.

Förste befälhavaren John O´Neill segla-
de henne under brittisk fl agg och namnet 
Dunboyne och loggade dygnsdistanser på 
cirka 150 sjömil. Kaptens hustru Kathleen 
var med ombord och gav livet åt fem barn, 
varav ett dör tidigt.

af Chapman ägs av Stockholms Stad 
som avsatt 85 miljoner kronor till reno-
veringen. 

text: anders öhman   foto: lasse ekendahl 

Strippad af Chapman 
på plats i Musköberget
Likt ett smycke i gråberget ligger nu 
STF:s fl ytande vandrarhem fullriggaren 
af Chapman torrsatt i docka nummer 2 
Jagardockan på Muskö marinbas i Stock-
holms södra skärgård. Första etappen i 
renoveringen har gått över förväntan. 
Stålskeppet byggt i Whitehaven, Skottland 
år 1888 är nu avriggat och strippat. Barlas-
ten av sten på cirka 600 ton har lossats och 
det krävdes en grävskopa i lastrummet för 
att få ut de största stenbumlingarna från 
kölsvinets mörker. Djupgåendet minskade 
med 1,5 meter när barlasten var borta.

”Varje plåt i det nitade skrovet 
 skall ultraljudmätas för att se om 
 någon plåt måste bytas ut.” 

Af Chapman ska vara färdigrestaurerad till i slutet av juli när Tall Ships Race besöker Stockholm.
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Från Kust och Hav
Chalmers vill sälja skolfartyget Dickson
Dickson är en brandbåt som byggts om för att passa de marina 
utbildningarna vid Chalmers Lindholmen. På Dickson får studen-
terna praktisk övning i bland annat navigering och manövrering i 
Göteborgs skärgård. Båten är har modern utrustning och ombord 
fi nns även en utbildningssal. Kostnaden för fartyget beräknas till 
2 miljoner kronor per år. Studenterna vid utbildningen har reagerat 
kraftigt mot den planerade försäljningen. De menar att fartyget är ett 
måste för att öva praktiskt på manövrering och navigering. Även om 
man skulle få tillgång till den nya simulatorn på Lighthouse räcker 
det inte, man måste ut på sjön också, menar man. Hittills har stu-
denterna dessutom bara haft tillgång till en äldre, sämre simulator. 
Hur mycket den nya simulatorn får användas av grundutbildningen 
är oklart. Egentligen skulle sjökaptensstudenterna vilja ha ännu mer 
tid ombord på Dickson eftersom de menar att man lär sig mer om-
bord och att det aldrig riktigt går att återskapa verkliga förhållanden 
i en simulator.

Nytt svensk skolfartyg
Till hösten kommer det att fi nnas ett nytt svensk skolfartyg för att 
locka fl er ungdomar till sjöfarten. Atlantic Cartier ska byggas om för 
att passa för ändamålet. Hon är på 51 600 dwt och byggd 1985. Tolv 
till femton elever fi nns det plats för ombord. Tanken är att de ska vara 
inskrivna på högskolan och få studiemedel. I första hand är fartyget 
tänkt att tillhandahålla utbildningsplatser på maskinsidan eftersom 
det är där behovet av nya befäl är störst för närvarande.

Modellförsök med MV Estonia 
Forskningsprojektet för att studera och analysera MV Estonias 
sjunkförlopp, under ledning av SSPA Sweden i Göteborg, har pågått 
i snart ett år och har nu kommit fram till momentet att undersöka 
hur snabbt vatten kan tränga in på bildäcket och hur ett skadat MV 
Estonia-fartyg uppför sig i vågor. Dessa försök görs i SSPAs våg- och 
manöverbassäng MDL, där realistiska vågor genereras och en 4 m 
lång kolfi bermodell av MV Estonia körs. De första preliminära resul-
taten visar att vattnet strömmar in betydligt snabbare på bildäcket 
vid öppen bogport och ramp, än vad den offi ciella haverirapporten, 
den s k JAIC, anger. Vid farter mellan 10-15 knop rör det sig om ca 
fyra gånger snabbare infl öde och vid ca 5 knop ca 2-3 gånger snab-
bare infl öde. Denna uppgift, tillsammans med slutsatsen från den 
vittnesanalys som gjordes hösten 2006 att slagsidan började 5-10 
min tidigare än vad JAIC uppgav, påverkar naturligtvis analysen och 
förklaringsmodellen. Det fortsatta arbetet, som pågår till mars 2008, 
kommer att omfatta fl er scenarier, bl a vatteninträngning även genom 
andra skrovöppningar än bogporten. Analysen görs m h a ytterligare 
modellförsök kring vattenströmning inne i skrovet och själva sjunk-
förloppet. Dessutom kommer datorsimuleringar- och beräkningar 
att användas i stor utsträckning.
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SWEREFs ÅRSMÖTE 8 MARS 2007 
PÅ STOCKHOLMSMÄSSAN ALLT FÖR SJÖN 

Möjligt med nettolöner även i inrikestrafi ken
Nettolönemodellen (innebär att rederier undantas från att betala 
skatt och samtliga lagstadgade sociala avgifter som belöper på 
sjöinkomst för sjöfolk som arbetar på svenskregistrerade fartyg) 
har hittills endast fått nyttjas av rederier med huvudsaklig verk-
samhet som är att betrakta som internationell. I Norge har däremot 
Hurtigrutenbåtarna (inrikes linjetrafi k) fått ansluta sig till ett netto-
lönesystem med motiveringen att trafi ken konkurrerar med interna-
tionell kryssningtrafi k. I Danmark får hela rederiet nettolöner bara ett 
fartyg har internationell trafi k (för att personalen ska kunna rotera). 
Nu diskuteras om även Gotlandstrafi ken ska kunna ansluta sig till 
nettolönemodellen eftersom även den trafi ken i princip är utsatt för 
internationell konkurrens.

Passagerartrafi ken i riksdagen
Den 1 februari arrangerade Sjöfartsforum ett frukostmöte i riksdagen. 
Inbjudna var trafi kutskottets ledamöter samt övriga sjöfartsintres-
serade i riksdag och regering. Ämnet för dagen var passagerartra-
fi kens betydelse för Sveriges konkurrenskraft. Maria Guggenberger 
från Lindholm Cruise Service höll ett intressant anförande om kryss-
ningstrafi ken till Sverige. Hon berättade bland annat att Stockholm 
hade 260 anlöp av kryssningsfartyg under 2006 med cirka 287 000 
passagerare som handlade, åt och turistade i vårt land. 

Jan Larsén från Strömma Turism och Sjöfart berättade om den 
inrikes passagerartrafi ken som har cirka 35 miljoner passagerare 
årligen runt om i hela Sverige. Restaurang- och sightseeingbåtar 
konkurrerar med andra upplevelseföretag (nöjesfält, museér osv) 
och restauranger i land, men även med shopping och - virtuella 
nöjen (!) Från Per Jute på Viking Line fi ck åhörarna veta att färjetra-
fi ken till och från Sverige har cirka 30 miljoner passagerare per år.

Nu diskuteras om även Gotlandstrafi ken ska kunna ansluta sig till 
nettolönemodellen. Foto: Magnus Ritz



Stort intresse för utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete
SWEREF Skärgårdsredarna och ALMEGA har tagit fram guidelines 
för SWEREFs medlemsrederier i Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Det har resulterat i en pärm med information, exempel och mal-
lar. Under arbetet med att ta fram dessa guidelines konstaterade 
man att det även fanns behov av en utbildning. Medlemsrederierna 
har därför erbjudits en introduktionskurs för att komma igång med 
arbetet. En kurs i Stockholm, Göteborg respektive Norrland plane-
rades. Överraskande nog blev det rusning till dessa subventione-
rade kurser och till dags dato är sex kurser med cirka 20 deltagare 
varje gång inbokat. Kursledare är Anita Odefalk som är arbets-
miljöexpert från ALMEGA, Alf Norgren från Strömma, som har rede-
riperspektiv på arbetsmiljöarbetet samt Leena Tegevi från SWEREF 
Skärgårdsredarna.

Medlemsmöten
Årsmötet 2007 kommer att hållas den 8 mars 2007 på Stockholms-
mässan med efterföljande middag. Höstmötet blir 17-19 oktober 
2007 i Marstrand.

