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Ordförande har ordet!
Föreningen står inför två viktiga framtidsfrågor, 
det är behovet av nyrekrytering och sjöfartens miljö-
påverkan.

Sveriges Redareförening (SRF) har tagit fram en sk. 
klusteranalys som visar att över 200 000 personer i 
Sverige har arbeten som helt eller delvis är beroende 
av den svenska sjöfarten. Cirka 14 000 personer 
arbetar på fartyg och rederiers kontor, i hamnarna 
ytterligare cirka 5 000 personer. Runt dessa fi nns alla 
människor på företag och myndigheter som hante-
rar gods- och persontransporter till sjöss, reparationer och nybyggnad av 
fartyg, försäkringar, skeppsmäkleri, lotsning och alla så kallade omgivnings-
näringar som resebyråer, turistorganisationer med fl era. 

Cirka 90 procent av utrikeshandeln går med fartyg, varav 25 procent på 
svenska kölar. Varje år hanterar hamnarna 180 miljoner ton gods. Fler än 30 
miljoner människor reser med färjor till och från Sverige och 35 miljoner re-
ser med den inrikes färjetrafi ken. Siffrorna illustrerar hur viktig sjöfartsbran-
schen är för Sverige.

SWEREF Skärgårdsredarna och Sveriges Redareförening är överens om 
att sjöfarten har ett stort rekryteringsbehov framöver. Många fyrtiotalister går 
snart i pension och lämnar ett utrymme för ungdomar att göra intressanta 
karriärer inom svensk sjöfart.

För den som har utbildat sig till ett sjöyrke fi nns bra alternativa karriärvä-
gar inom branschen den där dagen man vill ”gå i land”. Många som i dag 
har bra jobb som linjeagenter, skeppsmäklare, speditörer, sjörättsjurister, 
handläggare på rederikontor, hamn- och stuveribolag, olika organisationer, 
myndigheter, bank- och försäkringskontor med fl era har börjat sin karriär till 
sjöss. Det är bra för sjöfarten att många inom den landbaserade delen av 
branschen har en god kunskap om hur sjöfart fungerar i praktiken. Många 
framgångsrika redare har börjat sin yrkeskarriär som sjömän.

För att få en bra rekryteringsbas är det viktigt att sjömansyrket görs attrak-
tivt. Branschens karriärvägar måste hävda sig i konkurrensen med alla andra 
yrkens och det får inte ta längre tid att uppnå sitt yrkesmål inom sjöfartsyr-
kena. Det är därför SWEREF så kraftfullt har engagerat sig i att få relevanta 
utbildningar och rimliga praktiktider. 

En alltmer aktuell fråga är sjöfartens miljöpåverkan. Ett system för han-
del med utsläppsrätter som ska minska utsläppen planeras för den större 
sjöfarten. Om det är en rimlig väg att gå även inom den inrikes trafi ken har 
föreningen inte tagit ställning till än. Men framöver måste vi ta krafttag för att 
minska utsläppen. 

Intressanta mått är utsläpp per person och distans. Nya fartygstyper och 
modernare maskiner kommer att minska sjöfartens miljöpåverkan, men 
långsiktigt måste man även räkna in beläggningsgraden och anpassa farty-
gens kapacitet till trafi kunderlaget. Det behövs ekonomiska incitament som 
gör att vi med bibehållen lönsamhet successivt kan förnya/anpassa fl ottan 
och maskinparken. Här behövs en bra sjöfartspolitik.

Men redan nu kan man med tämligen enkla medel minska energiförbruk-
ningen, vilket även ger välkomna kostnadsbesparingar. Genom sparsam 
körning kan man radikalt reducera bränsleförbrukningen. Mätare som 
momentant visar bränsleförbrukningen fi nns på modernare maskiner, men 
kan även installeras i äldre. Befälhavarna får då ett direkt mått på hur man 
manövrerar bränslesnålast och vilka farter som ger minst förbrukning. 

SWEREF har bildat en arbetsgrupp som ska arbeta med miljöfrågorna, 
stora som små. Vidare kommer vi att skapa ett forum för tips och diskussio-
ner på vår hemsida. Välkommen med erfarenheter, tips och idéer!

Jag önskar alla en bra sommarsäsong!

Arne Welin
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Eleganta m/s Van Gogh trafi kerar Rhône.
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Till vänster ytbärgare Johan Lindgren och till höger Finnbirch kapten Tomas Hellgren.

I november förra året räddades kapten 
Tomas Hellgren ur havets vågor när lastfar-
tyget Finnbirch förliste. I mars träffade han 
sin livräddare – ytbärgaren Johan Lindgren 
under ett seminarium för fartygsbefälsstu-
denterna vid Marina läroverket i Danderyd.

Det blev en gripande föreläsning i en 
fullsatt aula när en haltande Tomas 
Hellgren känslosamt  berättade om sin 
sista resa med fartyget Finnbirch. 

– När jag låg där i vattnet så fi ck jag 
plötsligt kraft igen. Jag ville inte dö. 
Jag skulle ju hem och äta julskinka med 
familjen hade vi ju bestämt tidigare under 
veckan, säger Tomas Hellgren.

Timmarna innan hade allt ombord varit 
precis som vanligt. Finnbirch stävade 
mot Århus med vinden i ryggen och 
varken de höga vågorna eller den hårda 
nordanvinden var extrema. Plötsligt 
krängde fartyget till och la sig med 30 
graders slagsida. Lutningen blev värre och 
värre vilket plötsligt gjorde det omöjligt 
att förfl ytta sig ombord. 

Tomas lyckades samla sin 14 man starka 
besättning på däck bakom styrhytten 
och alla fi ck på sig överlevnadsdräkter. 
Nödmeddelande sändes ut och fl era 
fartyg samt helikoptrar fanns snabbt på 
plats. Täta snöbyar och de höga vågorna 
gjorde dock att varken helikoptrar eller 
fartyg kunde komma intill Finnbirch för 
undsättning.

– Helikoptern kunde omöjligt gå ner och 
börja winscha. Visst var det frustrerande, 

men risken att wiren skulle trassla in sig i 
master eller allt bråte som låg och fl öt var 
allt för stor, berättar Johan Lindgren.

Tomas gjorde ett försök att lösa ut 
en livfl otte så att besättningen skulle 
kunna överge fartyget men föll istället 18 
meter och landade på räcket som nu låg 
i vattenytan.

– Jag kände att kroppen gick sönder där 
jag låg som en trasa. Men jag kände ingen 
smärta. Mitt högerben hade krossats och 
huvudet hade fått sig en rejäl smäll. Från 
pannan märkte jag att det rann blod, 
säger Tomas Hellgren.

Övriga besättningen lyckades dra upp 
Tomas igen men då var han så svårt 
skadad att han lämnade över befälet till 
överstyrman. Därefter gick förloppet 
fort. Fartyget krängde till ytterligare, 
ventiler exploderade och Finnbirch sjönk 
hastigt. Hela besättningen hamnade i det 
stormiga havet förutom Tomas och en av 
matroserna. Tomas fastnade i räckverket 
och drogs ner i djupet.

– Jag tänkte på Estonia. ”Du får inte ge 
upp Tomas”. Jag tog i allt vad jag orkade 

och lyckades sparka mig loss. Känslan 
var precis som när man forsar fram i 
vattnet efter ett dyk i en bassäng. Efter 
fyra sekunder var jag i ytan, men mina 
besättningskamrater såg jag inte till. 

Nu kunde helikoptrarna börja jobba. 
Under 45 minuter bärgades sju man av 
Johan Lindgren. Men ett nytt bekymmer 
dök upp.

– Plankor ploppade upp som projektiler 
ur vattnet och plywoodskivor kom 
fl ygandes. Trailers som man normalt ser 
på vägarna fl öt förbi mig när jag försökte 
komma åt de nödställda, säger Johan 
Lindgren.

En av matroserna som Johan räddade 
ur vattnet var han tvungen att skära loss 
från snoddar och bråte som matrosen 
bundit sig fast vid.

– Just den bärgningen minns jag extra 
mycket. Matrosen såg livrädd ut när jag 
drog upp min stora dykarkniv för att 
hjälpa honom loss. Men det gick bra det 
också.

På frågan om Tomas kommer att jobba till 
sjöss igen svarar han klart och tydligt:

– Jag kan inte göra ett avslut på min  
sjökarriär med en olycka. Jag funderade 
innan olyckan på att gå iland men har 
tänkt om. Så fort jag blir helt frisk i benet 
så måste jag ombord igen. Det ingår 
liksom i bearbetningen av mitt trauma. 
Jag tänker på olyckan varje dag och jag 
kommer att få lära mig leva med den.

Gripande möte när 
räddad mötte livräddare

Finnbirch 
var ett lastfartyg ägt av Lindholm Shipping.
Fartyget byggdes 1977 och var 155 meter 
långt. Besättningen bestod av 14 man
Totalt överlevde 12 av den 14 man starka 
besättningen. 13 man räddades av tre olika 
helikoptrar. Den 14:e besättningsmannen 
påträffades drunknad vid dykningar på 
Finnbirch i slutet av november.

text & foto: kristian peterson
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Den 8 mars höll SWEREF Skärgårdsredarna 
sitt årsmöte på Stockholmsmässan. Ett 
70-tal personer fanns på plats för årsmö-
tesförhandlingar, frågestund med Sjö-
fartsinspektionen och ett miniseminarium 
om miljöfrågor som arrangerades under 
eftermiddagen. 

Samma styrelse 
Mötet inleddes med årsstämma då bland 
annat styrelsen valdes om i sin helhet. 

Mötet beslutade också att föreningen 
framöver ska fokusera på miljöfrågor. En 
arbetsgrupp för miljöfrågor bildades med 
Leena Tegevi som sammankallande.

Under en tillbakablick konstaterades 
att bland de viktigaste händelserna under 
senare tid har varit att föreningen har fått 
igenom en lagändring i mönstringslagen 
som gör det möjligt att undanta inten-
denturpersonal i inre fart från mönst-
ringplikt. 

Föreningen har också fått igenom en 
förkortning av sjötiden för att snabbare 
uppnå behörighet för inre fart och man 
har marknadsfört branschen och yrket 
genom ombordtidningen Välkommen 
ombord. Föreningen har även tagit fram 
ett internt incidentrapporteringssystem 
– IRS – för medlemmarna.  Systemet är 
anslutet till incidentrapporteringssyste-
met INSJÖ. 

Föreningen agerade mot regeringens 
förslag på bränsleskatt samt höjd moms 
på resande. Inget av dessa förslag har 
införts. Slutligen konstaterades att Sjö-
fartsinspektionen nu har initierat ett 
forskningsprojekt kring regelverket för 
den nationella sjöfarten.

Sjöfartsinspektionen
Stf sjösäkerhetsdirektören Per Nordström 
kom för att svara på medlemmarnas frå-
gor. Han var positiv till SWEREFs inci-
dentrapporteringssystem – IRS – som de-
monstrerades på mötet.  Per kunde också 
berätta att arbetet med  föreskriften för 

båtar under 20 bto som tar färre än 12 
passagerare pågår för fullt. Förhoppnings-
vis kommer förslaget ut på remiss under 
sommaren. När det gäller införandet av 
systematiskt arbetsmiljöarbete tyckte Per 
Nordström att det var mycket positivt att 
föreningen har tagit fram guidelines och 
mallar och att man har genomfört en ut-
bildning för medlemmarna.

SWEREF har tidigare begärt att man 
ska tillsätta en arbetsgrupp tillsammans 
med branschen för att utreda konsekven-
serna av ett ändrat system för sjötids-
beräkning alternativt att kräva mindre 
sjötid. Per Nordström utlovade att man 
tillsammans ska formulera problemet och 
se på möjliga lösningar. 

Miljöseminarium
För första gången anordnade föreningen 
ett miljöseminarium. Det inleddes av ord-
föranden Arne Welin som berättade kort 
om miljöpåverkande faktorer.

Åsa Andersson från Världsnaturfon-
den WWF höll därefter ett intressant och 
mycket uppskattat föredrag om Öster-
sjöns tillstånd. Östersjön är ett känsligt 
hav av fl era anledningar, dels för att det 
är ett ungt hav och dels för att det är ett 
av världens största brackvattensområ-

den. Det är också ett av världens mest 
förorenade hav med liten avrinning och 
tättbefolkade kuster. 

