
OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA

NR 4 2007 | VOLYM 52 | ÅRGÅNG 13 | PRIS 52:-

Surfa ombord
Färläng säsongen
Reducering av svallvågor



SWEREF Skärgårdsredarna - Sveriges Redareför-
ening för mindre passagerarfartyg bildades 1988. 
Föreningen är en branschorganisation för 
rederier som opererar passagerarfartyg 
upp till 500 passagerarplatser.

SWEREF Skärgårdsredarna har till ändamål att 
tillvarata medlemmarnas intressen och företräda 
dem gentemot statliga, kommunal och 
andra myndigheter.

Föreningen har 140 medlemsrederier med 
totalt 350 fartyg (maj 2007).

För ytterligare information och ansökan om 
medlemskap, kontakta informationschefen.

skärgårdsredarnas 
kansli & medlemsservice
informationschef:
Leena Tegevi
Telefon: 0152-221 69 • Telefax: 0152-192 74
E-post: leena@sweref.se
Plusgiro: 515351-5        Bankgiro: 5405-6049

ordförande:
Arne Welin
Telefon: 08-10 34 10 • Telefax: 08-10 97 30
E-post: arne@sweref.se

kassör:
Curt Sundqvist
Box 88, 870 32 Ullånger
Telefon: 0613-130 00 • Telefax: 0613-131 30
E-post: curt@sweref.se
www.sweref.se

passagerarredaren redaktion
ansvarig utgivare:
Arne Welin
Telefon: 08-10 34 10 • Telefax: 08-10 97 30

redaktör och annonsansvarig:
Leena Tegevi
Järnvägsgatan 7, 2 tr
645 31 Strängnäs
Telefon: 0152-221 69 • Telefax: 0152-192 74
E-post: leena@sweref.se

prenumeration:
Prenumerationspris: 200:- för helår (4 nr)
Curt Sundqvist
Box 88, 870 32 Ullånger
Telefon: 0613-130 00 • Telefax: 0613-131 30
Mobiltelefon: 070-589 49 84
Postgiro: 515351-5

Tidningen får citeras med angivande av källa

layout och produktion:
Reklamateljén Eskilstuna-Kuriren

tryckeri:
Eskilstuna-Offset

omslagsbild: 
Strömmas båtar S:t Erik och Lasse Dahlqvist 
vid Lilla Bommen i Göteborg, nov 2007.
Foto: Leena Tegevi

utgivningsplan 2008
Reservation för ändringar
 Nr 1/08 Nr 2/08 Nr 3/08 Nr 4/08
Stoppdag:
Annonser: 25 jan 16 maj 15 aug 7 nov
Redaktion: 25 jan 16 maj 15 aug 7 nov
Utgivningsdag: 22 feb 13 juni 12 sept 5 dec

Transportinspektionen – en möjlighet
I januari 2009 sjösätts Transportinspektionen. 
Det är en ny myndighet som bildas genom att slå 
samman Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, 
Sjöfartsinspektionen och Vägtrafi kinspektionen. 
Troligtvis kommer de gamla organisationerna att bli 
kvar på sina nuvarande orter, men var generaldirek-
tören och staben skall placeras är ännu inte klart. 
Det har funnits ett stort motstånd mot sammanslag-
ningen och argumenten mot har varit många. Man 
har hävdat att det fi nns risk att myndigheten blir 
tungfotad, att varje bransch är för specifi k för att kunna dra någon nytta av 
de andra, att regelverket skapas internationellt etc. 

Jag är mer positiv och ser en del fördelar med en gemensam myndighet. 
Förutom effektivitetsvinster i administrationen så möjliggör det ett väsentligt 
större utbyte av forskningsresultat, erfarenheter och arbetsmetoder mellan 
de olika trafi kslagen. Många problem är liknande, som människa/maskin-
frågor, material- och hållfasthetsfrågor, miljöfrågor, arbetsmiljöfrågor och 
inspektionsmetodik. Mycket av regelverken är visserligen internationella, 
men de kan även påverkas från Sverige. I inrikestrafi ken fi nns stort utrymme 
för nationella regler.

En gemensam myndighetsledning och ökad kommunikation mellan 
branscherna bör tillföra nya intryck i stelnade myndighetskulturer. En syn-
nerligen viktig uppgift för den nya myndigheten är att defi niera vad en rimlig 
säkerhetsnivå för persontrafi k är. En resenär har rätt att förvänta sig samma 
säkerhetsnivå oavsett man väljer att åka fl yg, buss, spårvagn, T-bana, tåg, 
pendeltåg eller båt. Det förutsätter att man defi nierar riskbilderna över hela 
den kollektiva trafi ken och eftersträvar likvärdiga säkerhetsnivåer i de olika 
trafi kslagen. 