SWEREF vill främja miljöarbete
En arbetsgrupp för miljöfrågor har bildats i föreningen. Den består 
av representanter från rederier som har deltagit i olika miljöprojekt 
men även från rederier som är intresserade av att hitta lösningar för 
varsam miljöpåverkan. Arbetsgruppen ska titta på vilka möjligheter 
det kan fi nnas att minska miljöpåverkan med befi ntligt tonnage. Fem 
huvudområden kommer att beaktas: Utsläpp till luft (emissioner), 
utsläpp till hav, bränslebesparing, erosion och buller.

GS Rederi sålt
Ressel Rederi AB har förvärvat samtliga aktier i GS Rederi AB i 
december. Ett av rederiets två fartyg, m/s Kungsholm såldes den 
4 januari till Condor Shipping. Det andra fartyget, m/s Silverö, går i 
trafi k för Waxholmsbolaget.

Medlemsnytt

Stor bränslebesparing med sparsam körning för 
Waxholmsbolaget
Waxholmsbolaget deltog för ett år sedan i ett projekt, initierat av 
ägarna Stockholms Läns Landsting och Naturvårdsverket, med mål 
att minska utsläppen från fartygstrafi ken. Bolagets mål har varit att 
utveckla en metodik för sparsam körning som ett marknadsmässigt 
koncept som kan utvecklas och leva vidare på kommersiell grund. 
Våren 2004 genomförde man en ”klassisk” utbildning i sparsam kör-
ning som innebar att utomstående konsulter skulle föreskriva hur 
man kunde spara bränsle. Detta gav inte så mycket sparat bränsle, 
men innebar problem med tidtabell med mera. Man bytte då modell 
för projektet och lät befälet på varje fartyg själv använda sin erfa-
renhet och kunskap för att utarbeta metoder för bränslebesparing. 
Bränsledatorer installerades i fyra testfartyg, och genom att ständigt 
kunna avläsa bränsleåtgång kunde befälhavaren skapa avsevärda 
besparingar, samtidigt som tidtabellen kunde hållas. 

Sammanfattande synpunkter från befälhavarna har varit: Installera 
bränsledatorer. Se över tidtabeller och förläng om möjligt tiden för 
tomturer. Stryp inte maskinerna. Lita på befälhavarnas omdöme – re-
servkraft kan behövas. Anpassa farten då man ligger före tidtabell. 
Mjuka tillägg och utbackningar kan skapa stora problem att hålla 
tidtabell – den största besparingen har man genom att dra ned lite 
där man tidigare kört fullt.

Besparingarna har varit stora, bränsleförbrukningen kan skilja så 
mycket som 10–15 % mellan anpassad körning och full fart inom 
ramen för befi ntlig tidtabell.

Mer information om Waxholmsbolagets försök kan fås av projekt-
ledaren Indrek Pöldma.  Indrek.Poldma@waxholmsbolaget.sll.se    
Tel 08-614 64 50. 
Red not: På nya moderna motorer fi nns bränslemätare oftast inbyggda.

Avtalet mellan WÅAB och Klart Skepp uppsagt
I höstas skrev Waxholmsbolaget ett entreprenadavtal med Klart 
Skepp AB för att driva fartygen Söderarm, Sandhamn, Dalarö, 
Värmdö, Vånö, Väddö, Viberö, Vaxö och Saxaren.

Avtalet har nu hävts av Klart Skepp och anledningen uppges vara 
att anbudsunderlaget inte överensstämde med verkligheten och att 
anbudet därför har blivit felaktigt. Waxholmsbolaget är däremot av 
uppfattningen att Klart Skepp har räknat fel. 

Bild till vänster: Det var fullt i lokalen  när den första utbildningen i Systematiskt arbetsmiljöarbete hölls på ALMEGA-huset i Stockholm.
Bild till höger: Alf Norgren, Anita Odefalk, och Leena Tegevi håller kurs på m/s Walona i Göteborg. 

m/s Kungsholm såldes den 4 januari till Condor Shipping.
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Kustbevakningen utökar fl ottan 
och fl yget
Kustbevakningens nuvarande fl ygplans-
fl otta kommer att ersättas av tre nya fl yg-
plan. Flygsystemet KBV 501 är beställt och 
tre nya fl ygplan ska levereras med start år 
2007. De nya fl ygplanen är av typen Dash 
8-300. Projektet har en budget på 634 mil-
joner SEK.

Idag arbetar Kustbevakningen med två 
stora fartygsprojekt: dels kombinations-
fartyg KBV 001, som ska kunna ta hand 
om större volymer olja, nödbogsering och 
brandsläckning till sjöss, dels kombina-
tionsfartyg KBV 031. Båda är nya typer av 
fartyg för myndigheten. Fartygen ska kunna 
ta hand om större volymer olja, nödbogse-
ring och brandsläckning till sjöss. 

Damen Shipyards i Nederländerna byg-
ger de två fartygen och båda ska levereras 
under 2008.

 

Preliminära huvuddimensioner KBV 001:
Längd över allt: 81,2 m
Bredd: 16 m
Djupgående normalt: 5,5 m
Djupgående fullt lastad: 6,5 m
Deplacement normalt: 3 800 ton
Deplacement fullt lastad: 4 900 ton
Fart, max: 16 knop
Dragkraft: 100 ton
Besättning normalt: 12-15 personer
Besättning maximalt: 44 personer

Ny chef för fartygstekniska enheten
Sedan Mikael Huss lämnat sitt chefsjobb 
på fartygstekniska enheten för andra upp-
gifter inom Sjöfartsinspektionen har nu 
en ny chef tillträtt. Han heter Erik Eklund 
och har skeppsbyggnadsexamen som 
bakgrund. Han har tidigare jobbat på DNV 
i bland annat Marseille. Nu bor han med 
familjen i Nacka och kommer att pendla till 
Norrköping.

Kustbevakare ett jobb i ropet
Kustbevakningen har en fantastisk rusning 
till sin aspirantutbildning i höst. Inte mindre 
än 3 800 personer har sökt till de 50 plat-
serna. 20 procent av de sökande är kvinnor, 
en ökning från 9 procent förra året. En trolig 
orsak till det stora intresset tros vara TV-se-
rien Kustbevakarna som visades i höstas. 

Sjöräddningssällskapet fi ck en miljon 
av Volvo Penta
Motortillverkaren Volvo Penta fi rade 100-
årsjubileum i februari med att skänka en 
miljon kronor till Sjöräddningssällskapet 
– som också fyller 100 år i år. Volvo Penta 
hade jubileumsfest på Svenska Mässan 
i Göteborg och donationen överlämna-
des till Sjöräddningssällskapets vd Rolf 
Westerström av Volvo Pentas vd Göran 
Gummeson och Volvos koncernchef Leif 
Johansson. Penta grundades 1907 och 
ingår sedan 1935 i Volvokoncernen.

Gemensam trafi kinspektion på förslag
Inspektionsutredningen överlämnade sitt 
förslag till Regeringen den 18 januari. 
Utredaren Ingvar Åkesson föreslår att man 
slår samman Sveriges fyra trafi kinspek-
tioner till en gemensam trafi kinspektion. 
Genom detta skulle man uppnå ett effektivt 
och framgångsrikt arbete med en gemen-
sam säkerhetskultur. I den kritik som fram-
förts menar berörda myndigheter att det 
saknas kalkyler som visar att kostnaderna 
verkligen blir lägre och att beslutsvägarna 
blir längre och byråkratin tyngre. 

Incidentrapportering on-line
SWEREF är sedan ett antal år anslutna 
till incidentrapporteringssystemet INSJÖ, 
vars syfte är att skapa en bättre bild av ris-
ker till sjöss. Det är ett system som fungerar 
mycket väl, men det har varit problem att 
få rederierna att skicka in rapporter. För att 
förenkla den hanteringen, och för att göra 
det enklare även att skapa incidentrappor-
ter internt, har nu SWEREF tagit fram ett 
”on-linesystem” för detta. 

Genom att göra denna tjänst så tillgäng-
lig som möjlig, hoppas SWEREF kunna få 
fl er medlemmar att verkligen skriva rap-
porter när något inträffar som kan vara av 
värde att veta för andra rederier, vilket ju är 
grundtanken med hela INSJÖ-systemet.

Genom att alla rapporter totalt avidenti-
fi eras innan de publiceras, behöver ingen 
heller oroa sig för att integriteten påver-
kas eller att någon enskild redare, fartyg 
eller person kan identifi eras i systemet. 
Systemet kommer att demonstreras i 
samband med SWEREFs årsmöte i på 
Stockholmsmässan den 8 mars.

OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDS-REDARNA
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Stort intresse för utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete
SWEREF Skärgårdsredarna och ALMEGA har tagit fram guidelines 
för SWEREFs medlemsrederier i Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Det har resulterat i en pärm med information, exempel och mal-
lar. Under arbetet med att ta fram dessa guidelines konstaterade 
man att det även fanns behov av en utbildning. Medlemsrederierna 
har därför erbjudits en introduktionskurs för att komma igång med 
arbetet. En kurs i Stockholm, Göteborg respektive Norrland plane-
rades. Överraskande nog blev det rusning till dessa subventione-
rade kurser och till dags dato är sex kurser med cirka 20 deltagare 
varje gång inbokat. Kursledare är Anita Odefalk som är arbets-
miljöexpert från ALMEGA, Alf Norgren från Strömma, som har rede-
riperspektiv på arbetsmiljöarbetet samt Leena Tegevi från SWEREF 
Skärgårdsredarna.

Medlemsmöten
Årsmötet 2007 kommer att hållas den 8 mars 2007 på Stockholms-
mässan med efterföljande middag. Höstmötet blir 17-19 oktober 
2007 i Marstrand.

SWEREF vill främja miljöarbete
En arbetsgrupp för miljöfrågor har bildats i föreningen. Den består 
av representanter från rederier som har deltagit i olika miljöprojekt 
men även från rederier som är intresserade av att hitta lösningar för 
varsam miljöpåverkan. Arbetsgruppen ska titta på vilka möjligheter 
det kan fi nnas att minska miljöpåverkan med befi ntligt tonnage. Fem 
huvudområden kommer att beaktas: Utsläpp till luft (emissioner), 
utsläpp till hav, bränslebesparing, erosion och buller.

GS Rederi sålt
Ressel Rederi AB har förvärvat samtliga aktier i GS Rederi AB i 
december. Ett av rederiets två fartyg, m/s Kungsholm såldes den 
4 januari till Condor Shipping. Det andra fartyget, m/s Silverö, går i 
trafi k för Waxholmsbolaget.

Medlemsnytt

Stor bränslebesparing med sparsam körning för 
Waxholmsbolaget
Waxholmsbolaget deltog för ett år sedan i ett projekt, initierat av 
ägarna Stockholms Läns Landsting och Naturvårdsverket, med mål 
att minska utsläppen från fartygstrafi ken. Bolagets mål har varit att 
utveckla en metodik för sparsam körning som ett marknadsmässigt 
koncept som kan utvecklas och leva vidare på kommersiell grund. 
Våren 2004 genomförde man en ”klassisk” utbildning i sparsam kör-
ning som innebar att utomstående konsulter skulle föreskriva hur 
man kunde spara bränsle. Detta gav inte så mycket sparat bränsle, 
men innebar problem med tidtabell med mera. Man bytte då modell 
för projektet och lät befälet på varje fartyg själv använda sin erfa-
renhet och kunskap för att utarbeta metoder för bränslebesparing. 
Bränsledatorer installerades i fyra testfartyg, och genom att ständigt 
kunna avläsa bränsleåtgång kunde befälhavaren skapa avsevärda 
besparingar, samtidigt som tidtabellen kunde hållas. 

Sammanfattande synpunkter från befälhavarna har varit: Installera 
bränsledatorer. Se över tidtabeller och förläng om möjligt tiden för 
tomturer. Stryp inte maskinerna. Lita på befälhavarnas omdöme – re-
servkraft kan behövas. Anpassa farten då man ligger före tidtabell. 
Mjuka tillägg och utbackningar kan skapa stora problem att hålla 
tidtabell – den största besparingen har man genom att dra ned lite 
där man tidigare kört fullt.

Besparingarna har varit stora, bränsleförbrukningen kan skilja så 
mycket som 10–15 % mellan anpassad körning och full fart inom 
ramen för befi ntlig tidtabell.

Mer information om Waxholmsbolagets försök kan fås av projekt-
ledaren Indrek Pöldma.  Indrek.Poldma@waxholmsbolaget.sll.se    
Tel 08-614 64 50. 
Red not: På nya moderna motorer fi nns bränslemätare oftast inbyggda.

Avtalet mellan WÅAB och Klart Skepp uppsagt
I höstas skrev Waxholmsbolaget ett entreprenadavtal med Klart 
Skepp AB för att driva fartygen Söderarm, Sandhamn, Dalarö, 
Värmdö, Vånö, Väddö, Viberö, Vaxö och Saxaren.

Avtalet har nu hävts av Klart Skepp och anledningen uppges vara 
att anbudsunderlaget inte överensstämde med verkligheten och att 
anbudet därför har blivit felaktigt. Waxholmsbolaget är däremot av 
uppfattningen att Klart Skepp har räknat fel. 

Bild till vänster: Det var fullt i lokalen  när den första utbildningen i Systematiskt arbetsmiljöarbete hölls på ALMEGA-huset i Stockholm.
Bild till höger: Alf Norgren, Anita Odefalk, och Leena Tegevi håller kurs på m/s Walona i Göteborg. 

m/s Kungsholm såldes den 4 januari till Condor Shipping.
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Uppfräschning av Sjöbris 
och Sjögull
Blidösundsbolagets 
systerbåtar Sjöbris och 
Sjögull ska bli mer hem-
trevliga och genomgår i 
vinter en total ”make over” 

på Oskarshamnsvarvet. Bland annat ska huvudsalongerna få ny in-
redning för bättre ljus- och ljudmiljö. På övre däck byggs en ny salong 
med plats för 120 middagsgäster. 

WÅAB fi ck pris för gott bemötande och god tillgänglighet 
Stockholms Läns Landsting delar varje år ut ett pris till verksamhe-
ter som tagit initiativ för att förbättra bemötandet av människor med 
funktionshinder och ökar deras möjligheter både vad gäller fysisk och 
kommunikativ tillgänglighet. För år 2006 blev det Waxholmsbolaget 
som fi ck priset. Motiveringen lyder något förkortad:

”Waxholmsbolagets tjänstemän har ett gott samarbete med handi-
kapprörelsen. De tillvaratar våra synpunkter och förbättrar tillgänglig-
heten vid ny- och ombyggnation av sina fartyg. Waxholmsbolaget har 
ett mycket bra bemötande och är alltid hjälpsamma så att resenärer 
med funktionshinder får en bra resa. Vi ser att det är viktigt att föra fram 
de goda krafterna som faktiskt påverkar för ett tillgängligt samhälle.” 
(Neuorogiskt Handikappades RF)

WÅAB har bl a gjort en inventering av båtar som är i trafi k. Egna 
och fristående entreprenörers fartyg har inventerats och samlats i en 
rapport där båtarnas beskaffenhet beskrivs i bild och text. Man tar 
också upp vad som kan förbättras i framtiden. I tidtabellerna anges 
om båten som avgår har tillgänglig ombordstigning, hiss, handikapp-
toalett etc.  I samarbete med Skärgårdsstiftelsen har man utarbetat 
en broschyr ”Skärgård för alla” där olika utfl yktsmål fi nns beskrivna 
ut tillgänglighetssynpunkt. 

Göran Malmsten, vice vd på Blidösundsbolaget
Göran Malmsten, tidigare VD på GS Rederi AB, började på 
Blidösundsbolaget den 15 januari som vice VD och kommer att 
jobba med operativa frågor tillsammans med Niklas Schölin. Göran 
har tidigare arbetat som reservoffi cer på bl a isbrytare.

Ny rederichef för Visingsötrafi ken
Från den 15 januari tjänstgör Jan-Olof Moberg som rederichef vid 
Visingsötrafi ken. Jan-Anders Johansson, som varit rederichef i  8 år, 
har gått över till andra arbetsuppgifter inom Jönköpings Kommun. 
Jan-Olof Moberg har jobbat inom Visingsötrafi ken i sammanlagt 20 
år, som skeppare på färjorna, som rederiets säkerhetsansvarige och 
de sista åren även som biträdande rederichef. Rederiet kommer att 
projektera en ny färja under 2007. 

Mikael Björndahl ny försäljningschef på SwedMotor
Mikael Björndahl har anställts som försäljningschef för marinmo-
torer på SwedMotor AB. Han kommer närmast från företaget MJP 
Waterjets och har tidigare arbetat på Kamewa. Mikael, som är civil-
ingenjör, har gedigna kunskaper i och lång erfarenhet av kompletta 
framdriftsystem från motorer till fartygspropellrar och vattenjet-
aggregat.

Anställningen av Mikael Björndahl är ett led i SwedMotors sats-
ningar för att stärka positionen som helhetsleverantör samt för att 
skapa närmare relationer med återförsäljare och kunder.