Därefter berättade Mikael von Zweig-
bergk om Färjerederiets miljöbesparing-
ar som man uppnår genom bland annat 
sparsam körning.  Bara genom att minska 
farten med 1 knop på en färja göra man 
bränslebesparingar på över 91 000 liter 
diesel och minskar samtidigt  CO2-utsläp-
pen med 248 ton per år. (Se artikel på an-
nan plats i denna tidning).

Biljard och middag
Årsmötessammankomsten avslutades på 
biljardrestaurangen Jolo & Co där delta-
garna efter middagen fi ck en introduktion 
i biljardspelets ädla konst. Därefter blev 
det biljardturnering och en oförglömlig 
trickuppvisning av biljardproffsen som 
driver klubben. 

Allt för sjön
Skärgårdsredarna fanns som brukligt med 
i egen monter på båtmässan Allt för Sjön 
den 2 – 11 mars. Anders Engqvist höll i 
monterbygget tillsammans med Ingemar 
Ehrenström och Björn Justin. Montern 
var välbesökt och uppskattad av bransch-
folk som besökte mässan.

Skärgårdsredarnas årsmöte 2007

Stilstudie i 
biljard på Skär-
gårdsredarnas 

årsmöte.

I SWEREF Skärgårdsredarnas monter, fr v Håkan Gustafsson, Tomas Nyhlén, Håkan Mannbrink, 
Björn Justin och Anders Engqvist. 
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M/s van Gogh är ett smäckert kryss-
ningsfartyg, helt anpassat för att färdas 
på fl oden Rhône (och Saône) i Frankrike. 
Båten må vara ovanligt lång, man blinkar 
till vid första anblicken av skrovet som ser 
ut som två normala båtar efter varandra, 
men den har ändå en harmonisk linje 
och en vacker stäv. Fartyget har två däck 
med hytter och salonger samt ett soldäck. 
Inredningen är i starka provençalska 
färger och på väggarna fi nns kopior 
av den holländske målaren van Goghs 
målningar. Den mycket långa båten 
manövreras inte så snabbt men ganska 
lätt får man intrycket av. I en del slussar 
är det bara 5 cm till slussväggarna men 
båten glider in elegant utan att stöta emot, 

och fyller upp en stor del av slussen med 
sina 110 meter.

Första klass
CroisiEurope är ett familjeföretag ägt 
av Gerard Smitter. Herr Smitter började 
verksamheten för 37 år sedan med en 
enda båt som gick tvärs över fl oden Rhen 
i Tyskland. Nu har företaget 25 moderna 
och eleganta båtar på fl oder runt om i 
hela Europa. Gemensamt för dessa båtar 
är den vackra inredningen med hög 
standard, välutbildad och serviceinriktad 
personal samt förstklassig mat och dryck 
ombord.

Cruise Managern på m/s van Gogh, Mike 
Tralewski, berättar att man under alla 
turer har hög personaltäthet för att ge 
gästerna bästa möjliga service ombord. 
Han ansvarar för 25 anställda på cirka 100 
gäster (Däckspersonalen oräknad). Och 
personalens ständiga uppmärksamhet 
och vänlighet mot gästerna är verkligen 
beundransvärd. Mike berättar vidare 
att på just den här kryssningen har man 
förstärkt båtens två ordinarie kockar med 
en ”chef” från Strasbourg. Det var ett krav 
från vinproducenten M. Chapoutier som 
chartrat hela fartyget för sina inbjudna 
gäster. Maten måste harmoniera med 
kvalitetsvinerna som serveras och provas 
ombord. 

Michel Chapoutier, världsberömd vin-
producent med stort engagemang för sin 
fi na viner, leder vinprovningen ombord.

Resan
Vår kryssning startade i Martigues vid 
Medelhavet i Provence och avslutades i 
Lyon. Det är en resa på 36 landmil som 
tar ungefär 36 gångtimmar. Mycket av 

gångtiden går åt till slussning och tillägg 
vid olika sevärdheter längs Rhônedalen. 
Under färden passerar man  fl era slussar. 
Den högsta slussen fi nns i Bollène 
och har en nivåskillnad på 23 meter. 
Förutom besök vid M. Chapoutiers 
berömda vinodlingar i Châteauneuf-
du-Pape, Coteaux du Tricastin, Crozes 
Hermitage och Côte Rôtie gavs det tid 
för rundvandring i bland annat Viviers, 
den väl bevarade biskopsstaden från 600-
talet, och romarstaden Vienne.

Att jobba ombord
Wesley Amand är andre kapten ombord 
i m/s van Gogh. Han är 26 år och har 
jobbat ombord sedan 2001. Först som 
däcksman, sedan som styrman och nu 
som kapten. 

– Jag växte upp på mina föräldrars 
pråm här på Rhône, berättar han. Det 
var så jag lärde mig att köra båt och att 
manövrera med den här fl odens speciella 
förutsättningar. Rhônefl ödet är bitvis 
mycket strömt, fl oden har lömska banker 
och ibland mycket trafi k, berättar han. 

Även de stundtals hårda nordliga vindarna 
längs Rhônedalen, ”Le Mistral”, kan 
ställa till med en del svårigheter. 

– För att köra den här båten på Rhône 
behöver man inte gå någon speciell 
utbildning, berättar Wesley vidare. Man 
får istället ”köra upp” och visa att man 
klarar av det för att få sin licens. Tillståndet 
gäller endast för Rhône. Vill man köra på 
till exempel Seine eller Rhen måste man 
ta de certifi kat som gäller där. 

Varje båt har en och samma besättning 
i stort sett hela tiden under säsongen 
som sträcker sig från april till oktober. 
Besättningen har ledigt en dag per vecka, 
vilotiden i övrigt tillbringas ombord. 

Inspektion
Flodtrafi ken regleras av CNR, Compagnie 
Nationale du Rhône, och tillsynen på 
båtarna sköts av ”fl odpolisen”. Det är 
krav på att ha radar och AIS (Automatic 
Identifi cation System) för fartyg med 
bruttodräktighet över 300. 

Även radio och ekolod fi nns ombord. 
Däremot fi nns det inga livfl ottar eller 

annan evakueringsutrustning. 
– Vi har regelbundna räddningsövning-

ar med all personal ombord, försäkrar 
Wesley. Han talar också om att fl odpolisen 
ofta gör nykterhetskontroller och att det 
är nolltolerans som gäller. Tvärtemot 
vad många kanske tror när det gäller 
fransmän.

Avslutningsvis får jag veta att rederiet 
betalar 20 000 Euro (cirka 188 000 Skr) för 
att trafi kera Rhône obegränsat under ett 
år med en båt. Service som sophämtning, 
el- och vatten i hamnarna kostar extra. 
När vi ska passera under två låga broar 
måste jag lämna bryggan av säkerhetsskäl. 
Strax efter sänks styrhytten ner i fartyget 
så att endast befälhavarens överkropp 
syns ovan däck. Det ser onekligen ganska 
lustigt ut.

text & foto: leena tegevi

Wesley Amand är andre kapten 
ombord i m/s van Gogh. 

Michel Chapoutier, världs-
berömd vinproducent med 

stort engagemang för sin fi na 
viner, leder vinprovningen 

ombord.

m/s van Gogh
Längd: 110 m
Bredd: 11,5 m
Djupg: 1,30 m
Max antal passagerare:160
Antal hytter: 80, samtliga med dusch, 
WC, luftkonditionering och satellit TV. 
Salonger: två stora matsalar, en med 
dansgolv och bar. Soldäck med solstolar 
till samtliga passagerare.
Motorer: 3 st Deutz dieselmotorer 
á 600 hk
Transmission: ZF
Bruttodräktighet: 1500
Maxfart: 12 km/h uppströms, 20 km/h 
nedströms
Byggår: 1999
Byggnadsvarv: Chantier Naval Meuse et 
Sambre de Namur i Belgien
Special: Manöverbryggan är sänkbar för 
passage under låga broar.
Besättning: Manskapet består av fem 
personer; förste kapten, andre kapten, 
(en jobbar då den andre vilar ombord), 
styrman och två däcksmän.
Restaurang- och hotellpersonal, cirka 
25 st.

På Rhônes blågröna vatten färdas allehan-
da farkoster, med eller utan passagerare. 
Många av fartygen är uppseendeväckande 
långa och smala, anpassade efter slussar 
och trånga passager. En del ser ut som 
stora lådor eller kistor, men det fi nns också 
elegantare varianter, som kryssningsbå-
tarna från CroisiEurope.

Lyx & elegans på Rhône

Styrhytten sänks ned i fartyget 
vid passage under låga broar.
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– Välkommen ombord, säger Håkan Friberg 
på Sveriges Redareförening och Arne Welin 
på Skärgårdsredarna och hälsar nya med-
arbetare välkomna till svensk sjöfart.

Över 200 000 personer i Sverige har ar-
beten som helt eller delvis är beroende av 
den svenska sjöfarten. Just nu och i fram-
tiden behöver branschen rekrytera ny 
personal. Håkan Friberg och Arne Welin 
är överens om att sjöfarten kan erbjuda 
unga människor många olika intressanta 
karriärer. 

Viktig bransch
Siffrorna som illustrerar hur viktig sjö-
fartsbranschen är för Sverige impone-
rar: Fler än 30 miljoner människor reser 
med färjor till och från Sverige varje år 
och passagerartrafi ken inom Sverige har 
35 miljoner passagerare. 

Sjöfartsnäringen är en betydelsefull 
sektor i näringslivet som omsätter nästan 
50 miljarder kronor. År 2006 var han-
delsfl ottans marknadsvärde 80 miljarder 
kronor. 

Varje år hanteras 180 miljoner ton gods 
i de svenska hamnarna. Uppåt 90 procent 
av utrikeshandeln går med fartyg, varav 
25 procent är svenskfl aggade. Många 
svenska rederier är världsledande inom 
sina nischer: Wallenius på biltranspor-
ter, Broström på produkttankfartyg och 
Stena Line inom färjesjöfart. Vägverkets 
färjerederi är världens femte största pas-
sagerarrederi.

Svensk sjöfart har utrymme att öka sin 
andel av utrikeshandeln, och det fi nns en 
potential för att öka turisttrafi ken i våra 
skärgårdar och på sjöar och kanaler. 

200 000 sysselsatta
Mer än 200 000 personer sysselsätts di-
rekt och indirekt inom svensk sjöfart. 

14 000 arbetar på fartyg och rederiers 
kontor. I hamnarna arbetar ytterligare 
cirka 5 000 personer. Dessutom arbetar 
många människor på företag och myn-
digheter som hanterar gods- och per-
sontransporter till sjöss, reparationer 
och nybyggnad av fartyg, försäkringar, 
skeppsmäkleri och lotsning. Till dessa 
kommer alla så kallade omgivningsnä-
ringar som resebyråer, turistorganisatio-
ner med fl era. 

Miljömedvetna
De svenska redarna tar sitt ansvar för 
miljön. När rederierna efterhand förnyar 
sina fl ottor kommer de nya fartygen att 
ytterligare minska sjöfartens miljöpå-
verkan. Ett utsläppshandelssystem som 
ska reducera utsläppen planeras för den 
större sjöfarten. 

Skärgårdsfartygen kör redan idag på 
samma lågsvavliga bränslen som används 
av vägtrafi ken och de nya fartygen konst-
rueras för att minska utsläpp, svall och 
erosion. 

Ser man speciellt på utsläpp per ton 
transporterat gods är sjöfarten mycket 
miljövänlig.

Karriärmöjligheter 
– Sjöfarten är en spännande framtids-
bransch med stora rekryteringsbehov 
framöver. Många fyrtiotalister går snart  
i pension och lämnar ett stort utrymme 
för unga att göra intressanta karriärer 
inom svensk sjöfart, säger Arne Welin, 
ordförande i Skärgårdsredarna.

– Det känns roligt att så gott som 
hundraprocentigt kunna garantera jobb 
för alla som satsar några år på en sjö-
fartsutbildning, antingen i Sverige eller i 
den internationella sjöfartsvärlden, säger 
Håkan Friberg, VD för Sveriges Redare-
förening.

Långa ledigheter
Arne Welin och Håkan Friberg samman-
fattar: 

Det fi nns en mängd olika typer av fartyg 
som behöver personal och arbetsuppgif-
terna ombord varierar beroende på vilken 
sorts trafi k det gäller. 