Varje mänsklig aktivitet medför en risk. Inget vettigt säkerhetsarbete kan 
göras utan att gränsen mellan acceptabel och oacceptabel risk defi nieras. 
Något förenklat kan man uttrycka risk som förväntad skada (konsekvens) 
per tids- eller aktivitetsenhet (sannolikhet), dvs. risk = sannolikhet * konse-
kvens. Måttet på skada i persontransporter är främst antalet dödsfall och 
svåra personskador, men miljöskador och ekonomiska skador är givetvis 
också viktiga att väga in. Det är lätt att fokusera på konsekvenserna och 
bortse från sannolikheten, men att inte försöka kvantifi era riskerna korrekt är 
att stoppa huvudet i sanden. Riskbedömningen görs då istället omedvetet 
eller halvmedvetet och då har man inget att mäta effekterna av säkerhetsar-
betet emot. Åtgärder mot förmodade risker riskerar att felallokeras. 

Är det skillnader i riskbilderna mellan branscherna bör säkerhetsinsatser 
styras mot de områden som uppvisar störst risker och på de åtgärder som 
är mest kostnadseffektiva. På så sätt uppnår man sammantaget en bättre 
säkerhet. En sammanslagen myndighet har förutsättningar att göra det.
Min önskelista till den nya myndigheten är;

• Basera regelverken på forskning, riskanalyser och erfarenhetsåterföring. 
• Utvärdera alternativa åtgärder mot identifi erade risker. Varje problem har 
 fl er lösningar, välj den lösning som ger mest säkerhet för pengarna. 
 Styr resurserna dit de bäst behövs.
• Utvärdera kontinuerligt regelverken med avseende på om de verkligen
 leder till det avsedda. Ineffektiva och förlegade regler ska tas bort.
 Myndigheten bör kunna påvisa att varje enskilt krav leder till ökad 
 säkerhet.
• Inför mer system-/funktionskontroll och mindre detaljreglering. Detta 
 ställer högre krav både på inspektionen och på företagen.
• Sist men inte minst, samverka mer med näringen. Låt oss komma in på 
 ett tidigt stadium i regelutvecklingen. Vi har mycket att tillföra.

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År, önskar

Arne Welin
Ordförande
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Ordförande har ordet!
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I slutet av oktober hölls föreningens höst-
möte i Marstrand. Ett välplanerat program 
med många upplevelser medförde nytt 
rekord i antal deltagare. Inte mindre än 127 
personer fanns på deltagarlistan 
under de tre dagarna.

Mötet inleddes i Göteborg på onsdagsef-
termiddagen då deltagarna hämtades vid 
Stenpiren av m/s Lyrön. Med ombord fanns 
Marinplus för att visa Flir IR-kameror för 
mörkernavigering samt Ramantenn som 
demonstrerade ECDIS navigationssystem 
från Adveto. Sällskapet anlände till ett 
höstigt Marstrand i strålande sol.

På kvällen åkte deltagarna med m/s 

Walona ut till ön Åstol. Där serverades 
en fantastisk skaldjursbuffé på Rökeriet. 
Under middagen dök Peter ”Så ska det 
låta” Harryson upp tillsammans med gi-
tarristen Bengt Magnusson och bjöd på 
underhållning.  Det var ett uppskattat in-
slag då Peter visade att han är en profes-
sionell sångare och recitatör med en stor 
portion humor.

Torsdagen inleddes med höstmötesför-
handlingar och efter lunch visade Volvo 
Penta snabbgående båtar med nya mil-
jömotorer i hamnen. Medlemmarna fi ck 
provåka och även provköra en Azimut 
50 med två IPS750 motorer på 575 hk. 
Efter lunch kom den nye chefen för Far-

tygstekniska enheten, Erik Eklund för att 
svara på frågor och berätta om sitt arbete 
på Sjöfartsinspektionen. De som inte ville 
vara med under eftermiddagens föredrag 
följde med Gunnars båtturer till Akva-
rellmuseet i Skärhamn. Dagen avslutades 
med fästningsspel och vikingamiddag 
med underhållning och dans på Carlstens 
fästning. 

Miljöseminarium
Fredag förmiddag arrangerades ett miljö-
seminarium. Moderator var Alf Norgren. 
Sten Bergström från SMHI höll ett upp-
skattat föredrag om Klimatförändringar-
nas påverkan på bland annat Östersjön. 

Rekordmånga kom till Skärgårds 

Lyrön och Walona i Marstrand.

Peter Harryson. Foto Hans-Erik Wetterlind. Jonny Krusell håller truten. Foto Liza Eriksson

text och foto: leena tegevi

Skaldjursbuffé. 
Foto Lars-Åke Gustavsson
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redarnas höstmöte
Han berättade att FN:s klimatpanel har 
kommit fram till att det inte fi nns någon 
annan förklaring till de stora klimatför-
ändringarna än människans påverkan och 
att koldioxidhalten i atmosfären är den 
högsta på 600 år.

Därefter berättade Eva Johansson från 
Preem om utvecklingen av grönare driv-
medel. Hon berättade att EU:s mål till år 
2020 är att bränslet ska bestå av förnyel-
sebar energi till 20 procent, att utsläppen 
av växhusgaser ska minskas med 20 pro-
cent och att energieffektiviseringen ska 
öka med 20 procent. 