– Vi har idag fl era intressanta projekt på marinsidan och allt fl er 
kunder vill att vi tar ett helhetsansvar för hela drivlinan. Mikael är 
därför ett viktigt tillskott med sina breda kunskaper och gedigna erfa-
renheter inom området, säger Magnus Bergman, vd på SwedMotor 
AB.

Med Mikael är SwedMotor AB nu uppe i totalt 20 anställda vid 
företagets anläggning i Jordbro söder om Stockholm.

Ny överinspektör i Malmö
Gunnar Zahlée har tagit över som överinspektör på Sjöfartsinspek-
tionen i Malmö. Gunnar har jobbat som fartygsinspektör i Malmö 
sedan 1989 och har varit ansvarig för nybyggnation och ombygg-
nation av främst ro-ro-passagerarfartyg. 

Stormfågeln får ny VD
Efter testerna till sjöss med prototypbåten ”Stormfågeln” kommer 
nu Stormfågeln AB in i ett nytt teknikutvecklings- och kommersia-
liseringsskede, dvs i en ny fas. Därför har en ny VD rekryterats och 
till denna befattning har chefen för Marinverkstäderna på Muskö, 
tillika tekniske chefen för Sjö i FMLOG, Jan Ericsson utsetts. Jan 
är sjöingenjör och civilingenjör och kommendör i Flottan. Han har 
en förnämlig meritlista med bland annat många år inom avancerad 
stridsfartygsutveckling. Jan har vidare ett kontaktnät nationellt och 
internationellt inom såväl marin som civil sjöfartssektor. Jan Ericsson 
tillträder den 1 april 2007.

Personalia

Mikael Björndahl 
har anställts som 
försäljningschef för 
marinmotorer på 
SwedMotor AB.
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MTU-motorer i försvarets skolfartyg
Försvarets materielverk FMV har beställt fem skolfartyg hos Swede 
Ship Marine AB. Fartygen ska byggas av Djupviks Varv och för-
ses med dubbla 12-cylindiga MTU-motorer som levereras av 
Jordbroföretaget SwedMotor AB. Motorerna i skolfartygen är av 
typen MTU 12V 2000 och levererar 1.350 hästkrafter vardera. Det 
är samma motortyp som marinens Visby-seriens 16-cylindriga mo-
torer. Det gör att det tekniska kunnande som redan fi nns i försvaret 
kan merutnyttjas samtidigt som reservdelsförsörjning och service 
kan samordnas mellan de olika fartygstyperna. De nya skolfartygen 
ska användas för grundläggande utbildning av marinens kadetter 
inom områdena navigation, manövrering och sjömanskap.

– Det är väldigt roligt att marinen visar fortsatt förtroende för 
motorerna från MTU. Första leveranserna gör vi redan före som-
maren, säger Peter Wulfi ng, försäljningschef för industrimotorer på 
SwedMotor.

MTU är en av världens ledande tillverkare av dieselmotorer, gas-
turbiner och kompletta drivlinor. Företagets marinmotorer fi nns 
storlekar från 170 till 12 300 hästkrafter. I Sverige sitter moto-
rer från MTU bland annat i ett stort antal passagerarfartyg samt i 
Kustbevakningens 300-båtar.

Fältprov i hög fart
I december inleddes fältproven av prototypbåten ”Stormfågeln” i 
farvattnen i närheten av Fisksätra Varv. Den 17 december gjordes det 
första högfartsprovet i öppen sjö i Stockholms inre skärgård. Farten 
var 40 – 50 knop och utfallen i linje med de höga förväntningarna 
enligt Stormfågeln AB. Man rapporterar att vågsvallet knappt var 
märkbart i det högre fartregistret. Planerna är att fortsätta fältproven 
i lämpliga farvatten och efter diverse trimningar och justeringar med 
ännu högre varvtal och farter. Man räknar med att i framtiden ska 
båten kunna ha en marschfart på 65 knop och maxfart på över 100 
knop! Tanken är att konceptet ska utvecklas för fartyg i storleksord-
ningen 15-25 meter som ska kunna ta såväl gods som passagerare. 
Andra tänkbara användningsområden är sjöräddning, tull och kust-
bevakning. (www.stormfagel.se)

Stockholms Skepps & Byggnadsvårdshandel fl yttar
Stockholms Skepps & Byggnadsvårdshandel har fl yttat ut ur stan 
till Svandammsvägen 1 i Midsommarkransen. Butiken profi lerar sig 
med att ha ”allt från fårtalg till fartygsradar”, med betoning på tradi-
tionell trävård och kvalitet. Företaget har bland annat ritat elsystemet 
på Briggen Gerda i Gävle och kan även leverera navigations- och 
kommunikationssystem.

På web-shopen www.stockholmsskeppshandel.com har man 
över 2000 produkter.

Nord West 420 med Volvo Penta IPS utsedd till Årets Båt
I samband med båtmässan i London utsågs den svenska båten Nord 
West 420 till Årets båt i kategorin Flybridge under 50 fot. Båten är 
utrustad med Volvo Penta IPS med joystick.

K&N Kassasystem har bytt namn till Datorama Kassasystem AB
K&N Kassasystem.se har under ett antal år haft ett samarbetsavtal 
med SWEREF. 

Under de senaste åren har K&N Kassasystem expanderat kraftigt. 
Man kom till det stadiet att man kände sig tvingade att vidta kraf-
tiga åtgärder för att kunna upprätthålla nivån på service och kvalitet. 
Personalen hade alldeles för hög arbetsbelastning. Dessutom kände 
man att med annalkande lag- och regelförändringar skulle man inte 
hinna med att serva marknaden med den dåvarande företagskonstel-
lationen.

I december 2005 beslutades därför om en fusion med huvudle-
verantören, Datorama AB. Förberedelserna pågick januari – februari 
2006 och fusionen genomfördes i mars 2006 genom att Thomas 
Karlsson och Stefan Eriksson, de båda ägarna av K&N Kassasystem 
köpte 50 % av Datorama AB. I samband med detta bytte man också 
namn till Datorama Kassasystem AB. Under 2006 har man omstruktu-
rerat, rekryterat och nyanställt ett fl ertal personer i företaget. I dagslä-
get är man fjorton personer och rekrytering pågår fortfarande. Under 
själva arbetet med att jobba ihop de två företagen uppstod tidvis vissa 
störningar i support och andra funktioner.

– Vi är ledsna om någon av SWEREFs medlemmar drabbats av 
detta men det var ett nödvändigt arbete för att komma dit vi är idag, 
säger Stefan Eriksson. 

Datorama Kassasystem AB är idag en av Sveriges största leve-
rantörer av s.k ROM-baserade och PC-baserade kassasystem samt 
alla typer av vågar och butiks/detaljhandelsutrustning. Företaget har 
ca 3000 slutkunder och ca 150 återförsäljare i hela landet. Man har 
även ett antal supportspecialister, tekniker, säljare m.m. samt ett brett 
produktsortimentet, allt ifrån enkla bärbara kassor till avancerade pc-
system i nätverk. Kontoren fi nns i Stockholm och Ludvika.



Märsgarn - Marinens och Sjövärnkårens övningsplats
Författare: Stefan Nilsson

Märsgarn, beläget vid Hårsfjärden utanför Berga, mellan Gålö och 
Muskö i Stockholms skärgård har sedan 1911 varit bas för olika 
delar av Flottans utbildningsverksamhet.

Historien är omfattande. Marinens fl ygväsende hade redan 1916 
Märsgarn som fl ygstation. 1941 inträffade den stora Jagarolyckan 
då tre Jagare allvarligt skadades och sänktes. 33 personer om-
kom. Om det var sabotage eller olycka blev aldrig helt klarlagt. 
1955 startade fl ottans attackdykarutbildning på Märsgarn. 1977 
fl yttade Sjövärnskårens aspirantutbildning till Märsgarn. 

I dag är kanske Märsgarn mindre betydelsefull som marin bas men 
fortfarande fi nns här Sjövärnskåren med omfattande ungdoms-
verksamhet. Kursgården Märsgarn marknadsför sig också, med 
många aktiviteter, på den civila marknaden. 

Författaren Stefan Nilsson har själv gått aspirantutbildning på 
Märsgarn i början av 80-talet. Sedan har han varit tillbaka som in-
struktör och som kursledare vid marinens ungdomsskolor. Nu har 
han sammanställt en historik över Märsgarn. Boken är rikt illustre-
rad med fotografi er och intressant läsning framför allt för dem som 
har vistats på Märsgarn genom åren.