Sjömansyrket är väldigt stimulerande 
och utbildningsnivån i branschen är hög. 
Jobbar man till exempel inom den inter-
nationella sjöfarten är man ute längre pe-
rioder till sjöss, ibland 6-8 veckor, för att 
sedan vara ledig lika länge i land med full 
lön. Det gör att den anställde kan vara 
bosatt var som helst i landet. 

Vill man hellre vara hemma mer regel-
bundet kan man söka sig till skärgårdstra-
fi ken med normala dagsarbetstider eller i 
så kallade 1-1-system, vilket innebär att 
man jobbar långa dagar under en vecka 
för att sedan vara ledig med lön veckan 
därpå.

För den som har utbildat sig till ett 
sjöyrke som sjökapten, sjöingenjör osv, 
fi nns också många alternativa karriär-
vägar inom branschen om man vill ”gå 
i land”. 

Många som varit till sjöss några år har 
i dag bra jobb som linjeagenter, skepps-
mäklare, speditörer, sjörättsjurister eller 
som medarbetare på rederikontor, hamn- 
och stuveribolag, olika organisationer, 
myndigheter, bank- och försäkringskon-
tor med mera.

”Välkommen ombord!”
Sjöfarten behöver många nya medarbetare

text och foto: leena tegevi

Håkan Friberg på Sveriges Redareförening och Arne Welin på Skärgårdsredarna.

” Fler än 30 miljoner människor reser 
 med färjor till och från Sverige varje år 
 och passagerartrafi ken inom Sverige 
 har 35 miljoner passagerare. ”
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Sjöfartsforums miljöseminarium den 26 
april lyfte fram sjöfartens miljösatsningar, 
inom både transocean och inrikes sjötrafi k 
samt bland hamnföretagen. I satsningarna 
medverkar även transportköparna genom 
kravställningar för hållbara transport-
lösningar. Här nedan följer ett referat av 
föredragen, sammanställt av Anna Risfeldt 
Hammargren.

Barlastvattenrening möjlig, men ratifi ce-
ring av IMO-regler saknas
Nu fi nns det första kommersiella syste-
met för barlastvattenrening, PureBallast, 
framtaget av Wallenius Water och Alfa 
Laval. PureBallast renar barlastvattnet i 
två steg utan tillsatser av kemikalier i en 
för besättningen säker och automatisk 
process. Först fi ltreras större organismer 
bort som spolas tillbaka i havet där de 
hör hemma. I ett andra steg renas barlast-
vattnet så att organismer och bakterier 
oskadliggörs. 

Land-el effektivt, men inte skattebefriat 
som vanlig bunkerolja
Den största miljöpåverkan i hamnen kom-
mer från fartygen och hamnföretagen ar-
betar tillsammans med kunderna för att 
skapa hållbara transportkedjor. Exempel 
på åtgärder är landansluten elförsörj-
ning, gasåtervinning och heavy ecodri-
ving. Land-el lämpar sig bäst för färjor 
och RoRo-fartyg. Den reducerar buller, 
NOx, SOx och andra partiklar med 97 
procent under hamnuppehållet. Land-el 
kräver investeringar både i hamnen och 
ombord. Två hinder för ökad användning 
är bristen på internationell standard och 
att land-el till skillnad mot bunker inte 
är skattebefriad. Hamnföretagen i Göte-
borg, Helsingborg, Stockholm och Piteå 
erbjuder idag el-anslutning.

Waxholmsbolaget testar syntetisk diesel
Henry Westerberg berättade att Wax-
holmsbolaget, med omfattande kollektiv- 
och turisttrafi k i Stockholms skärgård, 
drivs av höga miljömål. Företaget satsar 
på nya bränslen, bland annat syntetisk 
diesel, som förutom minskade emissioner 
även förbättrar arbetsmiljön. Den varken 
luktar eller sotar ner ombord. Den synte-
tiska dieseln är 50 procent dyrare än an-
nat bränsle, men Waxholmsbolaget och 
dess ägare Stockholms Läns Landsting, 

vill gå före och visa att det fi nns alter-
nativ. I höst startar försök på två fartyg 
med andra generationens förnybar diesel 
gjord av bland annat slaktavfall, sopor 
och vegetabiliska oljor. Indrek Pöldma 
berättade även om rederiets lyckade pro-
jekt med sparsam körning för minskad 
bränsleförbrukning och utsläpp.

Djärvt konceptfartyg vision för 
Wallenius Wilhelmsen Logistics
Ett djärvt konceptfartyg – en futuristisk 
idé om ett miljövänligt biltransportfar-
tyg 20 år framöver – är ledstjärnan för 
svensk-norska Wallenius Wilhelmsen 
Logistics miljöarbete. Fartyget drivs av 
en kombination av sol, vind och vågkraft 
och bränsleceller och ger inga utsläpp 
alls till luft eller vatten. Det är byggt av 

aluminium och plast och är helt åter-
vinningsbart och behöver pga den goda 
stabiliteten inget ballastvatten. Fartyget, 
ES (Environmentally Sound) ORCELLE 
togs fram till världsutställningen i Japan 
2005 med miljö som tema. Det rönte stor 
uppmärksamhet och har blivit mycket 
omskrivet, framför allt i internationell 
press. Lastkapaciteten är 10.000 bilar och 
farten är 15 – 20 knop.

Uppströms miljösatsningar hos 
Wallenius
Walleniuskoncernen är en aktör som i 
många år målmedvetet bedrivit ett lång-
siktigt och progressivt miljöarbete. Åtgär-
derna sker uppströms och därför satsar 
Wallenius inte på katalysatorer, utan på 
lågsvavliga eller alternativa bränslen. 
Wallenius Marine vill inte ”skapa pro-
blem som man sedan måste ta hand om.” 
Sedan 2003 bunkrar alla fartyg bara 
bränsle med max 1,5 procent svavelhalt 
(jfr med IMOs krav på 4,5 procent). I år 
startar Wallenius Marine ett pilotprojekt 
med bränsleceller för att i ett första steg 
kunna generera elkraft i hamn. Varje 
nybygge som levereras får bättre miljö-
prestanda. Lastkapaciteten går upp, men 
bränsleförbrukningen ner.

text & foto: leena tegevi

Miljöseminarium 
vid Sjöfartsforums årsmöte

Anna Risfeldt Hammargren var moderator när Sjöfartsforum ordnade miljöseminarium i april.

Sjöfartsforums miljöseminarieum hölls om-
bord på m/s Södertörn.



Medlemsfartygen Lövön, Anemon och 
Bohusö ligger sida vid sida i Dyröns 
skyddade hamn, hemmahamn för 
Gunnars båtturer. Janne Wikström, som 
driver rederiet, berättar att han förra året 
bestämde sig för att byta till modernare 
motorer i alla tre båtarna. En satsning 
som lönat sig på fl era sätt.

Janne menar att motorbytet först och 
främst har inneburit en mycket bättre 
bränsleekonomi. Han räknar också 
med att underhåll och reparationer av 
de gamla motorerna hade kostat nästan 
lika mycket som att köpa nytt i ett 10-års 
perspektiv. 

– Och det är ju både säkrare och bättre 
komfort för passagerarna med nya 
motorer. Särskilt på Bohusö har det blivit 
en enorm skillnad i ljudnivån ombord, 
berättar Janne.

Rederiet har tre helårsanställda. Det 
är Janne själv, hans son Johnny samt 
ytterligare en skeppare. På sommaren tar 
man in extra skeppare och däcksmän. Då 
är det ofta någon av Jannes tre döttrar 
som jobbar på däck under perioder när 
det är mycket passagerare ombord. 

Senaste tekniken för bränslebesparing 
och lätt manövrering
Med Anemon och Bohusö kör Janne 
linjetrafi k på uppdrag åt Västtrafi k.
Trafi ken går året runt. Bohusö tar 65 
passagerare och är byggd 1984. Fartyget 
är ljust och fräscht. Det renoverades 1999 
och fi ck då också nya motorer. Men nu 
var det alltså dags att byta igen. 

Under årens lopp har rederiet provat 
fl era maskiner åt Volvo Penta innan de har 
släppts ut på marknaden. Bohusö har nu 
två st Volvo Penta D6-motorer på vardera 
310 hk och med det uppmärksammade 
drivsystemet IPS (Inboard Performance 
System). Utmärkande för detta system 
är att propellrarna pekar framåt i 
färdriktningen och drar båten framåt.

– IPS-systemet minskar bränsleför-
brukningen med uppemot 30 procent och 
är också främsta orsaken till att det har 
blivit mycket tystare ombord, berättar 
Janne. Eftersom de två motorerna 
har varsin separat drivlina är också 
driftsäkerheten stor. Om en ena motorn 
skulle krångla är det inga problem att 
ta sig till land med den andra, försäkrar 
Janne.

Drivenheterna är styrbara, inget ro-
der behövs, vilket gör båten mycket 
lättmanöverad. Janne visar hur man kan 
”vända båten på en femöring” eller köra 
den rakt i sidled genom små rörelser med 
en joystick.

Sparsam körning
Dessa motorer ger alltså bränslebe-
sparingar på mellan 20 och 30 %, bero-
ende på vilken fart man färdas i. Men yt-
terligare besparingar har gjorts genom att 
köra på ett mer sparsamt sätt. 

– Motorerna har elektroniska bränsle-
mätare och man ser direkt när man drar 
på gasen hur bränsleförbrukningen ökar, 
berättar Janne. 

– Om vi minskar farten bara med en 

Lönsamt motorbyte
text och foto: leena tegevi

” Det är bättre att amortera än att reparera” 
 Ett råd som Janne fått från Gunnar Augustsson 
 som  startade Gunnars båtturer år 1975.”

knop inverkar det knappast på tidtabellen, men jag sparar 
160 000 1) per år i bränslekostnad, säger Janne med efter-
tryck. 

Att Janne samtidigt gör en miljöbesparing på 108 000 2) kg 
koldioxid per år gör ju inte saken sämre. Dessutom reduceras 
även kväveutsläppen eftersom utsläpp både av koldioxid och 
kväve är direkt kopplade till bränsleförbrukningen.

1. Besparing på 10 liter diesel/timme samt 4 000 körtimmar per år. 
 Pris 4:-/liter diesel.

2. 40 000  liter diesel per år multiplicerat med koeffi cienten 2,7 för 
 CO2 utsläpp ger 108 000 kg CO2. 

Red anm. Koldioxid, CO2, bildas naturligt av alla levande varelser 
och växter och är inte giftigt i normala koncentrationer. Onormala 
mängder bidrar däremot till den s.k. växthuseffekten, dvs. att jorden 
värms upp för att solens värmestrålning absorberas. 

Utsläpp av koldioxid ( CO2
 ) är direkt kopplat till bränsleförbruk-

ningen. Även utsläppen av kväveoxider, NOx, minskar vid lägre 
bränsleförbrukning. Ju mjukare man kör, desto mindre bränsle går 
det åt och utsläppen blir mindre. Det är inte alltid så lätt att köra 
”ekonomiskt” när man har en tidtabell att hålla. Försök på vägfärjor 
och skärgårdsfartyg har visat att där man använder bränslemätare 
minskar förbrukningen avsevärt. När den som kör direkt kan se för-
hållandet mellan körsätt och bränsleförbrukning ger det också 
effekt. De fl esta moderna motorer har bränslemätare. Kostnaden 
för att installera en bränslemätare med visning på bryggan på be-
fi ntlig motor varierar mellan 20 000 - 70 000 kronor beroende på 
fartygets storlek m.m.

– Jag skulle rekommendera alla att planera körningen så att man 
kan minska farten med en eller ett par knop på längre sträckor. 
Kör man många timmar lönar det sig att installera bränslemätare. 
Den betalar sig lätt på ett år, menar Janne Wikström.

Lövön, Anemon och Bohusö ligger sida vid sida i Dyröns hamn.



Foto Christer Lundin/WÅABS bild.

Från Kust och Hav

Sorgligt slut för vikingabåten
Tidigt på lördagsmorgonen den 28 april stod vikingabåten Svea 
Viking i lågor vid sin kajplats nedanför slottet i Stockholm. En månad 
senare har man fortfarande inte lyckats bärga skrovet. Kranfartyget 
Lote gjorde den 15 maj ett försök att lägga resterna av vikingabå-
ten på pontoner för att kunna frakta bort dem, men försöket miss-
lyckades och man blev tvungen att lägga tillbaka båten i vattnet. 
Vid pressläggningen (den 24 maj) låg resterna av skrovet ännu i 
vattnet.