Bertil Karlsson från Volvo Penta beskrev 
arbetet med att ta fram miljövänligare 

motorer med lågemissionsförbränning, 
avgasefterbehandling och alternativa 
bränslen. Det fi nns både för- och nackde-
lar med efterbehandling och idag är det 
effektivaste sättet att minska utsläppen 
att förbättra verkningsgraden på moto-
rerna. De olika metoderna för att minska 
kväveutsläppen medför ofta istället ökade 
koldioxidutsläpp. 

Henry Westerberg från Waxholmsbo-
laget berättade om rederiets försök med 
alternativa bränslen och andra åtgärder 
för bränslebesparing, bland annat inter-
ceptorer och bränsledatorer i båtarna. In-
terceptorer kan förändra vågbildning och 
motstånd i vattnet vid olika hastigheter, 

och på så sätt minska bränsleförbrukning 
och utsläpp. Man har noterat en bräns-
lereducering med 13 % och svallvågsre-
ducering med 20 % sedan man monterat 
interceptorer på fartygen.

Paneldebatt
Miljöseminariet avslutades med en pa-
neldebatt då föredragshållarna fi ck svara 
på publikens frågor. Eva Johansson från 
Preem försäkrade att man inte använder 
palmolja i sitt bränsle. Bertil Karlsson från 
Volvo Penta uppmuntrade till att instal-
lera bränslemätare även på äldre motorer 
eftersom man kan spara in kostnaden i 
minskad bränsleåtgång på mindre än ett 
år och samtidigt minska utsläppen. 

Seminariet var mycket uppskattat och 
föreningens informationschef planerar en 
fortsättning och uppföljning av miljöfrå-
gorna. 

Höstmötesaktiviteterna i övrigt plane-
rades av Henrik Börjesson som fi ck myck-
et beröm för det trevliga arrangemanget.

(Se separata artiklar med Volvo Pentas 
föredrag sid 41 samt om interceptorer 
på sid 38.)

Eva Johansson, Bertil Karlsson, Sten Bergström och Henry Westerberg i panelen. 
Foto: Leena Tegevi

Nästa höstmöte fyller SWEREF Skärgårdsredarna 
20 år. Det fi rar vi på Klockargården i Tällberg (där föreningen en gång blev till) den 8-10 oktober. Vi lovar att det blir ett jubileums-möte utöver det vanliga! Det vill ni inte missa, så boka in det i almanackan 

redan nu.
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Vi hade hyrt in oss på vandrarhemmet Skogsblomman i Mjällom. 
Ett trivsamt vandrarhem med många kattor men kanske också 
ett fall för den händige. För oss sörlänningar är väl Mjällom 
mest känt för sin tunnbrödstillverkning. Det bageriet har fl yt-
tat till Ullånger men varumärket Mjällom fi nns ju kvar. Så var 
dagen kommen. För att åka till Ulvön bör man anmäla sitt in-
tresse hos rederiet i förväg för att vara säker på att komma med. 
Och det hade vi förstås gjort. Redan när vi var på väg ner från 
Mjällomshöjderna kunde man se Kusttrafi k komma stävande 
över Ullångerfjärden i det sköna vädret. Tänk vad vackert land-
skapet kan vara!

Sveriges högsta ö
Efter att ha stått i ”gräddfi len” lade Kusttrafi k ut och gick 
direkt till Ulvön. Vi passerade på avstånd Sveriges högsta ö, 
Mjältön, och lite längre ut kunde vi se en ”mystisk ubåt”. 
I soldiset i söder kunde vi skymta den kända fyren på Hög-
bonden.

När vi glider in mellan Ulvöarna ligger Ulvöhamn som en liten 

pärla i lagunen. Ulvön ligger i Örnsköldsviks kommun och kall-
las ibland för Bottenhavets pärla eller Norrlands Sandhamn. 
Det fi nns bara omkring 50 bofasta personer på ön men un-
der sommaren lever den upp. 

Det fi nns många restauranger och hotell. Ulvö Skär-
gårdshotell t ex har 50 bäddar. Här lockar man med 
”skärgårdsstandard”, d v s dusch och toaletter i kor-
ridoren. Hotellet erbjuder också en skärgårdslunch där 
havets läckerheter fi rar sina triumfer.

Jäst fi sk
Ulvön är kanske mest känd för sin surströmming. Nu-
mera är den mesta tillverkningen förlagd till Skagshamn 
men ännu kan man köpa sin alldeles egna burk här ute. 
Och det gjorde vi och transporterade den runt halva Nor-
den. Väl hemma bjöd vi upp till surstömmingsfest fast ingen 
av deltagarna såg direkt överförtjust ut. Det måste nog till en 
tillvänjningsperiod.