Lars-Johan Skough
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Bok & Kultur

Ny typ av skärgårdsfartyg under utveckling
Svenska Sjöakademien AB utvecklar i samarbete med Ocke 
Mannerfelt Design något som man kallar ”den nya generationens 
skärgårdsfartyg”. Dessa fartyg ska, enligt företaget, inte bara upp-
fylla dagens krav på miljö och säkerhet – man ser även framåt och 
kundanpassat med ledorden miljö, säkerhet och logistik.

Svenska Sjöakademien AB anser att det fi nns ett kommande be-
hov av nya snabbgående fartyg inom skärgårdsfl ottan i Sverige men 
även inom andra delar av Skandinavien.

Dagens fartyg är i många fall från både 60-, 70- och 80 talet, 
ofta med många ombyggnader och maskinbyten bakom sig. Dessa 
fartyg får allt svårare att tillgodose de ökande kraven på ekonomi 
från operatörer och redare. Förutom detta ökar kraven på tillgäng-
lighet, säkerhet, logistik och miljö. Det sistnämnda inte minst från 
myndigheter och uppdragsgivare, en fullt naturlig och riktig väg att 
gå, menar man från Sjöakademien. Från passagerarna ökar också 
kraven på turtäthet, tillgänglighet och bekvämlighet. Med ökad till-
gänglighet och säkerhet kommer fl er att vilja åka med snabba, säkra 
och miljöriktiga fartyg. Den slutsatsen drar  Sjöakademien som hop-
pas kunna tillverka fartyg som är vackra att se på och har minimerad 
inverkan på strand- och bottenmiljö. 

Höga krav på funktion och miljö tillsammans med egna erfaren-
heter är grunden för det nya fartygskonceptet som Sjöakademien 
utvecklar, enligt Andreas Westergren som är VD för företaget. Genom 
intervjuer med uppdragsgivare, redare, operatörer, sjöpersonal och 
passagerare har man fått fram en bild av behov och önskemål. Varje 
kategori har fått lista behov och önskemål. Utifrån dessa har far-
tygets koncept växt fram för att optimeras med hjälp av designers 
och konstruktörer till att bli så optimalt som möjligt för så många så 
möjligt, menar Andreas Westergren.

Genom ett modernt modultänkande ska fartyget lätt kunna an-
passas till individuella operationsområden för fl exibilitet för dess 
användare och brukare. Genom serietänkande hoppas man skapa 
fördelar vid nybyggnationer, service och personalrörlighet, berättar 
Andreas Westergren.
Ocke Mannerfelt, som är med och utvecklar fartyget, säger: 

– Om man skall göra ett riktigt bra fartyg måste man börja från ett 
helt rent papper och ha en ledstjärna med sig genom hela design-
processen. Detta projekt har jag väntat på länge och motivationen är 
på topp att få vara med att göra ett miljömässigt vettigt och vackert 
fartyg till våra skärgårdar.

Grundläggande design
Enligt Sjöakademien ska de nya fartygen uppfylla följande: 
• Miljöklassade motorer med partikelfi lter och katalysatorrening.
• Bränsleeffektiva med låg driftekonomi och underhållskostnad.
• Motorer förberedda för alternativa miljöbränslen
• Lättdrivna skrov med extremt liten våg- och dynamisk påverkan
• Designad marschfart 20 knop
• Grundstorlek för 200 passagerare. Fartygen är konstruerade 
 och förberedda för en modulförlängning till 350 passagerare.
• Slutna grå- och svartvattensystem för rening ombord eller 
 tömning iland
• Effektiva lastnings- och lossningssystem för passagerare 
 och gods.
• Nytänkande fl ott- och MOB arrangemang.
• Ny skrovskade- och grundstötningsdesign för ökad säkerhet
• Mycket ergonomisk och genomtänkt arbetsmiljö för besättning 
 och passagerare
• Väldesignade, harmoniska och vackra fartyg.

Nu hoppas man att dagens redare och uppdragsgivare ska se 
positivt på försöket att utveckla fartyget och man vill givetvis att 
intresserade redare tar kontakt med www.sjoakademien.se eller 
Ocke Mannerfelt Design.

Miljöledningssystem
Grön säker passagerarbåt är ett projekt som enligt företaget Paragon 
syftar till att bygga upp ett verksamhetsledningssystem skräddarsytt 
för passagerarbåtsnäringen. Systemet är uppbyggt i datamiljö och 
ska gå lätt att bygga ihop med befi ntliga system såsom ISM-koden 
etc. 
Det som ingår i systemet är följande:

- Systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med AFS 2001:1
- Miljöledning i enlighet med ISO 14001:2004
- ISM-koden

Systemet byggs upp i internatform, dvs. fyra dagars hårt arbete. Sen 
ska man enligt företaget ha ett komplett och uppbyggt verksamhets-
ledningssystem som svarar upp mot sjöfartsverkets kommande krav 
rörande systematiskt arbetsmiljöarbete samt förbereder en för fram-
tiden inom yttre miljö. Systemet är efter internatveckan certifi erbart 
enligt ovanstående standarder, allt enligt Paragon. Kontaktperson: 
Linus Josefsson, Paragon Affärsutveckling AB i Luleå.

För mer info, se www.paragon.se 

Ett nytt fartygskoncept.
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Ibland kan det vara svårt att genomföra förbättringar även om det 
verkar vara ett bra läge för det. ”Idealläge” borde det vara när både 
kund och passagerare vill och när resultatet skulle bli bättre både för 
miljön och ekonomin. Men till och med då kan det hända att man får 
”krokben” från oväntat håll.

Ett exempel på detta har Färjerederiet från Furusundsleden:
Passagerarna har klagat på för dålig kapacitet. Kapacitetsbrist 
kan lösas med fl er fartyg eller större fartyg.  Färjerederiet bestäm-
de sig för ett större fartyg och anledningarna till det var fl era.
• Det skulle bli ett nytt fartyg med nya tysta miljövänliga 
 maskiner
• Ett fartyg istället för två ger mindre bränsleförbrukning och i 
 sin tur mindre CO2-utsläpp
• För den som ska betala är det billigare med ett fartyg än två 
 med tanke på personalkostnader.

Som entreprenörer var man överens med sin kund (Vägverket) 
om att det bästa för situationen var ett nytt, modernt och större 
fartyg.  Man skulle då kunna lösa det mesta av kapacitetsbristen. 
Så långt var allt väl.

Men ett större fartyg krävde ombyggnation av kajanlägg-
ningen på platsen. Arbete i vatten kräver miljödom av Miljö-
domstolen, och där tittar man på miljön ur en annan synvinkel. 
De fördelar för miljön som Färjerederiet menade att man skulle 
uppnå betydde helt plötsligt inte något. Miljödomstolen tittar 
nämligen bara på hur ser det ut under vattnet.  

Utslaget blev att om 
Färjerederiet bygger 
en ny kajanläggning 
så kommer Miljö-
domstolen att titta 
utmed stränderna om 
fem år, och kan man 
då se förändringar, ska 
Färjerederiet vara eko-
nomiskt ansvariga för 
dessa. Vem ger sig in i 
ett projekt med de för-
utsättningarna? Och hur ska man kunna veta vem som har ställt 
till med stranderosionen? Färjan, andra fartyg, Finlandstrafi ken, 
vinden, strömmen osv. Kanske en kombination, vem vet?

Tillbaka på ruta noll föreslog Färjerederiet försiktigt två fartyg 
i stället, varpå Vägverket svarade att man inte har råd. 

Resultatet av hela historien: 
Kapacitetsbristen kvarstår och resenärerna rasar. Kriget är ett 
faktum och då var alla ändå överens från början.

– Det verkar inte som om olika myndigheter drar åt samma 
håll. Man har helt enkelt inte bestämt sig för vad som är bäst för 
miljön, menar Anders Werner som är VD på Färjerederiet. 

– Det känns hopplöst när man vill så mycket, men av det blev 
inget. Tvärtom får man kritik för att inget händer, säger han 
uppgivet. 

Det är inte alltid så lätt 
att värna om miljön!

text: leena tegevi
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Det fi nns vad jag vet inga svenskspråkiga 
standardavtal för managementuppdrag 
men det fi nns några moderna engelsk-
språkiga avtalsformulär. De avtal jag 
syftar på är Crewman och Shipman som 
båda publiceras av Bimco. Ni hittar dessa 
avtalsformulär på Bimcos hemsida www.
bimco.org (länkning: Documents/Docu-
ments and Notes/Sundry other Forms). 