Sjöfartsinspektionens verksamhet utvärderas 
Andra veckan i maj skickades 900 enkäter ut om Sjöfartsinspektionens 
verksamhet. Syftet är att ta reda på vad redare, sjöbefäl och ham-
nar anser om inspektionens föreskrifter, bemanningsfrågor, tillsyn 
av fartyg, tillsyn av hamnars sjöfartsskydd och avfallshantering. 
Undersökningen görs i samarbete med Statistiska centralbyrån 
(SCB).

Regeringen utformar en ny maritim strategi
Näringsdepartementets politiska ledning har uppdragit åt 
Trafi kenheten att inventera sjöfarten och ta fram ett handlingspro-
gram för framtida trafi kpolitik. Handläggaren Jaak Meri intervjuar 
just nu de olika aktörerna för att fånga upp problem och förväntningar i 
branschen. Till hösten ska ett handlingsprogram och en strategi pre-
senteras. Målen är att skapa fl er jobb, att främja företagandet samt 
ett ”grönt Sverige” genom innovationer och miljöåtgärder. Bland an-
nat vill man genomföra regelförenklingar, effektivisera myndigheter 
och underlätta rekrytering. Som exempel ska 25 % av de regler som 
är betungande bort till 2010, i synnerhet regler som innebär en admi-
nistrativ börda för småföretag. På så sätt hoppas regeringen skapa 
fl er jobb genom att företagen mår bättre. Skärgårdsredarna träffade 
Jaak Meri i maj för att redogöra för branschens villkor

Sjöfartsforums årsmöte
Sjöfartsforum hade årsmöte den 26 april ombord på m/s Södertörn. 
Styrelsen består nu av följande personer: Per Jessing som val-
des till ordförande för en tid av ett år. Övriga ledamöter är Eric 
Nilsson, Göteborgs Hamn, Charlotta Höök, WSP, Leena Tegevi, 
Skärgårdsredarna, Sten Göthberg, Sjöassuradörerna, Ulf Granander, 
ACL, Åke Niklasson, Volvo Logistics, Thomas Abrahamsson, SEKO 
sjöfolk samt Christer Lindvall, Sveriges Fartygsbefälsförening.
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Svävare till Holmön i framtiden
Färjerederiet har i uppdrag att svara för trafi ken mellan fastlandet 
och Holmön utanför Umeå. Med sina fem sjömil är det Färjerederiets 
längsta led. Passagerarfärjan Helena Elisabeth som går där idag 
klarar inte de nya kraven för fartområdet. Hon ska klassas ned till 
lastfartyg och i framtiden gå med gods och max 12 passagerare. 
Färjerederiet kommer inom kort att ta in anbud på byggnation av 
en svävare för att köra passagerare på traden. Den nya svävaren 
beräknas tidigast kunna levereras inom 18 månader.

Sjöfartens utsläpp kan reduceras med ett utsläpps-
handelsystem
Storsjöfarten svarar för en ökande andel av nedfallet av kväve- och 
svaveloxid i Europa. Sveriges Redareförening har därför utarbetat 
ett förslag till utsläppshandelsystem för sjöfarten, omfattande båda 
dessa oxider. En studie som utförts av Handelshögskolan i Göteborg 
visar att ett sådant system skulle innebära att praktiskt taget alla 
fartyg skulle installera en katalysator och reducera kväveutsläppen 
med 95 %. En statlig utredning om utsläppshandelssystem för sjö-
fart tillsattes av regeringen juni 2006. Regeringens beslut: 

”Regeringen uppdrar åt Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Statens 
energimyndighet och Statens institut för kommunikationsanalys 
(SIKA) att utreda hur ett handelssystem med utsläppsrätter för kväve- 
och svaveloxider där sjöfartssektorn ingår skulle kunna utformas. 
Sjöfartsverket skall ansvara för samordningen av uppdraget.”

Natos fl ottbesök i Göteborg
9 -14 maj gästades Göteborg 
av ett 40-tal örlogsskepp från 
Nato. Besöket var en uppstart 
för den stora marina övningen 
”Noble Mariner” i Östersjön. 
De fl esta av fartygen förutom 
de allra största var förtöjda i 
Frihamnen i centrala Göteborg. 

De större fartygen fi ck sin kajplats i ytterhamnarna, bl.a. ett engelsk 
hangarfartyg som låg förtöjt i Skandiahamnen. De allra största far-
tygen kom aldrig in till Göteborg utan var uppankrade på Danafjord 
samt i ankarplatserna runt Trubaduren. Hamnar och ankarplatser 
betraktades under dessa dagar som militär skyddszon och var starkt 
bevakade av båtar och personal från Svenska Marinen, Amf 4 och 
hemvärnet. 

Många båtar från SWEREFs fredliga Göteborgsfl otta var engage-
rade för persontransporter mellan ankarplatserna, ytterhamnarna 
och centrala Göteborg. Varje passagerarbåt blev grundligt kontrol-
lerad av dykare och hundpatruller innan uppdragen påbörjades. 
Samtliga båtar som under perioden var i trafi k för fl ottbesöket hade 
dag som natt en skyddsvakt ombord tillsatt av militären. 

Uppdragsgivare till båtarna under fl ottbesöket var Svenska 
Marinen, US Navy och Amf 4. Passagerarbåtarna från SWEREF 
Skärgårdsredarna var Carl-Michael Bellman, Walona, Trubaduren, 
Lyrön, Hebbe Lelle, Kilen, Snäckeskär, Trindeln och Fjordskär.

Den 28 april brann vikingabåten Svea Viking. Foto: L-Å Gustavsson.

SWEREF medlemmen Trindeln.
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Sjöfartsinspektionens tillsynshandbok klar
Efter många års arbete är nu Sjöfartsinspektionens omtalade till-
synshandbok klar. Åke Sjöblom på Sjöfartsinspektionen har varit 
projektledare. Tillsynshandboken ska vara till hjälp för alla inspektö-
rer att kunna utgå från samma bedömningsgrunder. I boken har man 
lämnat det juridiska språket och koncentrerat texten kring inspek-
tionens genomförande. Arbetet har pågått sedan 2002. Handboken 
fi nns tillgänglig på Internet på Sjöfartsinspektionens sida. Till som-
maren ska även de formulär som används vid besiktningar och 
inspektioner fi nnas tillgängliga för rederierna. 

Nu heter vi SWEREF Skärgårdsredarna. 
Höstmötet 2006 samt årsmötet 2007 fastställde att föreningens 
offi ciella namn ska vara SWEREF Skärgårdsredarna. Namnet gör det 
lättare att förstå vad föreningen och dess medlemmar gör vilket un-
derlättar arbetet med att sprida kännedom om föreningen och bran-
schen. Föreningen har även en ny logotype för det nya namnet.

Tävling!
Skicka in dina bästa, roligaste bilder. Eller skriv och berätta 
något som hänt, eller nåt som du tycker och tänker. Vi kommer 
att lotta ut fi na priser bland de införda bidragen slutet av året. 
Maila till leena@skargardsredarna.se

Symfoni ombyggd
Skärgårdsfartyget Symfoni har under vintern genomgått en om-
fattande renovering och modernisering. Salongen har fått ny hel-
täckningsmatta, matchande dynor och ett nytt vackert dansgolv. 
Passagerarutrymmena har fått helt ny belysning och den senaste 
digitaltekniken är installerad. Nio plattskärmar är utplacerade i far-
tyget vilket ger unika möjligheter till presentationer, fi lmvisning, di-
rektuppkoppling till internet och livekamera. 

Fartyget kommer att fi nnas tillgängligt för charterbokningar genom 
Segelfartygskompaniet, men även gå i turtrafi k under sommaren. 
Rederiet Klart Skepp har även passagerarfartygen Älva, Najaden, 
Belle Amie, Petsamo och Tranholmen II.

Södertörn
Under vinter-våren 2007 har m/s Södertörn legat vid Minörhamnen 
på Rindö inför byte till två miljöcertifi erade Scania DI16 42 M01 P 
motorer på 441kW/1800 rpm inklusive nya avgassystem. Arbetet 
har utförts av Ullmek i Åkersberga. Man har även sänkt däcket i 
mellansalongen med 130 mm.

Fler fartygspassagerare i Sverige än tåg- och fl ygresenärer 
tillsammans
Sjöfartens betydelse för passagerartrafi k och turism var ämnet för 
frukostmötet i riksdagen den 1 februari. Per Jute från Viking Line, Jan 
Larsén, VD Strömma Turism och Sjöfart och Maria Guggenberger 
från Lindholmen Cruises berättade om näringen.

Antalet passagerare inom sjöfarten är betydande. 65 miljoner far-
tygspassagerare reste 2005 med fartyg i inrikes och utrikes trafi k. 
Det är mer än dubbelt så många som antalet fl yg- och tågresenä-
rer tillsammans. Färjorna transporterade 30 miljoner människor till 
och från Sverige (inkl 1,5 miljoner gotlandspassagerare) och cirka 
400.000 internationella kryssningsresenärer anlöpte en svensk 
hamn. Ytterligare 35 miljoner passagerare reste samma år på våra 
inhemska vattenvägar med Vägverkets bilfärjor, skärgårdsbåtar i 
kollektivtrafi ken och på olika typer av nöjeskryssningar. De totalt 
65,4 miljoner fartygspassagerarna kan jämföras med 24,9 miljoner 
fl ygresenärer och 32,8 miljoner tågresenärer samma år. Av de 30 
miljoner färjepassagerarna till och från Sverige var 12,4 miljoner ut-
ländska turister. De utgör 43 % av samtliga utländska turister det 
året. Rederierna satsar stora summor på att marknadsföra Sverige 
och sina destinationer. Viking Line satsar 150 miljoner kronor per år 
och ett av länderna på rederiets 10-i-topp-lista är faktiskt Kina.

Strömma Turism och Sjöfart satsar själva lika mycket som Statens 
Turistråd gör. Turistpassagerarna konsumerar för stora summor. 
Enbart de kryssningsresenärer som kom till Stockholm gav förra 
året ett ekonomiskt bidrag till staden på 185 miljoner kronor och 
en siffra från 2004 visar att färjeresenärerna konsumerade för 2,9 
miljarder i Stockholms län.

Kryssningstrafi ken är en starkt växande industri. Stockholm är 
Sveriges främsta kryssningsdestination med 287.000 passagerare 
och 260 kryssningsanlöp. 30 % av anlöpen är ”turnarounds”, dvs 
anlöp där fartyget väljer att byta passagerare. Dessa anlöp genere-
rar ännu mer pengar genom hotellövernattningar, fl ygstolar, mer tid 
etc. Kryssningssäsongen blir allt längre och antalet destinationer 
i Sverige växer (t ex Malmö i söder och Luleå i norr), men utveck-
lingsmöjligheterna grumlas av nyinförda farledsavgifter och höjda 
lotstariffer.

Blå Flagg för miljön
Nu kan den som vill värna om havsmiljön i sitt närområde ansluta sig 
till ”Individuell Blå Flagg”. Bakom projektet, som är EU-fi nansierat, 
står Stiftelsen Håll Sverige Rent. Att ansluta sig till Individuell Blå 
Flagg är ett sätt att visa att man tar aktivt ansvar för miljön. Flera län-
der runt Östersjön är anslutna. Det är kostnadsfritt och som medlem 
åtar man sig bl a att färdas försiktigt i känsliga och skyddade områ-
den, att använda miljöanpassade oljor, båtbottenfärger och andra 
produkter där detta är möjligt, att hantera kemikalier med varsamhet 
m m. Man kan även köpa en vimpel med symbolen för Blå Flagg att 
fästa på båten för att visa att man tar ett aktivt miljöansvar. Anmäl 
dig till Individuell Blå Flagg på www.hsr.se/ibf

På Stiftelsen Håll Sverige Rents hemsida kan man även miljödip-
lomera ett arrangemang.

Sjöfartsverket vill stänga Vinga
Sjöfartsverket vill släcka Vinga fyr och 24 fyrar till längs de svenska 
kusterna. Alternativet är att lokala intressenter tar över och betalar för 
driften då fyrarna inte längre anses behövas för handelssjöfarten.