För den kulturellt intresserade fi nns en del av intresse på 
Ulvön. I föreningshuset visade konstnären Åke Albert Hägg-
lund vad han åstadkommit. I Hembygdsmuseet kunde vi följa 
öns utveckling och i den vackra kyrkan och i kapellet har många 
valt att gifta sig. 

Prick klockan 15 avseglade Kusttrafi k hemåt igen. Jag fi ck 
en liten pratstund med fartygets kapten och ägare Peter Sund-
qvist.

På kryss i Höga Kusten
I somras åkte min fru och jag Norden runt på tre veckor och 15 
minuter. Resan gick från Göteborg via Stockholm och Norrland till 
norra Finland. Därifrån till Kirkenes i Nordnorge för att sedan ta 
Hurtigruten till Bergen och därefter tillbaka till Göteborg. 
En av resans höjdpunkter var besöket vid Höga Kusten.

 Nästa år jubilerar Kusttrafi k. Då fyller hon 100 år.
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– Trafi ken till Ulvöarna är starkt sä-
songsbunden. Man kan inte livnära 

sig enbart på rederiverksamheten. 
På vintrarna tjänstgör jag på bog-
serbåtarna här uppe.

Kusttrafi k 100 år
Kusttrafi k är som en pärla. Ny-
målat, rent och snyggt överallt. 
Nästa år, 2008, jubilerar hon. 
Då fyller hon 100 år.

För det var 1908 hon fär-
digställdes vid Eriksbergs varv 

i Göteborg med namnet Turisten 
och sattes i trafi k på Göta Älv med 

Trollhättan som fast punkt. Redan 
1918 kom hon till Norrland och gick 

i kusttrafi k mellan Gumboda, Umeå och 
Örnsköldsvik men gick även i utrikes trafi k 
mellan Umeå och Vaasa. I december 1938 
såldes hon till Ulvöhamn där fartygets 
namn ändrades till Kusttrafi k. Och här har 
hon sedan dess gått, om man undantar en 
tioårsperiod 1962 -72, då hemmahamnen 
var Luleå.
text & foto: krister Bång

Peter Sundqvist, 
befälhavare och 
redare för Kust-
trafi k.

Det var många som njöt av färden över fjärden.

Ulvön med sjöbodar och kyrka.

Ulvö Skärgårdshotell 

lockade med havets 

läckerheter.
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Vaxös bemanning bestod av befälhavare, 
två matroser samt en person i cafeterian. 
302 personer agerade passagerare. Statis-
terna kom från ett antal skärgårdsrede-
rier och skolor i närområdet. Kustbevak-
ningen, sjöräddningen, räddningstjänsten 
och sjöpolisen fanns på plats för att på ett 
säkert sätt transportera iland livfl ottarna 
med passagerarna.

Vid 10-taget ankrade Vaxö upp i Ny-
broviken och klockan 10.12 gick larm om 
brand i maskinrummet och maskinhaveri. 
Befälhavaren Thomas Schöld beordrade 
evakuering av alla ombordvarande. Chris-
ter Nejström, matros ombord, hade till 
uppgift att sjösätta livfl ottarna. De övriga 
två i besättningen såg till att passagerarna 
fi ck på sig livvästar vid evakueringsstatio-
nerna, en i fören och två i aktern. Alla 
hade fått på sig västar inom några minu-
ter. Visiret i fören nödöppnades och eva-
kueringsportarna i aktern klargjordes. 

Vaxö har 10 fl ottar: Fyra 50-mannafl ot-
tar av typen ORL (open reversible liferafts 
– öppna dubbelsidiga livfl ottar) och sex 
konventionella 25-mannafl ottar utan tak. 

Först sjösattes de två 50-mannafl ottarna 
längst fram. Redan 10.15 var den första 
fl otten i vattnet. Det gick snabbt och lätt, 
men några av fl ottarna var svårutlösta. 
Det ska krävas en kraft på ca 15 kg för att 
utlösa fl ottens laddning. I något fall fi ck 
man lov att lyfta hela fl otten med en vikt 
på över 150 kg ur vattnet innan den löste 
ut. Två av 25-mannafl ottarna hamnade 
upp och ner i vattnet när de blåstes upp.

När klockan var 10.22 började de första 

passagerarna att evakueras. Det tog inte 
mer än cirka fem minuter att fylla en 50-
mannafl otte. Lite längre tid tog det att få 
fl ottarna fram till evakueringsstationerna. 
Passagerarna som var klara för evakuering 
fi ck stå och vänta på fl ottarna.

Klockan 10.55 var alla ombordvarande 
evakuerade, och fartyget togs över av den 
extra besättningen som var med ombord 
men som inte deltog i övningen. Totalt 
tog evakueringen från larm till ”tom båt” 
cirka 43 minuter.

Vad mätte man egentligen?
Enligt programmet var syftet ”att fast-
ställa om bemanningens storlek på ett or-
dinärt skärgårdsfartyg är tillräcklig för att 
evakuera fartyget på ett snabbt och säkert 
sätt med beaktande av antalet passagerare 
ombord”. 