Crewman som senast reviderades 1999 
fi nns i två versioner Crewman A - Cost 
plus Fee och Crewman B - Lump sum. 
Den senaste versionen av Shipman är från 
1998. Eftersom jag i en tidigare artikel 
(artikeln För stor kostym i Passagerar-
Redaren nr 2/2006) har varnat för att 
använda omotiverat omfattande avtal 
vill jag redan nu klargöra att den för 
SWEREF-redarna största nyttan av de två 
Bimco-avtalen är deras användning som 
checklistor. 

Jag kommer här kort behandla upp-
dragets omfattning, olika principer för 
hantering av ekonomin i managementav-
tal och exempel på hur managementav-
tal kan påverka redaridentiteten. I övrigt 
rekommenderar jag att den redare som 
överväger att anlita en manager, och även 
managern, ögnar igenom t.ex. Shipman 
för att få bättre uppfattning om vilka 
frågor som bör beaktas i förhandling om 
management samt hur dessa frågor kan 
hanteras.

Uppdragets omfattning
Managementuppdragen kan vara mer el-
ler mindre omfångsrika. I Shipman görs 
en uppdelning på åtta olika uppdrags-
typer som kan ingå i uppdraget. De åtta 
uppdrag som omnämns i Shipman är 
Bemanning, Teknisk tillsyn och skötsel, 
Kommersiell management, Försäkrings-
hantering, Skötsel av ekonomi, Köp eller 
försäljning av fartyget, Proviantering och 
Bunkring. Denna uppräkning skall inte 
tas för komplett och för SWEREF-redarna 
tillkommer kanske t.ex. catering och land-
baserad biljettförsäljning. Särskilda fartyg 
eller trader kan motivera ytterligare verk-
samhetsområden som skall hanteras. 

I det avtal som skrivs kan det vara bra 
att för tydlighetens skull inte bara skriva 

vilka verksamheter som managern skall ta 
hand om utan även vilka som skall ligga 
kvar på uppdragsgivaren om detta inte 
är helt uppenbart. Vidare bör för varje 
verksamhet anges hur och inom vilka 
ramar denna skall skötas. Som exempel 
kan nämnas att fartygets ägare, när en 
manager skall sköta försäkringarna, bör 
ange försäkringsbelopp för fartyget, vilket 
eller vilka försäkringsbolag som skall an-
litas, eventuell medförsäkring så att fl era 
företagare är täckta av samma försäkring 
etc. 

Ekonomiska principer
Parterna måste även bestämma hur kost-
nadsriskerna skall hanteras. De två hu-
vudformerna är de som fi nns i de ovan 
nämnda Crewman A - Cost plus Fee och 
Crewman B - Lump sum. A-varianten 
innebär att managern får betalt för de fak-
tiska utgifter han har för fartyget vilket 
innebär att han arbetar på löpande räk-
ning samt att han får en fast ersättning 
för sitt eget arbete. B-varianten innebär 
att managern får en fast ersättning (lump 
sum) till täckande av sitt eget arvode och 
kostnaderna för det han skall ombesörja. 

A-varianten förutsätter att den redare 
som köper tjänsten har stort förtroende 
för managern. Att direkt ohederliga ma-
nagers kan bli ett problem behöver knap-
past nämnas men sådana kan om de blir 

upptäckta normalt ändå avvecklas pga. 
ohederlighet/kontraktsbrott. Värre kan 
det vara om managern är okunnig eller 
saknar ambitionen att göra ett bra arbete 
utan att därmed vara så dålig att grund 
för uppsägning av avtalet i förtid fi nns. 
Om redaren är osäker på sin tilltänkte 
manager bör han därför undvika långa 
avtalsperioder. 

Om redaren i stället väljer B-varianten 
med en fast ersättning till managern så 
måste han räkna med att managern behö-
ver ta höjd för oförutsedda kostnader och 
kostnadshöjningar vilket kan innebära att 
redaren får betala mer till managern än 
om avtalet hade gjorts enligt A-varianten 
dvs. på löpande räkning. 

Sammanfattningsvis kan sägas att långa 
avtalsperioder är riskfyllda särskilt för 
redaren. En inte ovanlig lösning är att 
teckna ett tillsvidareavtal med ömsesidig 
uppsägningsrätt och en uppsägningstid 
som är anpassad till den tid managern 
behöver för avveckling av besättningens 
anställningsavtal och eventuella investe-
ringar . 

Dubblering av redaridentiteten 
Den dubblering av redaridentiteten som 
ett managementarrangemang innebär kan 
ge upphov till problem. Parterna bör noga 
tänka igenom och se över bl.a. försäkring-
arna så att t.ex. ett fel som görs av ma-
nagerns anställda befälhavare eller andra 
besättningsmedlemmar inte faller utanför 
det försäkringsskydd som fi nns. 

Ett annat problem som kan uppstå är att 
managern inte betalar hamnumgälder och 
att därmed redaren genom uppkommen 
sjöpanträtt i fartyget (SjöL 3 kap. 36 §) blir 
betalningsskyldig gentemot hamnen för 
kostnader som enligt managementavtalet 
ligger på managern. Samma problem kan 
uppstå då en manager som skall tillhan-
dahålla besättning, eller en cateringfi rma 
som bedriver verksamhet ombord, inte be-
talar löner eller inte betalar in skatter för 
sina anställda. Även detta ger sjöpanträtt 
i fartyget vilket gör att fartygets ägare kan 
bli betalningsskyldig för kostnader som 
enligt avtalet ligger på managern.

Managementavtal
rolf ihre

Advokat och sjörättsjurist

En företeelse som under de senaste årtiondena snabbt vunnit mer mark är att redarna överlåter 
fartygets drift, eller delar av driften, till någon eller några managers. I denna artikel skall jag tipsa om 
standardavtal och peka på några övergripande frågor som parterna måste ta ställning till när 
utläggning av bemanning eller annat planeras. 

I Shipman görs en uppdelning på 

åtta olika uppdragstyper som kan 

ingå i uppdraget. De åtta uppdrag 

som omnämns i Shipman är: 

• Bemanning
• Teknisk tillsyn och skötsel
• Kommersiell management
• Försäkringshantering
• Skötsel av ekonomi
• Köp eller försäljning av fartyget 
• Proviantering
• Bunkring



Fråga:
Arbetsolycka ska i allvarliga fall utan dröjsmål anmälas 
till Sjöfartsinspektionen. Vad avses med allvarliga fall? 
Vad innebär utan dröjsmål?

Svar:
En allvarlig olycka är t ex dödsfall eller svårare personskada 
(el förgiftning) eller om olycka drabbar fl era arbetstagare sam-
tidigt. Utan dröjsmål är samma eller nästa dygn, helst snabbare 
om möjligt.

Fråga:
Vem kommer att utföra arbetsmiljöinspektionerna i våra 
fartyg? Vad kostar arbetsmiljöinspektion? Hur skiljer man 
den från den vanliga inspektionen?

Svar:
Arbetsmiljöinspektion görs av en sjöfartsinspektör. Denne 
kan även ta hjälp av en inspektör från Arbetsmiljöinspektionen. 
Inspektionen är kostnadsfri. Man ska begära en noggrann spe-
cifi kation av tiden om arbetsmiljöinspektionen gjorts vid samma 
tillfälle som fartygsinspektionen.

Frågor
från läsarna
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Kvinnor är av tradition i minoritet i ship-
pingbranschen. Sjöfarten och miljön runt 
den har varit männens värld och fort-
farande är den kvinnliga antagningen 
till sjöfartsrelaterade utbildningar låg. 
Eftersom rekryteringen till ledande po-
sitioner på kontoren iland oftast skett 
bland sjöfolket, fi nns av samma skäl få 
kvinnliga beslutsfattare – färre än i andra 
branscher.

Men de kvinnliga beslutsfattarna blir 
sakta men säkert fl er och fl er. Det fi nns 
kvinnliga befälhavare, liksom kvinn-
liga lotsar, oljehamnschefer, miljöchefer, 
skeppsmäklare, befraktare, verkställande 
direktörer, operatörer, marknadschefer, 
inköpschefer och logistikchefer. Bran-
schen behöver dem, inte bara genom sitt 
kunnande och sin kompetens, utan även 
för att skapa moderna organisationer som 
speglar samhället utanför och som byg-
ger attraktiva arbetsplatser. Det kräver 
mångfald, nytänkande och ett modernt 
ledarskap.