Medlemsnytt



Motorbyte i Cascad
I januari fi ck m/s Cascad nya motorer hos Båt & Maskintjänst i 
Åkersberga. Man installerade två stycken Iveco Cursor 550 motorer 
på 294 kW/2600 rpm med ZF305A backslag. 

Nya ägare i Stockholms Sjötrafi k
I samband med att de nya operatörs- och managementavtalen för drift 
och bemanning av Waxholmsbolagets båtar trädde i kraft den 16 april 
lämnade  Rederi AB Transatlantic över ägandet av bolaget Stockholms 
Sjötrafi k AB, SSAB, till VD Magnus Sillén och två av hans tidigare kol-
legor från Siljasfären, den tidigare bolagsjuristen Anna Öberg och 
fi nanschefen Sören Pettersson. SSAB bemannar och driver sedan 
tidigare ett fl ertal av Waxholmsbolagets båtar och har i den avslutade 
upphandlingen fått fortsatt förtroende att driva stora delar av sin ti-
digare verksamhet vidare. Magnus Sillén kvarstår som verkställande 
direktör för bolaget medan Anna Öberg blir styrelsens ordförande. 
För de sjöanställda, cirka 60 medarbetare, som står kvar i tjänst hos 
SSAB innebär ägarbytet inte några förändringar. På landsidan med 11 
medarbetare blir det vissa inskränkningar i personalstyrkan. 

De tre nya ägarna har samarbetat under många år inom Siljas olika 
bolag, bl a med driften av Gotlandslinjen, den verksamhet som skötte 
statens färjetrafi k till och från Gotland. VD Magnus Sillén är i grun-
den sjöbefäl och har förutom lång tid till sjöss och 30 års erfarenhet 
av skärgårdstrafi ken i Stockholm, arbetat inom Siljakoncernen som 
operativt ansvarig bl a för Gotlandslinjen. Anna Öberg, med ett för-
fl utet som bolagsjurist inom Siljakoncernen sedan 1986, lämnade 
sfären 2002 och arbetar nu som advokat i första hand med inriktning 
på transport och shipping medan Sören Pettersson har en samlad 
erfarenhet från rederivärlden som fi nans- och redovisningschef för 
Siljakoncernen under 22 år. 

Den trojka som tar över rodret för SSAB när Transatlantic nu drar 
sig tillbaka har därför en lika lång som bred erfarenhet och kompetens 
inom rederiverksamhet. 

I samband med ägarbytet har managementbolaget Transatlantic 
Fleet Services, TSF, tecknat ett samarbetsavtal med SSAB avseende 
möjlighet till sjöpersonalutbyte mm.

Berörda fartyg i skärgårdstrafi ken är: m/s Dalarö, m/s Sandhamn, 
m/s Söderarm, m/s Vaxö, m/s Viberö, m/s Vånö, m/s Väddö, 
m/s Värmdö och m/s Saxaren.

Waxholmsbolagets kundenkät
Under 2005 påbörjade Waxholmsbolaget arbetet med att etablera 
en löpande kund- och kvalitetsundersökning. 2006 löpte undersök-
ningen med fyra nedslag under året: mars-april, maj-juni, juli och 
november. Sammanlagt har 1 652 personer från 15 års ålder besva-
rat enkäten som innehåller frågor om hur Waxholmsbolagets kunder 
upplever kvaliteten inom en rad områden, såväl ombord som kring 
båtarna. 

Bland annat har 14 kvalitetsfrågor besvarats av resenärerna. 
Svarsfrekvensen för undersökningen 2006 är hela 90 %. Totalt sett 
är 87 % av Waxholmsbolagets resenärer nöjda eller mycket nöjda 
med sin senaste resa. När det gäller de enskilda områdena fi nns det 
i vissa fall utrymme för förbättring. De främsta enskilda frågorna som 
Waxholmsbolaget behöver arbeta med är:

• utbudet och kvaliteten på mat och dryck ombord
• tidtabellen jämfört med resenärernas önskemål
• högtalarinformationen ombord 
• resans prisvärdhet. 

Under 2006 omfattade undersökningen endast Waxholmsbolagets 
egna (ägda) fartyg. Under 2007 kommer undersökningen att omfatta, 
förutom Waxholmsbolagets fartyg, även entreprenörernas fartyg, 
d v s alla fartyg i Waxholmsbolagets trafi k.

Thomas ny chef på 
Tenö varv
Från den 15 februari i år är Thomas 
Marshall ny chef för Färjerederiets 
ena varv, Tenö. Thomas har job-
bat på varvet sedan 1997 och 
innan dess bland annat på 
Ångbåtsvarvet och Kummelnäs 
varv. Just nu är varvet inne i en 
intensiv period med sitt arbets-
miljöarbete. Man har dessutom 
många bokningar fram till semes-
tern i juli, berättar Thomas.

Jan Branting har avlidit
SWEREFs tidigare ordförande och VD Jan Branting, Strängnäs, har 
hastigt avlidit, 64 år gammal. Jan Branting var ordförande i fören-
ingen mellan 1990 och 1993 och 1992-93 var han VD. De senaste 
åren har Jan Branting varit aktiv kommunpolitiker (fp) i Strängnäs 
kommun.

Personalia
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Thomas Marshall.

Cascad lyfts upp ur Åkers kanal inför byte av drivlinor. 
Foto: L-Å Gustavsson.
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FKAB förstärker organisationen mot mindre fartyg
För att på ett effektivare och mer kundanpassat sätt kunna tillfreds-
ställa behoven hos kunder som verkar inom segmentet mindre far-
tyg, har FKAB startat en specialiserad grupp inom detta område. 
Gruppen kommer att ledas av Klas Wester, tidigare VD på Westers 
Mekaniska, med mångårig erfarenhet av byggnation och design av 
de aktuella fartygstyperna.

Gruppen kommer att arbeta mot både varv och redare som bygger 
eller driver mindre fartyg. Exempel på fartygstyper i segmentet är 
arbetsbåtar, passagerarbåtar, lotsbåtar, kustbevakningsfartyg, sjö-
räddningsbåtar, vägfärjor m.m. Detta segment ställer ofta höga krav 
på fl exibilitet och kreativitet i samband med design och konstruktion 
eftersom båtarna ofta är högspecialiserade samtidigt som de regel-
verk som skall följas inte alltid är anpassade för storleken och an-
vändningsområdet. Genom att samla ett antal personer inom FKAB 
som enbart kommer att arbeta med dessa fartygstyper kommer 
FKAB kunna erbjuda sina kunder effektiva och anpassade tjänster.

Precis som för övriga FKAB kommer gruppen kunna leverera 
hela designer. I gruppen ingår specialister inom både beräkning, 
arrangemang, system samt skrovkonstruktion. Gruppen kommer 
att arbeta med allt från koncept och förstudier till klassritningar och 
produktionsunderlag.

FKAB öppnar i Göteborg
Fartygskonstruktioner AB (FKAB) förstärker sin organisation genom 
att öppna kontor i Göteborg. Etableringen sker på det gamla varvs-
området på norra Älvstranden, som blivit ett stort teknikcentrum 
med många företag inom den marina branschen. Med satsning-
en, som ligger helt i linje med FKABs expansiva strategi kommer 
man närmare både kunder och uppdragsgivare. Kontoret kommer 
att bemannas med både personal från huvudkontoret i Uddevalla 
samt med nyrekryteringar. Fartygskonstruktioner AB startade 1961 
i Uddevalla och har idag 38 personer anställda i Uddevalla. FKAB 
ingår i Mattssongruppen som har sitt huvudkontor i Uddevalla.

Trygg-Hansa Marine blir Codan Marine Services 
Trygg-Hansa, Pohjola och Codan byter varumärke och får det ge-
mensamma namnet Codan Marine Services från den 14 maj i år. De 
lokala kontoren i Danmark, Sverige, Norge och Finland fortsätter sin 
verksamhet som tidigare. 

NAVTEX i Mobilen
Stockholm Radio lanserade förra året 
en s.k. mobilportal med information 
anpassad för den som vistas på sjön, 
yrkesmässigt eller privat. Tjänsten kall-
las Sjöportalen. Den första versionen 
utvecklades för ett operativsystem, 
(Symbian 7.0) som huvudsakligen an-
vänds i mer avancerade mobiltelefoner.
I år har en ny version tagits fram som går 
att köra i alla moderna mobiler, GSM eller 
3G. Kan man komma åt Internet så kan 
man också använda Sjöportalen.
Information som fi nns på Sjöportalen 
är: Sjöväder, Kustväderprognoser, 
Kulingvarningar, Observationer, Landväder, Navigationsvarningar, 
Brohöjder, Broöppningstider, Skärgårdsnyheter mm. Väder- och 
kulingvarningar kommer från SMHI och navigationsvarning, bro-
höjder och broöppningstider hämtas från Sjöfartsverket.

Mer information om tjänsten fi nns på Stockholm Radios hemsida, 
www.stockholmradio.se 

Stormfågeln samarbetar med LDG
Stormfågeln AB ingick i mars ett samarbetsavtal med Lightcraft 
Design Group, LDG, i Öregrund. Avtalet avser framtagning av tillverk-
ningsdokumentation och dokumentation för godkännande till projekt 
X-14 enligt CE-direktiven för nöjesbåtar. X-14 är ett samarbetsprojekt 
med IF Design i Italien om en 14 meters ”Powerboat” för nöjesbruk.

LDG har som specialitet att ta fram konstruktionsdokumentation 
för fartyg och båtar med extrema konstruktioner och låg vikt. Om 
samarbetet faller väl ut kommer LDG även att få förtroendet att ta 
fram underlag för klassning och konstruktion till nästa storleksklass 
X-41 med en 41 meters lyxyacht ”Ophelia” som första båt, också ett 
samarbete mellan Stormfågeln AB och IF Design.

Marinplus AB ny distributör för Flir Systems
Marinplus AB har tecknat avtal med Flir Systems BV (NL) om att i 
Sverige distribuera företagets produkter av marina värmekameror. 
Flir Systems är ledande i världen och har utvecklat och levererat vär-
mekameror till i stort sett alla länders försvarsorganisationer, civila 
myndigheter som kustbevakning, polis och brandförsvar samt an-
dra organisationer och marina företag sedan 1960-talet. Marinplus 
marknadsför tre marina värmekameror. De är Voyager, Mariner och 
Navigator. Värmekameror kan till skillnad mot IR-kameror se i totalt 
mörker, rök och lättare dimma. Det går att se en människa på upp 
till 4 km avstånd. Bilden kan visas på en bildskärm, till exempel en 
sjökortsplotter med videoingång eller en datorskärm och styrs från 
en separat manöverpanel. 

– En värmekamera är ett fantastiskt komplement till den vanliga 
navigationsutrustningen som plotter och radar och en mycket bra 
säkerhetsprodukt. Med en värmekamera så ser du mer än du gör 
med blotta ögat och en radar tillsammans, säger Håkan Blumenthal, 
VD Marinplus AB.



Bok & Kultur

Skada vid förtöjningsarbete
Ett arbete som är förenat med stora risker 
är hantering av trossar vid förtöjningsarbe-
ten. Den senaste, för Utredningsenheten 
kända, händelsen inträffade i Malmö då 
en mudderpråm skulle förtöja. Pråmens 
tross fördes genom en schackel, som var 
fäst på kajen. Ändan förtöjdes sedan på 
en pollare ombord. Samtidigt höll man på 
med att manövrera ett bilfartyg i hamn-
bassängen. Bilfartyget assisterades av 
två bogserbåtar. Vattnet i hamnen blev 
i och med detta så oroligt, att pråmen 
kom i rörelse och sögs ut. Trossen gick 
av, och matrosen, som arbetade med för-
töjningen, kom inte iväg i tid utan fi ck den 
avslitna trossen på benet och skadades 
så allvarligt att han senare fi ck uppsöka 
sjukhus. Befälhavaren, som förutom den 
skadade matrosen var den ende ombord, 
blev tvungen att lämna bryggan för att 
hjälpa denne. Efter att det nödvändigaste 
blivit gjort kunde befälhavaren återvända 
till bryggan och ta hand om pråmen. Han 
manövrerade bort till en annan plats där 
han kunde få hjälp med förtöjningen av 
andra.