Enligt regelverket ska ett passagerar-
fartyg i denna trafi k ha tillräckligt många 
besättningsmedlemmar ombord för att 
hantera det antal livräddningsfarkoster 
och sjösättningsanordningar som krävs 
för alla ombordvarandes evakuering. 

Evakueringsövning i Nybroviken
text och foto: leena tegevi

Sjöfartsinspektionen anordnade en evakueringsövning på Waxholmsbolagets m/s Vaxö i november. Förutsättningen var att göra 
en ren evakueringsövning med torrskodd embarkering till fl ottarna. Övningen gick mycket lugnt till. Man kunde konstatera att fartygets 
utrymningsplan fungerade och att det gick snabbt att fylla de dubbelsidiga fl ottarna (ORL) samt att konventionella fl ottar lätt hamnar 
upp och ned i vattnet.

Den första fl otten sjösattes 11.21 och fanns på plats för embarkering 11.27. Redan efter 5 minuter var den full och kunde lämna fartyget.
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Att detta krav uppfylldes torde vara oom-
tvistligt. 

Det fi nns ingen tidsrymd fastställd i re-
gelverket för evakuering av inrikes pas-
sagerarfartyg. Därför kan man inte be-
döma om evakueringen gått ”tillräckligt 
snabbt” enligt regelverket. 

Förutsättningarna för övningen var 
konstruerade eftersom ”passagerarna” 
var instruerade att inte hjälpa till utan 
bara passivt följa besättningens instruk-
tioner. I verkliga olyckssituationer kan 
man förvänta sig att passagerarna hjälper 
till men även att de i viss mån stör rädd-
ningsarbetet. Men att detta skulle ta ut 
varandra så att övningen blir ”realistisk” 
genom att passagerarna är helt passiva är 
inte troligt. 

Normalt räknar man med att 25 % av 
passagerarna kommer att vara behjälp-
liga (vilket också lärs ut under kurserna i 
krishantering). ”Passagerarna” som del-
tog i övningen fi ck efter det första larmet 
ingen information under övningens gång 
om vad som hände, vilket orsakade en viss 
förvirring ombord. Många visste inte att 
det var dags att lämna fartyget.

Övningen visade att det går att evakuera 
ett fartyg men säger egentligen lite om hur 
snabb och säker en evakuering skulle vara 
i ett ”skarpt läge”. 

Sammanfattning
Övningen genomfördes lugnt och på ett 
säkert sätt med bra insatser av besätt-
ningen. Vid fara kan man anta att tempot 

skulle vara betydligt högre och att pas-
sagerare skulle hjälpa till. 

Problem som observerades:
– Några fl ottar var svåra att lösa ut (i sig 

ett mycket allvarligt problem) vilket tog 
onödig tid och kraft.

– En stor del av tiden gick åt för att dra 
fl ottarna i linorna från sidorna till fören 
respektive aktern. Linorna har inte an-
passats till den aktuella typen av fartyg 
utan är 25 meter långa. En lina fastnade 
dessutom. Passagerarna fi ck stå och vänta 
under tiden. När fl ottarna väl låg på plats 
gick embarkeringen snabbt. Kortare linor 
och vinschar skulle kunna snabba på för-
loppet. 

– Personalen uttryckte farhågor att det 
vid besvärligt väder skulle vara svårt att 
hålla fl ottarna på plats i fören under em-
barkeringen. En anordning för snabbfäst-
ning skulle hjälpa till.

– Det tog längre tid att evakuera ak-
terut via lejdare än föröver direkt ner i 
fl ottarna. 

– Två konventionella fl ottar hamnade 
upp och ned. ORL-fl ottar är utan tvekan 
det lämpligaste i denna trafi k

Som övning betraktat var det en nyttig 
erfarenhet. Man fi ck bra information om 
vad som kan göras bättre, framför allt när 
det gäller utrustningen ombord. 

Fortsättning nästa sida…

Christer Nejström, som är matros 
ombord, hade till uppgift att ensam 
sjösätta fl ottarna samt att hjälpa 
passagerarna på med livvästar (detta 
hjälpte även övriga däcksmän till med)

– Det var inga problem att sjösätta 
fl ottarna, det gick lätt. Däremot var 
det problem med att några var svåra 
att utlösa, sa Christer efter övningen. 
Det var tungt att dra manuellt i utlösar-
linan, tyckte han, och konstaterade 
att det också var tungt att dra fram 
fl ottarna i vattnet till evakuerings-
stationerna.

” Normalt räknar man med att 25 % av passagerarna kommer att vara behjälpliga. 
 Förutsättningarna för övningen var konstruerade eftersom passagerarna var
 instruerade att inte hjälpa till.” 

Det gick bra, sa befälhava-
ren Thomas Schöld efter 
övningen. Vi tog det lugnt och 
sansat. Förmodligen skulle 
det gå att speeda upp tempot 
något, men då försämras sä-
kerheten, menade han. Och 
detta var ju ändå en övning. 
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Vad anser du om övningen?
– Jag var inte själv närvarande och går 
därför på vad andra har sagt. Men det är 
alltid bra att göra stora och helst realis-
tiska övningar. Jag tror dock att man ska 
vara mycket försiktig i de slutsatser man 
drar av övningen. 