Fler medlemmar
Situationen har sett likadan ut runt om i 
världen. 1974 bildades ett internationellt 
nätverk för kvinnor inom shipping. Det 
behövdes en mötesplats för kvinnor och 
det fanns ingen naturlig sådan, eftersom 
det bara var männen som reste på kon-
ferenser. Nätverket formaliserades till en 
internationell förening, WISTA, Women´s 
International Shipping and Trading As-
sociation, som idag fi nns i 17 länder och 
har drygt 600 medlemmar. Föreningen är 
öppen för kvinnor i ledande ställning och 
har växt stort de senaste åren, vilket också 
speglar utvecklingen inom branschen. 

Knyter samman branscher och 
kompetenser
WISTA Sweden är den största nationella 
föreningen med drygt 100 kvinnliga be-
slutsfattare som medlemmar. De har alla 
gedigen kunskap och i snitt 22,5 års erfa-
renhet av branschen. WISTA är inte bara 
en förening för kvinnor, den är också 
en mötesplats för olika typer av företag 
inom branschen. Den består också av 
olika kompetenser och yrkeskategorier. 
HR-chefen möter skeppsmäklaren och 
miljöchefen kan diskutera med befälha-

varen, avlastaren och försäkringsbolagets 
skadereglerare. Detta gör WISTA unikt. 
Ingen annan förening kan på samma sätt 
knyta samman näringen som WISTA.

Branschpåverkan och branschpris
– Vi arbetar med att lyfta fram kvinnorna 
i branschen och med att utnyttja vår unika 
roll. Vi vill aktivt påverka och se en mer 
tydlig, profi lerad och framtidsinriktad 
bransch som i ökad utsträckning satsar 
på mångfald, kompetens och gott ledar-
skap, säger Lena Göthberg, ordförande i 
WISTA Sweden. 

WISTA är sedan fl era år en av arrangö-
rerna för Världssjöfartens Dag. Hösten 
2006 bjöd föreningen dessutom själva in 
till ett öppet möte om branschens kom-
petens- och rekryteringsbehovet. WISTA 
Sweden har också instiftat ett ledarskaps-
pris – WISTAs Kompassros – som kom-
mer att delas ut för första gången 2007. 
Branschen behöver goda ledare med för-
måga att samla, förnya och visa vägen 
både internt och externt.

Professionell och personlig nytta
För sina medlemmar fokuserar WISTA 
Sweden på nätverksbyggande och kom-
petenshöjning. Varje WISTA-möte ska 
tillföra kunskap om branschen, om ledar-
skap eller om personlig utveckling.

– Vi vill med vår förening stödja och ut-
veckla de kvinnliga beslutsfattarna och 
skapa mötesplatser som ger dem både af-
färsmöjligheter och personlig nytta. Våra 
medlemmar ska få en stark plattform och 
bli än mer ”anställningsbara”, säger Lena 
Göthberg. 

Leena Tegevi, informationschef för 
SWEREF Skärgårdsredarna, har varit 
medlem i WISTA Sweden i 3 år.

– För mig har WISTA betytt att jag ut-
ökat mitt nätverk inom sjöfartsbranschen, 
men det har också betytt mycket för mig 
personligen, eftersom jag lärt känna fan-
tastiska kvinnor som också blivit mina 
vänner privat, säger Leena.

Nationella och regionala träffar
Förutom ett årligt höstmöte arrangerar 
WISTA Sweden en tvådagars konferens 
på våren med årsmöte och studiebesök 
på olika platser i Sverige. I väst och öst 
fi nns också regionala, informella nätverk. 
Stockholms- och Göteborgsregionen ord-
nar en till två aktiviteter per termin med 
mat, dryck, föreläsare eller arbetsplatsbe-
sök, något som uppskattas av medlem-
marna.

– Våra medlemmar är upptagna och en-
gagerade personer. Vi satsar på kvalitet i 
innehållet, men vill även skapa lite guld-
kant på tillvaron, säger Lena Göthberg.

WISTA – branschpåverkare och nätverk för 
kvinnliga beslutsfattare i shippingbranschen
WISTA Sweden är en förening för kvinnliga beslutsfattare inom shipping, dvs sjöfart, transport och handel. Föreningen, som spänner över 
alla kompetenser och olika typer av företag, vill utveckla medlemmarna och ge dem ett professionellt nätverk. WISTA Sweden är också akti-
vit med och påverkar branschens utveckling mot en tydligare profi lering och en mer framtidsinriktad hållning.

text: anna risfelt hammargren

WISTA Sweden på besök i Karlskrona vid årsmötet 2006. 
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Just nu pågår ett projekt till sjöss för att med fysiologiska mät-
metoder mäta trötthet hos ombordpersonal, främst på bryggan. 
I projektet deltar bland annat VTI, Karolinska institutet, Sjöfarts-
verket, Kalmar Sjöfartshögskola och Word Maritime University.

Projektet Fatigue at sea är nu lite mer än halvvägs. Man 
började sent 2005 och planerar att vara färdiga till sommaren 
2007. Forskningsprojektet är avsett att undersöka nivån av 
trötthet ombord i ett urval av svenska fartyg, både med 2- och 
3-vaktsystem. Åtta fartygsbesök har gjorts under sommaren 
och hösten 2006. Under dessa besök har man samlat mätdata 
från 17 nautiska befäl, varav 11 på 6 om 6-fartyg. Fartygen är 
både bulk-, tank- och biltransportfartyg.

Undersökningen utgörs huvudsakligen av fysiologisk mät-
ning som kompletteras med frågor och bedömningar. Denna 
mätning är unik eftersom ingen fysiologisk mätning har utförts 
ombord på mer än tio år och eftersom modernare kunskap om 
nivåer av trötthet ombord är grundad på subjektiva data från 
sjöfolket. Antalet personer ombord och arbetsbelastningen har 
förändrats markant och behovet av objektiva data är stort.

Projektdeltagarna omfattar
• VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). VTI har 
stor erfarenhet av trötthetsstudier i vägtrafi ken.
• Karolinska institutet, vilka har utfört många studier av trött-
het och skiftarbete på bla. poliser, läkare och piloter.
• Sjöfartsverket, där fl era förstudier utförts av trötthetens 
inverkan på fartygsolyckor, i synnerhet grundstötningar.
• World Maritime University (WMU) i Malmö som har gjort 
litteraturstudien samt deltar i referensgruppen.
• Kalmar Sjöfartshögskola, som genomför ett antal examens-
arbeten i ämnet, samt är värd för den simulatorstudie som 
genomförs i januari 2007.

Mätningarna utförs i huvudsak på bryggbefäl, men det fi nns 
planer på att följa upp på maskinpersonal. De mätningar 
som utförs ombord syftar både till att undersöka trötthetsni-
våerna under tiden befälen är på vakt, och till att undersöka 
sömnkvaliteten. 

Detta görs med en kombination av metoder: 
1. Mätning med hjälp av ”Actigraf”, ett mätinstrument som 
 bärs på handleden dygnet runt. Det registrerar aktivitet ur 
 vilken man kan räkna fram perioder av sömn och vakenhet 
 samt bedöma sömnens kvalitet.
2. Mätning av blinkfrekvens med EOG (electrooculografi ). 
 Ett par små elektroder fästs runt ögonen under vaktperio-
 den. Blinkfrekvens och duration är korrelerade till nivå 
 av trötthet.
3. Egenbedömningar av trötthetsnivåer under den vakna 
 perioden.

Projektdeltagarna är medvetna om det konkurrenstryck som 
fi nns och kommer att ta detta i beaktande vid formulering 
av lösningsförslag. Huvudsyftet är att, förutom att kartlägga 
situationen ombord, skapa lösningar som inte i någon större 
utsträckning ökar kostnaderna men som hjälper ombordperso-
nalen att få tillräcklig vila av god kvalitet.

Data kommer också användas till att förbättra existerande 
sömn- och trötthetsmodeller. KI har tagit fram en prediktor 
som bygger på existerande kunskap om skiftarbete iland. 
Målet är att förbättra denna med data från mätningarna på 
fartyg, så att den kan användas i sjöfarten.