Händelsen visar på fl era saker att tänka 
på: Förtöjning i schackel gjorde att man 
fi ck en mindre vinkel på trossen vilket san-
nolikt gjorde att den inte höll så bra som 
den annars kunde ha gjort. Det är synner-
ligen viktigt att man står på en så skyddad 
plats som möjligt då trossen belastas. Om 
det börjar knaka i trossen måste man vara 
beredd på att avlägsna sig ytterligare.

Att manövrera är många gånger en 
grannlaga uppgift som kräver gott omdö-
me och erfarenhet. Det är viktigt att man 
tar hänsyn till annan aktivitet i området, 
vare sig man riskerar att själv utsättas för 
skada eller man riskerar att utsätta andra 
för risker.

Pollare lossnade
I sammanhanget kan tilläggas att det 
i Insjö rapporterats om en skada som 
också inträffat vid förtöjningsarbete. En 
bogserbåt var kopplad för att underlätta 
rundsvängning. Pollaren, som bogser-
trossen var fäst vid, lossnade då och 
drogs överbord. Som väl är inträffade 
inga övriga skador. Orsaken bedöms vara 
dåligt monteringsarbete. Man har i rede-
riet försökt att förebygga liknande skador 
genom att införa bättre rutiner avseende 
inspektioner vid nybyggnads- och repa-
rationsarbeten.

Utposter – 
svenska fyrplatser med logi

Text och foto: Pippi Engstedt
Grafi sk form: Patrik Leo, 
Leo Form AB
Omfång: 192 sidor
Format: 170 x 208 mm
Häftad
Ca-pris i handeln: 234:-
Utgivning: april, 2007
ISBN: 978-91-7843-233-2

Det är något lockande med fyrplatser. Fyrarna är Sveriges sista utposter, landets yttersta 
representanter och sista kontaktpunkter. Författaren och journalisten Pippi Engstedt be-
rättar levande och inspirerande om dessa mytomspunna platser med spännande historis-
ka miljöer som visar hur man lyckats överleva helt isolerade från omvärlden under långa 
tider. Resan till utposterna börjar vid Väderöarna i nordväst, och följer sedan Sveriges 
kust för att avslutas vid Rödkallens fyr i norr. I Utposter – svenska fyrplatser med logi tar 
Pippi Engstedt oss med till tjugotre svenska fyrplatser. Allteftersom Sveriges fyrar har au-
tomatiserats och inte längre behöver personal som sköter om dem, har många fyrvaktar-
bostäder gjorts om till övernattningsställen för tillfälliga besökare. Många av fyrplatserna 
ligger så pass isolerat att det krävs en övernattning när man väl kommit dit och de är ofta 
omgivna av naturreservat eller nationalparker. 

Låt dig fascineras av vacker natur, vädrets krafter och svindlande utsikt och inspireras 
till övernattning på t.ex. Sveriges mest isolerade ö, Gotska Sandön. Utposter – svenska 
fyrplatser med logi ingår i guide- och inspirationsserien ”Utmärkta resmål”. De besökta 
ställena presenteras med målande skildringar varvade med fakta, prisläge, tips, praktisk 
information och vackra bilder. Författaren är även bokens fotograf.
Pippi Engstedt är journalist och har mest sysslat med radioproduktion på Sveriges Radio. 
År 2006 debuterade hon som författare och fotograf med boken Vandrarhem vid vatten 
tillsammans med Gunilla Welander.

Departement &
myndighet
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Deltagandet var rekordstort när WISTA Sweden – nätverket för kvinn-
liga beslutsfattare inom sjöfarten – fi rade 20 år under årsmötet i 
Göteborg. Över 100 personer deltog stundtals i tvådagarsmötet 
i början av maj.

De två bryggsimulatorerna vid Lighthouse på Chalmers Lind-
holmen gick varma när WISTA-besökarna fi ck prova på att 
köra passagerarfärja och stridsbåt in i Göteborgs Hamn. Den 
verklighetstrogna projektionen och många häftiga effekter im-
ponerade.

Vid årsmötet, som också hölls på Lindholmen, valdes följande 
styrelse: Lena Göthberg (ordförande), Maria Nygren, Christa 
Persson, Susanna Gustavsson, Anna Berglund och Anna Risfelt 
Hammargren. 

Vid årsmötet instiftades ett ledarskapspris – WISTA Swedens 
Kompassros. Detta pris skall årligen delas ut till ”den ledare inom 

shipping och trading, som kombi-
nerar ett visionärt och målinriktat 
ledarskap med ett lika stort enga-
gemang i sin organisation”. 

Årsmötesmiddagen och tillika
jubileumsmiddagen intogs på 
Bachelors Club där sällskapet 
även fi ck en kort historielektion 
om den fantastiska villan som är 
Broströmsfamiljens gamla privat-
bostad. 

Dag två fi ck deltagarna besöka 
SSPA och se hur man testar far-
tygsmodeller i bassäng. Mötet 
avslutades med lunch i Fursten-
bergska Galleriet i Palacehuset.

WISTA 20-årsjubilerar
text och foto: leena tegevi

” Många 
 glada WISTOR 
 samlades under 
 20-årsjubileet.”

Berit Blomqvist passade på att köra stridsbåt i 
simulatorn.
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Nyligen antog IMO (FN-organisationen International Maritime 
Organization) en internationell konvention om vrakbortskaffning 
– Wreck Removal Convention. Detta aktualiserar frågor om vilka 
rättigheter och skyldigheter beträffande vrak som ligger på vrakets 
ägare, försäkringsbolag eller på någon annan. Ämnet är stort och 
svårt och ryms inte i en tidningsartikel. Jag skriver därför bara 
några korta kommentarer. 

Det är i sammanhanget väsentligt att skilja mellan å ena sidan 
kommersiell bärgning innefattande förväntad vinst enligt de in-
ternationella bärgningsreglerna (SjöL 16 kap. 5 och 6 §§) och å 
andra sidan vrakbortskaffning som, med de kommersiella bärg-
ningsreglerna som beräkningsgrund, inte lockar till sig några 
professionella bärgare. 

Jag har i en tidigare artikel, ”Bärgning – myt och verklighet” 
(Passagerar Redaren nr 2 år 2003) nämnt att enligt de vanliga 
bärgningsreglerna baserar sig bärgarlönen i hög grad på det bär-
gades värde. Även om vrakbortskaffning i och för sig också är 
bärgning så används begreppet vrakbortskaffning ofta, och i 
denna artikel, på sådana bärgningar där det bärgades värde är så 
lågt att det inte fi nns något kommersiellt motiv för en bärgare att 
agera med vanlig bärgarlönberäkning. Situationen uppstår när 
ett havererat fartyg har lågt värde och kostnaderna för bärgning 
beräknas bli högre än vad som kan bäras av det bärgades låga 
värde. Enligt SjöL 16 kap. 5 § får nämligen bärgarlönen inte 
bestämmas till högre belopp än värdet av det som bärgats. 

Vid vrakbortskaffning handlar det om situationer där t.ex. ett 
fartyg strandat eller sjunkit vid kaj, i farled, i skärgården eller på 
öppet hav och där det är uppenbart att bärgning inte kan bli en 
lönande affär om bärgarlönen skall beräknas enligt de principer 
som fi nns i sjölagens bärgningskapitel. I sådana lägen anmäler sig 
knappast Svitzer eller annan professionell bärgare och erbjuder 
bärgning på Lloyds Open Form. Fartygets ägare som förhopp-
ningsvis har en bra försäkring nöjer sig kanske med att få ut 
totalförlustersättning för fartyget och vill därmed överge fartyget 
och se det hela som ett avslutat ärende. Denna uppfattning delas 
ofta inte av myndigheter, hamnägare, strandägare och fritidsfolk 
som vill ha bort vraket. 

Ett av de mer uppmärksammade svenska fallen inträffade 
1987 då lastfartyget FEEDER CHIEF, vars vakthavande befäl 
hade lagt ut fel kurs, gick upp på ett skär inom naturskyddsom-
råde vid Huvudskär i Stockholms södra skärgård. Fartyget hade 
cirka 120 kbm olja ombord och Sjöfartverket beslutade att oljan 
skulle avlägsnas genom att hela fartyget avlägsnades. Rederiet 
menade att oljan kunde avlägsnas separat och fartyg därefter 
lämnas. Domstolen gick på rederiets linje och rederiet ålades inte 
att bekosta det redan genomförda bortforslandet av fartyget. 

Fallet med FEEDER CHIEF illustrerar verkligheten att det i 
Sverige inte fi nns någon lag som generellt ålägger fartygsägare att 
arrangera och/eller bekosta vrakbortskaffning. Däremot fi nns 
det lagstiftning som i enskilda fall kan vara tillämplig. Som ex-
empel kan nämnas miljölagstiftningen som ibland (dock inte 
för FEEDER CHIEF) kan användas för att ålägga redare att 
avlägsna vrak för att hindra miljöförstöring. Även ”Kungörelse 

1951:321 om undanröjande av för sjöfarten eller fi sket hinder-
liga vrak m.m.” kan nämnas. 

Ibland råkar fullständigt oskyldiga personer ut för ansvaret 
och kostnaderna för vrakbortskaffningen. Typexemplet är att 
någon helt enkelt placerar sitt fartyg som blir vrak vid någon 
annans strand eller brygga eller på vatten som är del av en strand-
fastighet. Enligt miljölagstiftningen kan då fastighetsägaren el-
ler den som nyttjar strandfastigheten bli skyldig att bortskaffa 
vraket och detta trots att fastighetsägaren/nyttjaren inte på något 
vis är kopplad till vraket. Om denne inte fullfullgör sina skyldig-
heter kan myndigheterna gå in och göra arbetet samt fakturera 
fastighetsägaren/fastighetsnyttjaren för kostnaderna.

I många fall föreskriver även hamnregler att fartygets ägare 
eller brukare är skyldig att bärga och bortskaffa sjunkna fartyg 
eller alternativt är skyldig att kompensera hamnen för dess kost-
nader för att avlägsna vraket. 

Försäkring
Vrakbortskaffning täcks inte av Sjöassuradörernas småkasko-
villkor 2002 (vrakbortskaffning är genom § 8 Mom. 7 undan-
taget från försäkringsskydd) men täcks vanligtvis av P&I-för-
säkringen. Notera dock att P&I-reglerna är så utformade att 
försäkringen täcker kostnaderna endast om vrakbortskaffningen 
enligt gällande lag eller avtal åligger den försäkrade. 

Det har i praktiken ibland uppstått problem med tolkning 
av försäkringarnas vrakbortskaffningsskydd. Eftersom försäk-
ringshandläggning av några sådana fall för närvarande pågår vill 
jag inte i denna artikel gå närmare in på de ibland ganska svåra 
försäkringsfrågorna. Förhoppningsvis kan jag återkomma när 
handläggningarna av de pågående fallen är avklarade.

Vem äger vraket?
Tvister om vem som äger ett vrak innebär ibland att två eller fl era 
konkurrerar om ägandet av ett vrak eftersom det bedöms vara 
värdefullt. Inte sällan är det lasten och inte fartyget som är av 
intresse och i sådana fall kompliceras situation av att äganderätt 

Vrakbortskaffning
– några kommentarer rolf ihre

Advokat och sjörättsjurist

Passion för 
fartygsdesign
FKAB har designat och konstruerat fartyg i ett 
halvt sekel. Erfarenheten har gjort oss oerhört
pålitliga, men det får dig knappast att höja på 
ögonbrynen.Till det krävs passion.
Ett nytt fartyg skapas ur en gemensam strävan 
att nå fram till det allra, allra bästa. Inget annat
är gott nog.
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till fartyget inte är detsamma som äganderätt till den last som 
fi nns i fartyget.

Ett i sammanhanget vanligare äganderättsproblem är förmod-
ligen att den som av någon annan uppges vara fartygsägare inte 
vill, och inte anser sig vara, ägare till fartyget. Det senare gäller 
särskilt då det rör sig om gamla permanent kajliggande och över-
givna fartyg samt om sjunkna fartyg med lågt värde. Eventuell 
lag- eller kontraktsbaserad skyldighet att avlägsna vrak ligger 
vanligen på fartygets ägare och det ligger därför i ”ägarens” 
intresse att inte vara ägare. 