 Varför då?
– Först måste man beskriva riskbilden 
och vilka scenarier som har någon rimlig 
sannolikhet att inträffa. Utifrån detta 
ska man komma fram till vad en rimlig 
evakueringstid är. Då måste man väga 
in fartygets förväntade sjunkförlopp al-
ternativt tid för övertändning, närheten 
till land, vilken hjälp man kan påräkna 
av olika lokala räddningsenheter och 
omkringvarande fartyg etc. Sedan måste 
övningsscenariot vara mer realistiskt.  
Man bör till exempel förutsätta att pas-

sagerarna hjälper till i en 
krissituation, vilket vi gör 
i de fl esta säkerhetsplaner 
(ISM). Vidare bör övnings-
upplägget och utvärde-
ringsmetoderna vara mer 
genomarbetade: 
Vad är det man vill mäta och hur mäter 
man det? Att ”evakuera fartyget på ett 
snabbt och säkert sätt” är ju inte direkt 
något objektivt mått.

 Vad menar du med ”objektiv bedöm-
ning”?
Finns det farhågor för att fartygens sä-
kerhetsorganisation inte klarar en nöd-
situation bör man nog undersöka detta 
på ett mer vetenskapligt sätt. Kanske ge-
nom att lägga ett forskningsuppdrag på 
Chalmers. Eftersom de fackliga organi-
sationerna lobbar för större besättningar 

så är frågan kontroversiell och detta stäl-
ler stora krav på inspektionens objektivi-
tet. Om man skulle behöva förbättringar 
så är det också viktigt att fi nna de mest 
kostnadseffektiva lösningarna för att 
inte felallokera resurserna. 

– Att ORL-fl ottarna var klart bäst för 
evakueringen var förväntat men ändå 
intressant. Det är inte många år sedan 
Sjöfartsinspektionen vägrade att god-
känna dem med hänvisning att de var 
farliga. Det är allvarligt att en av fl ot-
tarna inte löstes ut som den skulle. 

Skärgårdsredarnas 
ordförande Arne Welin
om övningen:

Forsättning Evakueringsövning i Nybroviken…
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Per, Kajsa och Peder diskuterar hur de ska lösa uppgiften under övningen.

En del av Stockholms Sjötrafi ks personal 
på Waxholmsbåtarna har under november 
månad deltagit i en säkerhetsutbildning på 
Marina Läroverket i Stocksund. 

Viktigt med praktiska övningar
Marina Läroverket i Stocksund har för 
Sjötrafi ken sytt ihop en tvådagars utbild-
ning där deltagarna får både teoretisk och 
praktisk genomgång av brandsäkerhet, 
livräddning, evakuering, passagerarsä-
kerhet och brandsläckning.

Kursen inleds med en halv dags teori 
om riskhantering, brand, nödåtgärder, 
överlevnadstekniker och crowd mana-
gement, dvs hantering av folkmassor. 
Därefter följer praktiska moment som 
hjärt- lungräddning, brandsläckning, ut-
rymning av rökfyllt fartyg, utrymning av 
(motsträviga) passagerare, hoppa i vattnet 
iförd räddningsdräkt, ta sig upp i fl otte 
och att använda rescue sling (sele för att 
lyfta ombord folk ur vattnet). 

Panik är ovanligt
Avsnittet om crowd management fi ck 
deltagarna att omvärdera synen på hur 
folk reagerar vid ett nödlarm. Det största 

problemet är inte att folk får panik som 
många tror. Tvärtom kan så många som 
60 % ignorera de mest tydliga varnings-
tecken på att något är fel, medan 30 % 
ställer sig tveksamma. Endast 10 % ac-
cepterar omedelbart faran och förbere-
der sig att agera. Därför är det viktigt att 
personalen ombord ger tydlig vägledning.  
Kursdeltagarna fi ck träna en nödsituation 
ombord på övningsfartyget Petsamo och 
uppleva frustrationen när ”passagerarna” 
inte vill ta till sig informationen och gå ut 
på däck. 

Risker ombord
På frågan vilka risker som fi nns ombord 
svarade kursdeltagarna:
- det händer inte så mycket
- halk- och klämolyckor
- landgångsolyckor
- grundstötningar, bryggstudsar osv
Man menade också att det är viktigt att få 
öva ordentligt ombord i det egna fartyget.
Ofta fi nns det inte tid för det.

Vid utvärderingen av kursen tyckte man 
att det var bra övningar men också att det 
behövs mer praktisk sjukvård.

Sjötrafi kens personal på
säkerhetsutbildning

text och foto: leena tegevi

Danderyds pensionärer agerade väldigt mot-
sträviga passagerare.