Projektet har en hemsida http://www.vti.se/fatigueatsea där 
det fi nns nyhetsbrev och en litteraturstudie. Om man vill 
läsa mer om trötthetsstudier fi nns också en helt nypublicerad 
rapport från Seafarer’s International Research Centre (SIRC) 
i England där man mycket brett undersökt sjöfartsnäringen, 
både plattformar, fi skefartyg och handelsfartyg. SIRCs studie 
grundar sig huvudsakligen på dagböcker, enkäter och liknan-
de. Rapporten bör snart fi nnas tillgänglig på http://www.sirc.
cf.ac.uk/ 

Trots att projektet inte är slutfört fi nns en del förslag på vad 
man kan göra för att undvika farlig trötthet under arbetspas-
sen ombord. Bland annat:

• Ombord
– Mörk, tyst, sval sovmiljö, 
 Avslappning, Mat & motion
– Byta vakt vid tex 03-09-15-21
– Tekniska lösningar?

• Rederi/organisation
– Ta iland pappersarbete?
– Bemanning

• Regelverk
– Inspektioner m.m.
– Bemanning
– Kunskap hos inspektörer

I skrivande stund är Margareta och Mats Gillberg (KI) 
försöksledare under trötthetsstudien på Kalmar sjöfarts-
högskola. 10 frivilliga sjöbefäl kör 6-6 systemet under 6 dagar, 
och tillbringar frivakterna på skolfartyget Calmare Nyckel. 
Även försöksledarna går vakt och upplever samma effekter 
som sjöbefälen!

Forskning om trötthet

text & foto: margareta lützhöft
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Hans tar hand om passagerarna

Nyfi ken 
på ditt jobb
Hans Johansson 

Hur ser en vanlig dag ut?
Jag jobbar antingen dag eller kvällspass. 
En vanlig dag går jag till exempel upp 
03.45 och cyklar till båten 04.15 där jag 
träffar befälhavaren. Vi låser upp och 
gör fartyget sjöklart, vilket innebär att vi 
kollar vatten och oljenivåer, startar upp 
motorerna och kopplar loss landström-
men osv. Första turen börjar för Vestas 
del på Brännö klockan 05.00. På vägen dit 
städar jag ombord om det behövs. Vi kör 
några turer fram till klockan 8.30 då vi 
har rast en timma och en timmes översyn 
av fartyget. Då bunkras båten, vi fyller på 
vatten, tömmer septitank, ser över t.ex. 
batterier, byter fi lter, vaskar av utsidan, 
kollar brandsläckare etc. Ibland byter jag 
ut trossar och annat som är slitet, lagar 
trasiga säten m.m. Vid 10.30 kör vi igen 
tills passet slutar 15.45. Då har vi kört un-
gefär sex turer med varierande längd. När 
man jobbar kväll är passet kortare, från 
15.45 till 23.30. Då avslutar man med att 
städa ombord. 

Under turerna är det jag som lägger ut 
landgången, dirigerar passagerarna och 
räknar resenärer som går på och av. Jag 
säljer också biljetter i expeditionen. Jag 
möter mellan 500 och 2000 passagerare 
per dag beroende på säsongen. Pendlarna 

lär man känna och kan skoja lite med. På 
sommaren får man hjälpa turister tillrätta 
och tala om vad som fi nns på de olika öar-
na. Det är också min uppgift att hjälpa rö-
relsehindrade ombord och i land till vän-
tande färdtjänst. Jag ansvarar dessutom 
för posttransporter, tidningshantering och 
färskvaror till affärer och restauranger på 
öarna  

I arbetet ingår också att, tillsammans 
med befälhavaren, testa utrustningen om-
bord. På Vesta övar vi varje vecka att sätta 
igång brandpump, prova brandsläckare 
osv. Ungefär en gång i månaden testar 
vi utrustningen för ”man över bord”. 
Minst en gång per år har vi en större 
övning med hela Styrsöbolaget, hamnen 
och räddningstjänsten. Fler rederier deltar 
i övningen, som är en fi ngerad kollision 
med brand ombord. Vi sjösätter livfl ottar 
och testar fartygets slides som används för 
att komma i livfl ottarna akterut. En eller 
fl era man hoppar också i sjön med över-
levnadsdräkter för att man ska få träna 
”man över bord”. 

Vad är det bästa med ditt jobb?
Att få vara på sjön varje dag. Ju mer det 
blåser desto roligare är det. Då njuter jag 
av att vara inomskärs eftersom jag vet hur 
det känns ute på Nordsjön. Variationen i 
vädret och bland resenärerna gör att ingen 
dag blir den andra lik. 

Varför valde du det här jobbet?
Jag är sjöman i grunden och vill vara på 
sjön men ändå bo hemma. Därför är det 
här jobbet perfekt för mig. Efter att bl.a. 
ha rensat torsk och lagat mat i oväder på 
Nord- och Östersjön är jag tacksam varje 
morron när jag börjar mitt arbete inom-
skärs. 2003 började jag på Styrsöbolaget 
för att jag ville bo hemma hos mina barn. 
Då upptäckte jag att det var jätteroligt att 
ha passagerarkontakt. Man får hjälpa till 
mycket och man måste tycka om män-
niskor. Är man trevlig så får man mycket 
positivt tillbaka. 

Svårigheter i jobbet?
Det är långa arbetspass, speciellt på som-
maren då vi ofta får köra extraturer på 
vår rast. Så man är ganska trött när man 
kommer hem. Många lyft med tunga land-
gångar, speciellt vid hög- och lågvatten 
sliter på våra ryggar. Jag har annars inga 

problem med att börja tidigt eller att sluta 
sent. 

Har du någon dröm eller framtida 
utmaning?
Jag skulle vilja driva ett eget café med hus-
manskost tillsammans med min sambo. 
Antingen ombord eller i land. Jag hoppas 
också att jag någon gång kan åka till Bre-
tagne och se de ”riktiga” fyrarna där.

 
Någon speciell händelse som påver-
kat ditt liv?
Pappa dog när jag var fyra år och hade han 
inte gjort det hade jag förmodligen varit 
delägare i en fi skebåt och jobbat med det 
hela livet. Nu blev det inte så. Efter min 

skilsmässa bodde jag ensam med mina två 
barn. Det gjorde det omöjligt att jobba till 
sjöss fl era veckor i sträck och det ledde 
till att jag så småningom fi ck jobb i skär-
gårdstrafi ken. Det är jag glad för, det är 
det bästa jobb jag haft.

Din bästa egenskap?
Jag har stort tålamod, lätt för att ”ta folk” 
och ser för det mesta positivt på tillvaron. 
Jag vill alltid försöka klara av saker innan 
jag säger nej. 

Din sämsta egenskap?
Jag är kanske lite godtrogen och blir där-
för besviken på folk ibland. 

Har du något motto?
Var mot andra som du vill att de ska vara 
mot dig.

Dina närmaste framtidsplaner?
Till sommaren ska vi troligen åka på MC-
semester. Vi tänker luffa runt i Sverige o 
Norge och t.ex. bo på vandrarhem utan 
att planera i förväg. Man kan åka dit so-
len lyser.

Någon politisk fråga som du tycker 
är viktig? 
Det måste löna sig att arbeta.

Tröttnar du aldrig på att åka båt?
Nej, det är lika roligt varje dag. 

Hans Johansson är matros i Styrsöbolaget –Det är det bästa jobb jag haft, säger han. Foto Leena Tegevi.

text: leena tegevi

Namn: Hans Johansson

Yrke: Matros i Styrsöbolaget

Ålder: 50 år

Bor: På Styrsötången i Göteborgs södra skär-
gård (utan fast landförbindelse)

Arbetsplats: Ombord på m/s Vesta.

Åker till jobbet: Cyklar eller åker moppe. Det 
är bilförbud på Styrsö. (krävs tillstånd)

Utbildning: Kockskola, maskinistexamen och 
grundläggande säkerhetsutbildning. 

Fritidsintressen: Att göra saker tillsammans 
med min sambo som att t ex. köra motorcykel 
och resa. Jag är också intresserad av maskiner 
och teknik och är medlem i svenska fyrsäll-
skapet.

Framtidsmål: Att förbättra arbetsmiljön om-
bord genom att delta i arbetet med att hitta 
lösningar för lättare och säkrare hantering av 
landgångar. 

Tidigare jobb: Jungman, trålfi skare, matros i 
storsjöfart, kock i land och till sjöss.

Som däcksman i skärgårdstrafi ken 
är Hans den som möter och hjälper 
passagerarna ombord. Sommartid 
möter han upp till ca 2000 passage-
rare under ett arbetspass. 

– Det underlättar om man tycker 
om människor och kan tänka positivt, 
säger Hans.

”Jag möter mellan 500 och 2000 
 passagerare per dag beroende på 
 säsongen.”