Någon allmän och fungerande möjlighet att ensidigt avveckla 
sitt ägande fi nns inte i svensk rätt. Den som en gång blivit ägare 
till ett fartyg som är svårsålt kan få problem att avveckla sitt 
ägarskap och därmed även svårt att bli kvitt sitt ansvar t.ex. för 
vrakborttagande. Eftersom sådana lågvärdiga fartyg ofta inte 
alls är försäkrade kan det bli dyrt att vara ägare när olyckan 
är framme. 

En fråga som i sammanhanget kan uppkomma är vad som 
händer med äganderätten när kaskoassuradören betalat ut to-
talförlustersättning för ett havererat fartyg. En vanlig lösning 
förefaller vara den som fi nns i § 27 Mom.1 st. 2 i Sjöassuradö-
rernas småkaskovillkor 2002 och som anger att försäkringsgi-
varen vid utbetalning av totalförlustersättning har rätt att överta 
fartyget. Någon automatisk övergång av äganderätten från den 
försäkrade redaren till försäkringsgivaren sker således inte. Om 
kaskoförsäkringsgivaren väljer att efter utbetalning av totalför-
lustersättning inte överta fartyget, och skyldighet för redaren 
att bortskaffa vraket föreligger, så kan redaren vända sig till sin 
P&I-assuradör och begära ersättning för vrakbortskaffningen. 
Detta förutsätter givetvis att fartygets P&I eller alternativ an-
svarsförsäkring täcker vrakbortskaffningsrisken.

Ett problem som jag några gånger stött på i mitt arbete är att en 
köpare efter övertagande av det fartyg som köpts inte fullgör sin 
registreringsplikt enligt sjölagens regler samt därefter använder 
sitt fartyg så att skada för tredje man uppstår. Den skadelidande 
vänder sig då ofta till den som enligt Sjöfartsregistret är fartygets 
ägare, dvs. säljaren, och begär ersättning, vrakbortskaffning el-
ler annat. En säljare bör därför vara försiktig och inte utgå från 
att han eller hon med automatik är fredad mot krav från tredje 
man bara genom att få köpeskillingen och lämna ifrån sig far-
tyget och ett köpebrev. 

Ny konvention
Syftet med Wreck Removal Convention som nämndes i början 
av denna artikel är att ge anslutande länder en bas för egen lag-
stiftning om vrakborttagning. Jag har inte gjort någon djupana-
lys av konventionen men kan av sammanfattningen sluta mig 
till att avsikten inte är att införa någon absolut skyldighet för 
redare att avlägsna sina fartyg när dessa blivit vrak. Avsikten 
förefaller vara att inskränka denna skyldighet till hazardous 
wrecks. Klart förefaller vara att med riskfyllda vrak menas inte 
bara miljöfarliga vrak utan även vrak som medför hinder och 
fara för sjöfarten. Vad som återstår är att avvakta de eventuella 
effekterna av Wreck Removal Convention.

” Eventuell lag- eller kontraktsbaserad 
 skyldighet att avlägsna vrak ligger vanligen 
 på fartygets ägare och det ligger därför i 
 ”ägarens” intresse att inte vara ägare. ”
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• VHF
• Satellit
• AIS
• Navtex
• Antenner
• Internet

• EPIRB / SART
• Talk-Back System
• Loudhaling mm.
• Satellit-TV
• Bredband
• LED lanternor

Box 130, 430 31  ÅSA
Tel. 0340-658970, Fax: 0340-658971

e-mail: cordland@cordland.se
Försäljning, service & reservdelar.

www.cordland.se

Sommaren rycker allt närmare och med 
den en högsäsong för många svenska 
rederier med båtar i inre fart.

Mellan 3000 och 4000 personer arbe-
tar på dessa båtar med s k intendentur, 
vilket är sådant som inte rör själva 
framförandet av fartyget utan sådana 
sysslor som café/restaurang, försälj-
ning, underhållning etc. Framförallt är 
det alltså ombord på charterfartyg som 
intendenturpersonal fi nns. Charter-
trafi ken är en viktig näring för våra 
kustområden.

Nuvarande lagstiftning innebär att 
alla som arbetar ombord på ett fartyg 
måste mönstras, ett förfarande bl a 
innebär att alla måste ha ett läkarintyg 
för sjöfolk. Vi vill ha kvar friskintyg 
för den del av personalen som rimligen 
kan behöva det, men istället för en 
särskild blankett för sjöfolk vill vi ha 
samma regler som gäller för personal 
som arbetar på restauranger och med 
underhållning i land. De lättnader i 
mönstringen för intendenturpersonal 
som vi kommer att genomföra gäller 
endast de fartyg som färdas en sjömil 
från skyddad plats i land. Detta är en 
rent administrativ lättnad och har inget 
att göra med säkerheten för besättning 
eller passagerare.

Att själva mönstringen skulle vara 
ett sätt att hålla ordning på vilken 
personal som befi nner sig ombord på 
respektive fartyg stämmer inte. På s k 
skärgårdsfartyg är det vanligt förekom-
mande att samma personal kan befi nna 

sig på olika fartyg under en och samma 
arbetsdag vilket ändå inte syns i mönst-
ringen. Däremot för givetvis alla rede-
riers landorganisationer listor över var 
respektive personal befi nner sig under 
dagarna. Det är ett myndighetskrav.

Mönstringens syfte är även att räkna 
sjötid som grund för att erhålla behö-
righeter. Vad gäller sjötiden har endast 
besättning arbetande med däcks- och 
maskinbefattningar anledning att 
räkna densamma. Intendenturperso-
nalen får inga behörigheter och det 
fi nns därför inget skäl att räkna sjötid. 
Arbetstiden för intendenturpersonalen 
registreras av rederiet för löneutbetal-
ningar och liknande, varför argumentet 
att mönstringen behövs för att hålla 
reda på sjötiden faller. 

Såväl Sjöfartsinspektionen som 
branschföreningen SWEREF - Skär-
gårdsredarna ser att mönstringsbestäm-
melserna vid svenska fartyg i inre fart 
gärna moderniseras och i vissa fall 
mycket väl kan slopas. Ärendet var ak-
tuellt redan under föregående mandat-
period och den dåvarande majoriteten 
var positiv till att genomföra lättnader 
i mönstringslagen med avseende på 
intendenturpersonal. Emellertid har nu 
ett fl ertal vänster- och socialdemokra-
tiska ledamöter i riksdagens trafi kut-
skott med motionerat mot att lättnader 
i mönstringslagen genomförs. Det är 
anmärkningsvärt hur oppositionen 
glömmer sina tidigare ställningstagan-
den.

Oppositionens 
korta minne

text lisbeth grönfeldt-bergman

Lisbeth Grönfeldt-Bergman 

är riksdagsledamot från Göteborg 
och ansvarig för sjöfartsfrågor för 
Moderaterna i Trafi kutskottet.
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Djurgårdsvarvet
The Scandinavian Shipbroker

Besök vår hemsida för mer info och en komplett l ista över fartyg ti l l salu.
Djurgårdsvarvet, Fjäl lgatan 34, 116 28 Stockholm. Tel: 08-641 96 71, Fax: 08-615 22 93

www.djurgardsvarvet.se

”Koli III” Byggd 1960 vid JL Meyer Werft i Papenburg, Tyskland. Senare ombyggd till kryssningsfartyg för finsk inrikesfart. 62.6 x 8.8 x 2.0 meter. 17 nya dubbelhyt-
ter med dusch och WC. Restaurang med bar och 130 bordsplatser. Stort soldäck med grill och bar. Kontakta oss för mer information och prisidé. 

Färjerederiet kan spara 91 250 liter diesel 
(365 000 SEK) och 248 ton CO2-utsläpp på 
en enda färja under ett år bara genom att 
minska farten med en knop på överfarten. 

Färjan Vivi på Björköleden fi ck bli exem-
pel när Färjerederiet räknade på olika sätt 
att minska utsläpp och bränsleförbruk-
ning. Genom att dra ner hastigheten med 
en enda knop tar överfarten (900 m) bara 
26 sekunder längre tid, vilket är försum-
bart. Däremot sparar man 25 liter diesel 
och minskar därmed koldioxidutsläppen 
med 68 kg CO2  per timme. Det blir 248 
ton minskat utsläpp per år. Samtidigt tjä-
nar man 100:- i timmen i dieselkostnad. 
Vilket gör 365 000:- per år (10 tim x 365 
dagar). På bara en färja och genom en 
enda knop lägre fart! * 

Om man dessutom stoppar motorerna 
vid lägena och sänker temperaturen i ma-
skinrummet med 8° C när färjan ligger 
upplagd sparar man ytterligare 86 plus 54 
ton CO2-utsläpp per år. Totalt kan man 

alltså på en enda färja spara 388 ton CO2-
utsläpp på ett år! 

Enligt Vägverkets nationella miljöpro-
gram ska vissa åtgärder vidtas för att 
minska de årliga CO2-utsläppen i väg-
transportsystemen med 25 000 ton. För 
Färjerederiets del kommer det att inne-
bära åtgärder som att:

Dra ner på farten, en lönsam åtgärd

Vivi är en frigående färja med en längd av  64 m och en bruttodräktighet på 360. 

text: leena tegevi

• Minska temperaturen under däck
• Sota pannan (1mm sot kan höja bränsle-
 förbrukningen med 5%)
• Byta till effektivare brännare för att minska 
 dragförlusterna
• Koppla landström vid längre uppehåll 
 (> 10 minuter)
• Tätare intervall för pejling av bunkers inkl. 
 journalföring
• Köra på bränsle med 5% RME  (ACP diesel)
• Köra med mindre färja vid lågtrafi k 
• Köra mer ekonomiskt
• Se över värmesystemen i vaktstugor*  Enligt Vägverket Färjerederiets egna beräkningar
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Det är kanske en yrkesskada, men mina 
första tankar och funderingarna när jag 
kommer till en ny plats är oftast  ”fi nns 
här något vatten?”,  ”var är hamnen?” 
och ”går det att åka båt?”.

Om det fi nns vatten omkring San Fran-
sisco behöver man inte undra så mycket 
över. Staden ser ut att fl yta på det kalla, 
fräscha stillahavsvattnet. Ett produk-
tivt vatten med bl.a. hajar, sjölejon och 
havsuttrar.

Det fanns naturligtvis många  alterna-
tiv för båtåkande: Fasta linjer, rundturer, 
större och mindre båtar osv. Jag bestämde 
mig för att försöka hitta ett billigt alterna-
tiv på en av de mindre båtarna.

Efter att ha kollat de fl esta båtarna vid 
Fishermans Warf bestämde jag mig för att 
ta en tur med båten Miss Farallones och 
Captain Ted Varena med deckhand. Cap-

tain Ted Varena är en högljud amerikan 
som på kajen ropar till sig passagerarna 
från gatan. Med framgång lyckas Captain 
Ted på detta sätt marknadsföra och fylla 
sin båt tur efter tur. Här behövs inga för-
skönande broschyrer i fyrfärg.

Fartyget Miss Farallones  har fått sitt 
namn efter ögruppen Farallon Island väs-
ter om San Fransisco. Farallon Island är 
för övrigt känt för sitt stora bestånd av 
vithaj. Förmodligen hade Miss Farallones-
inte klarat en besiktning för trafi k i E-om-
råde från svenska Sjöfartsinspektionen.

Captain Ted tog med sig cirka 30 pas-
sagerare på varje tur som tog ungefär 
1 timme. Priset på turen, som bara gjordes 
vid gott väder, var 10 dollar med lägsta-
prisgaranti. Väl ombord skulle det visa 
sig att captainen hade sträng diciplin om-
bord. En omfattande genomgång om vad 
passagerarna fi ck och inte fi ck göra under 

resan redogjordes med hjälp av PA-system 
ljudligt utöver de små däcksytorna. Bland 
annat fi ck man inte resa sig från sin plats 
på övre däck under gång. En tysk turist 
som trots tillsägelser ideligen ställde sig 
upp för att fotografera blev till slut  infor-
merad av besättningen om att cellerna på 
Alcatraz fortfarande var användbara.

Man förstod att Captain Ted Varena har 
ett stort personligt ansvar för passagerar-
na och att även en mindre olycka kunde 
stå honom väldigt dyrt. Man uppfattade 
också att besättningen har stor respekt för 
U.S Coast Guard, som kanske inte alltid 
är samma mjukisar som den svenska kust-
bevakningen.