Not. 
SWEREF Skärgårdsredarna tog för tre år 
sedan fram en interaktiv CD-skiva med 
teoretisk säkerhetsutbildning för med-
lemsrederierna. Detta gjordes för att få 
en likvärdig standard på de rederiinterna 
säkerhetsutbildningarna. CD-skivan ska 
kompletteras med praktiska övningar 
ombord och på platser där det går att 
genomföra exempelvis brandövning. 

Kursdeltagarna fi ck 
prova på att hoppa 
i vattnet iförda 
överlevnadsdräkt och ta 
sig upp i en fl otte, vilket 
inte var så enkelt. Peder 
ser i alla fall glad ut.



De båda skärgårdsfartygen Sjögull och 
Sjöbris har, som de första skärgårdsfarty-
gen i Sverige, erbjudit sina resenärer gratis 
och trådlös Internetuppkoppling ombord 
i sommar. Leverantör är Icomera, som 
även levererar Internet för passagerare 
på några av SJ:s tåg.

Fartygen går mellan Stockholms City 
och Rödlöga under sommarhalvåret. Det 
är en resa på 3,5 timmar med 28 brygg-
stopp på vägen. För den som har som-
marstuga i skärgården och brukar åka ut 
på helgerna innebär tillgången till Internet 
en möjlighet att jobba ombord på resan 
och kanske att åka ut på fredag morgon 
istället för på fredag kväll. Det är impo-
nerande att de här små fartygen ligger så 
långt fram på tekniksidan. Inte ens om 
man pendlar till Visby (samma restid) 
fi nns det någon möjlighet till uppkopp-
ling ombord. 

Lätt att använda
Ombord på Sjöbris och Sjögull kan den 
surfsugne hämta användarinformation i 
cafeterian och sen är det bara att koppla 
upp sig utan eget Internetabonnemang. 
Det är mycket tillgängligt och hastigheten 
är hög, 54 Mb/sek. Det fungerar lika bra 
på alla ställen i båten och uppkopplingen 
är stabil. Hittills har cirka 1100 personer 
kopplat upp sig sedan mitten av juni när 
systemet levererades. Supporten, som sva-
rade snabbt och utan väntetid vid test, har 
inte haft många samtal, vilket tyder på att 
systemet är lätt att använda.

Nyrenoverade fartyg
De båda fartygen Sjöbris och Sjögull, som 
ägs av Blidösundsbolaget, har renoverats 
och byggts om på Oskarshamns varv un-
der vintern 2006/2007. Fartygen har fått 
nya salonger med sköna sittmöbler på 

Surfa på Skärgårdsbåt
– uppskattat av pendlare
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I sommar har resenärerna på nyrenoverade 
skärgårdsfartygen Sjögull och Sjöbris haft 
möjlighet att koppla upp sig trådlöst till 
Internet. 

– Det har varit uppskattat bland våra 
pendlare som kunnat utnyttja tiden ombord 
på ett effektivt sätt, säger Blidösundsbola-
gets VD Göran Ahlqvist.

Via monitorer i salongen kan passagerarna 

följa fartygets position på sjökortet.
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Jobba ombord på Sjögull:
Helena Eketrapp från Nacka har lantställe på Söderöra. Dit åker hon varannan helg. 
Hon har eget företag och uppskattar mycket att kunna jobba ombord.

– Det är en förutsättning för att jag ska kunna åka ut redan på fredagsmorgonen. 
Annars hade jag fått vänta till kvällsbåten, säger hon. 

– Uppkopplingen fungerar bra och det är bra hastighet. Det fi nns också gott 
om el-uttag i salongen, men det är lite dåligt informerat om att möjligheten fi nns. 
Både ombord och på hemsidan. Jag tror faktiskt inte att alla vet om det och tar med 
sig datorn på resan, säger Helena Eketrapp.

övre däck. Där är det mycket tyst och vil-
samt att sitta och se ut över skärgården. 
Man kan också sitta ute om vädret tillåter. 
Inredningen i salongen på huvuddäck är 
helt i sobra färger och med stilrena detal-
jer. Mitt i salongen fi nns en snygg spiral-
trappa som går mellan de båda däcken. 
Även besättningens uppehållsrum har 
byggts om och värme- och ventilations-
anläggningen bytts ut. Det fi nns goda 
konferensmöjligheter ombord. Belysning, 
högtalar-, och musikanläggningen är nya 
och det går bra att visa bilder eller fi lm via 
en dataprojektor i stora salongen.

text och foto: leena tegevi

Mårten Werle är sjökapten och jobbar andra säsongen på Sjöbris och Sjögull. Under vintern 
tänker han mönstra på något större fartyg, men han vill gärna jobba ”hemma” på de mindre 
fartygen i skärgården när det är möjligt.
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Delegaterna från de olika organisatio-
nerna träffas en gång om året och mö-
tesplatserna varierar enligt principen för 
rullande värdskap. I år var den fi nländ-
ska organisationen värd i Helsingfors 
och år 2008 är det dags för Skärgårdsre-
darna att arrangera NordPass möte.