Ute på San Fransisco Bay fi ck man en fan-
tastisk vy mot staden och skyskraporna. 
Nu började också captain sin guidning 
på bred amerikanska. Han berättade om 

stort och smått, över och under vattnet, 
om byggnader, kajer och båtar, om broar, 
öar och djurliv och en massa annat. En 
makalös guidning som man tyvärr bara 
minns en bråkdel av.

Med sjölejon simmande runt båten sat-
tes kursen mot den blodröda Golden Gate 
bron. Den berömda bron med sitt 1280 
meter hängande spann, byggd 1937 var 
mäktig att se. (Högakustenbron är bara 
70 meter kortare). När vi kommit när-
mare bron blev däcksman fotograf och 
erbjöd passagerarna att bli fotograferade 
med bron som bakgrund. Vid fotografe-
ringen var det tillåtet att tillfälligt ställa 
sig upp.

Vidare gick turen förbi Angel Island, ön 
som fi ck sitt namn av en spansk sjöfarare 
som här fi ck lä för sitt fartyg efter en stor-
mig resa. Innan vi var åter vid kaj i San 

Fransisco styrde Captain Ted i strömt, 
kallt och förrädiskt vatten ett varv runt 
fängelseön Alkatraz. Vi fi ck också se det 
lilla skäret Baby Alkatraz. Från båten såg 
vi gamla hus och ruiner i betong. Detta 
inbjöd inte direkt till något strandhugg.
Som historisk sevärd fängelseö borde 
Marstrandsön med Carlstens Fästning 
överträffa Alkatraz i de fl esta avseenden. 
För att inte tala om LasseMaja kontra Al 
Capone.

När rundturen snart var till ända och 
vi närmade oss Fishermans Warf gjorde 
Captain Ted sin dollar-cup. Passagerarna 
ombads att om man uppskattade turen 
och guidningen så kunde man visa detta 
genom att erlägga extra tips vid land-
gången. Dricksen samlades in i en stor 
konservburk som ingen kunde missa vid 
ilandstigningen, kanske ett smart sätt för 
att kunna hålla lägstaprisgaranti.

En uppfattning jag fi ck ombord angåen-
de skillnader i säkerhetstänkande mellan 
californiska och svenska förhållanden var 
att det inte läggs så stor vikt på utrustning 
och konstruktioner utan mer på befäl-
havare och besättningsansvar för att ab-
solut inga olyckor eller incidenter ska 
inträffa. En besättning blir kanske mer 
ansvarsfull om den inte känner en falsk 
trygghet från en påtvingad dubbelmatad 

alarmförsedd GMDSS-utrustning med ex-
tra nödbelysning.

En annan iakttagelse var att det ombord 
inte fi nns några livfl ottar av den typen som 
krävs på våra fartyg. Livfl ottarna ombord 
är gjorda av cirkulära fl ottörer av hård-
plast med en nätduk emellan. Flottarna 
står på kant i rostfria stålställ, vilket gör 
att de fl yter upp om båten skulle sjunka. 
Flottarna är liksidiga och funktionella på 
båda sidor. Även de större passagerarbå-
tarna som går på San Fransisco Bay har 
denna typ av fl ottar som komplement till 
uppblåsbara i container.

Denna typ av fl otte borde få vara ett 
möjligt alternativ för vissa av våra pas-
sagerarfartyg inomskärs. Höga kostnader 
för årlig service och kortlivade hydrostater 
skulle då kunna läggas över till medel för 
annan bättre säkerhetsinvestering,  t.e.x. 
besättningens fortlöpande säkerhetsut-
bildning och övning. 

Jag tackar Captain Ted Varena och hans 
deckhand för upplevelserna och intrycken 
på San Fransico Bay och lägger väl syn-
ligt ner några extradollar i konservburken 
innan jag går iland.

text och foto: henrik börjesson

Båttur på San    Fransisco Bay

” Livfl ottarna ombord
 är gjorda av cirkulära
 fl ottörer av hårdplast
 med en nätduk emellan.
 Flottarna står på kant i 
 rostfria stålställ, vilket  
 gör att de fl yter upp 
 om båten skulle sjunka.
 Flottarna är liksidiga 
 och funktionella på 
 båda sidor.”

Med sjölejon 
simmande runt båten

 sattes kursen mot
 den blodröda 

Golden Gate 
bron. 
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Henrik leder planerings-
arbetet i hamnen

Nyfi ken 
på ditt 
jobb
Henrik Cars

Som hamn- och trafi kchef är Henrik 
Cars ansvarig för all trafi kplanering 
i Stockholms Hamnar. Det handlar 
om allt från tankfartyg, terminaler 
och kryssningsfartyg till kollektiv-
trafi k på vattnet och turistbåtar.  

– Jag har förmånen att få kom-
binera två intressen i mitt arbete, 
säger Henrik, båtar och Stockholm.

Hur ser en vanlig dag ut?
Jag vet aldrig i förväg vad dagen kommer 
att innebära för det händer alltid mycket 
saker. Men jag jobbar mest från kontoret 
även om jag försöker vara ute på de olika 
hamnområdena så mycket det går. 

Vi har fl era hamnstyrmän och en 
hamnkapten med egna ansvarsområden 
som färje- och kryssningstrafi ken, be-
vakningscentralen (dirigerar fartyg dyg-
net runt), broar och slussar, oljehamnen 
samt ansvar för sjöfartsskyddet (terrorist-
skydd). Det är mitt jobb att hålla ihop de 
olika bitarna och att planera och utveckla 
verksamheten. Lodbrok och planeringen 
för Tall Ships Race ligger på vår enhet och 
jag är ansvarig för säkerheten vid hamnen 
i Nynäshamn och Kapellskär. 

Även planeringen av kryssningstrafi -
ken och kajplatserna ligger på mitt bord. 
Kryssningstrafi ken har blivit omfattande 
på senare år och hamnen har i uppdrag 
att få hit så många fartyg som möjligt, 
helst med s.k. turn arounds, det vill säga 
passagerarbyten (innebär fl er hotellnät-
ter, fl ygresor och turister i Stockholm). 
Jag har besökt de stora kryssningsrede-
rierna i USA och Europa. I år kommer 
det 360 kryssningsfartyg och den 9 juni 
kommer Navigator of the Seas som är det 
största fartyg vi tagit emot någonsin. Hon 
är 311 m lång och har en bruttodräktig-
het på 140 000. Då kommer vi att ha en 
festlighet ombord för inbjudna.

Vilken bakgrund och utbildning har 
du?
Jag gick sjömansskolan i Stockholm och 
jobbade sedan ombord i Viking Line och 
Johnsonlinjen på bland annat tank- och 
passagerarfartyg.1985 tog jag sjökaptens-
examen vid Sjöbefälskolan i Stockholm 
och gick ut som styrman i Johnsonlinjen. 
En tid jobbade jag även på rederikontoret 
med containerfrakt och ombordpersonal. 
1991 Började jag som styrman inom Silja 

Line och 1997 blev jag kapten på Silja 
Symphony. 2006 Lämnade jag Silja för 
att börja i hamnen.

Någon speciell händelse som 
påverkat till yrkesval?
Jag har inga sjömän i släkten som många 
andra har. Men när jag var liten grabb 
och såg Finlandsfärjorna åka förbi vårt 
sommarställe på Yxlan bestämde jag mig 
för att bli kapten på en Finlandsbåt. Och 
på den vägen blev det.

Vilken bakgrund behöver man för 
det jobb du har nu?
Man måste ha sjöerfarenhet. Kravet var 
sjökaptensexamen. Man behöver även le-
daregenskaper, förmåga att prioritera och 
snabbt kunna byta fokus. 

Varför valde du det jobbet?
Jag ville fortsätta jobbar med båtar men 
ville ändå ha en förändring. Jag valde mel-
lan att börja på kryssningsfartyg eller att 
gå i land. Så dök det här jobbet upp. Jag 
är mycket intresserad av Stockholm och 
det känns som om jag i högsta grad är 
med och påverkar även stadens planering 

eftersom fartygen betyder så mycket för 
staden. 

Vad är det bästa med ditt jobb?
Jag får jobba med båtar som är mitt stora 
intresse. Sen är ingen dag den andra lik, 
det händer saker hela tiden, och det är en 
spännande utmaning.

Svårigheter i jobbet?
Det är komplicerat att få olika aktörer 
att fungera tillsammans: Staden, farty-
gen och boendet påverkar varandra och 
allt man gör stör lite på något håll. Man 
måste bedöma vad som är rimligt och vad 
som påverkar miljön. Det kan vara svårt 
ibland.

Vilka förändringar är på gång inom 
den närmaste framtiden?
Flera kajer är gamla och måste byggas 
om och renoveras. Landhöjningen gör att 
dom även måste sänkas. Det innebär att vi 
måste fl ytta runt båtarna en del under en 
period. Det är inte så populärt men det är 
en utmaning att göra det så smidigt som 
möjligt. Den nya kryssningsterminalen i 
Frihamnen som är under projektering ska 
byggas och stå färdig under 2008. Det blir 
en klar förändring till det bättre tror jag. 

Har du någon framtida utmaning?
Ja, att kunna erbjuda el-anslutning för fl er 
fartyg i hamnen. Vi är med i ett nätverk 
som heter Cruise Europe som bland annat 
jobbar för att hitta en standard för land-
el. Jag vill också dubblera antalet kryss-
ningsfartyg som gör s.k. turn arounds i 

Stockholm. Idag är det 25 per år. 

Din bästa egenskap?
Jag är bra på att lyssna och har lätt för att 
säga vad jag tycker utan att det uppfattas 
som kritik eller leder till konfl ikt. Och så 
är jag är intresserad av människor.

Din sämsta egenskap?
Jag är otålig och det kan ibland stressa 
folk i min omgivning. 

Har du något motto?
Hellre göra en sak bra än två mindre bra. 
Men hittills har jag inte lyckats leva upp 
till det. 

Vad vill du göra i sommar?
Jag vill åka ut till vårt fritidshus på Yxlan 
där jag tillbringade somrarna som barn. 
Jag gillar att snickra och måla. Och så 
skulle jag vilja skaffa en liten båt som fa-
miljen kan göra utfl ykter med.

Vad skulle du vilja ge för råd till 
ungdomar som funderar på att jobba 
inom sjöfarten?
Att de ska prova på det. Det fi nns jätte-
roliga och omväxlande jobb. Man träffar 
en massa intressanta människor och det 
fi nns alltid alternativa karriärvägar i land. 
Innan jag gick till sjöss var jag lite rädd för 
att det var för alltid, men jag har aldrig 
ångrat mig. Och det har ständigt funnits 
alternativ i land när jag velat det. Man 
utvecklas hela tiden och så är det ju så 
roligt att åka båt!

Jag får jobba med båtar som är mitt stora intresse. Sen är ingen dag den andra lik, det händer saker hela tiden, och 
det är en spännande utmaning, tycker Henrik Cars.

Namn: Henrik Cars

Yrke: Hamn- och trafi kchef för Stockholms 
Hamnar

Ålder:  46 år

Bor: På Södermalm i Stockholm

Arbetsplats: Kontoret i Frihamnen samt vid 
hamnplatserna

Åker till jobbet: Buss. Det tar 30 minuter.

Utbildning: Sjömansskola och 
Sjökaptensexamen

Fritidsintressen: Fritidshuset i skärgården på 
Yxlan och att resa med familjen.

Framtidsmål: Att öka kryssningstrafi ken och 
att jobba för att alla fartyg ska kunna ansluta 
till land-el i hamnen. 

Tidigare jobb: Jungman, lättmatros, matros, 
styrman, kapten och på rederikontor

text & foto: leena tegevi

SWEREFs Illustrerade 

SKEPPSLISTA 
2007

VILL DU VETA MER 
OM FARTYG? BESTÄLL 
SWEREFs SKEPPSLISTA!

Köp SWEREFs illustrerade Skeppslista 2007 
genom att sätta in beloppet på: 
plusgirokonto 51 53 51-5. 

OBS! GLÖM INTE ATT UPPGE 
AVSÄNDARE PÅ INBETALNINGS-
KORTET.

ÖVER 300 FARTYGSBILDER I FÄRG.

150:- 

195:-

för prenumeranter på 
Passagerar Redaren.

för icke 
prenumeranter.