Mötet inleddes ombord på passagerar-
fartyget J.L. Runeberg som hade seglat 
upp från Borgå och låg på plats i vid 

Slottskajen mitt i Helsingfors. 
Programmet innehöll även besök på sjö-
räddningsstationen och räddningsskolan 
i Lojo samt VTS-centralen i Helsingfors.  

Under mötet jämfördes regler och 
villkor i de olika länderna. Man dis-
kuterade bland annat sjuklöneregler, 
matrosbehörigheter, mönstring och 
krishanteringsutbildning. 
text och foto: leena tegevi

NordPass 
– ett nordiskt 

samarbete

Ted Lönnros från Suomen Matkustajalaivayh-
distys, Passagerarfartygsföreningen i Finland, 
och Arne Welin från Skärgårdsredarna på 
J.L. Runebergs brygga under en tur i hamnen.

Arne Welin, Skärgårdsredarna, Ole Vistrup, SME och Ove Jensen, Småøernes Færgeselskaber i 
Danmark, på J.L Runebergs fördäck. 

I februari 2002 träffades för första gången de nordiska branschorganisationerna för 
inrikes passagerartrafi k i Stockholm för att diskutera gemensamma ärenden och för 
erfarenhetsutbyte. Man beslutade att starta nätverket NordPass, som idag består av två 
norska, två danska, en fi nsk och en svensk organisation. Sammanlagt organiserar man 
cirka 1200 fartyg som totalt fraktar runt 100 miljoner passagerare per år. 

På sjöräddningsstationen i Lojo kunde man göra ganska ordentlig sjö i bassängen.



Från Kust och Hav
Nytt treårsavtal för manskapet träffat med SEKO
Almega Tjänsteföretagen och SEKO har träffat uppgörelse om ett 
nytt kollektivavtal för skärgårdstrafi ken. Avtalet, som är på tre år, 
löper under tiden 1 oktober 2007 till 30 september 2010. Avtalets 
tariffer höjs vid tre tillfällen: 1 oktober 2007, 1 oktober 2008 och 
1 oktober 2009. Bland förändringarna i de allmänna anställ-
ningsvillkoren kan nämnas att man har infört en tolvmånaders 
begränsningsperiod (tidigare sex månader), förenklat semesterbe-
räkningen för korttidsanställda, infört möjlighet att arbeta ledig dag 
på arbetstagarens begäran mot vanlig timersättning och förändrat 
villkoren för maskinskötaretillägg, så att detta numera endast utgår 
arbetsdagar när man utför arbete i maskin eller arbetsdagar när 
behörigheten är nödvändig ombord. Parterna har också tillsam-
mans tagit fram ett anställningsavtal som Almega rekommenderar 
medlemsföretagen att använda. Detaljerad information om det nya 
avtalet och de nya villkoren har sänts ut till Almegas medlemsfö-
retag.

Kollektivtrafi ken viktig för kommuninvånarnas trivsel 
Kollektivtrafi k, trygghet och säkerhet samt miljöfrågor är kommu-
nens viktigaste uppgifter för att invånarna ska trivas i kommunen. 
Det visar Svenskt Kvalitetsindex mätning för 2007 där kollektivtra-
fi ken är en av 14 verksamheter som mätts särskilt. 

– Att kollektivtrafi ken är en av de servicetjänster som rankas 
högst för en fungerande vardag bekräftas även av våra egna 
undersökningar, säger Charlotte Wäreborn Schultz, Vd för 
Svenska Lokaltrafi kföreningen, SLTF. Analyser från vår nationella 
Kollektivtrafi kbarometer visar att svenska folket prioriterar en väl 
utbyggd kollektivtrafi k framför bilen. Däremot så uppfattar man 
inte att det fi nns en politisk vilja att satsa på kollektivtrafi ken, säger 
Charlotte Wäreborn Schultz. 

SLTF driver ett förslag att anställda som uppmuntras ekonomiskt 
av arbetsgivaren att åka kollektivt inte ska förmånsbeskattas. 
Det är en enkel och effektiv åtgärd som är snabbt genomförbar 
av politikerna. Förslaget välkomnas av svenska folket. Minst en 
miljon svenskar är beredda att åka mer med kollektivtrafi ken 
om förmånsbeskattningen slopas visar SLTFs egna undersök-
ningar.  SLTF är läns- och lokaltrafi kens branschorganisation. 
Medlemsföretagen, trafi khuvudmännen, har ansvaret för den 
lokala och regionala kollektivtrafi ken med buss, tåg, spårvagn, 
tunnelbana och båt i Sverige. Drygt 1,2 miljarder resor görs årligen 
med kollektivtrafi ken. Drygt hälften av befolkningen över 10 år är 
helt eller delvis beroende av kollektivtrafi k vid resor där de inte 
kan gå eller cykla.

Framtida trafi k till Holmön
Regeringen har fattat beslut om svävartrafi k till Holmön. Det är 
Vägverket som ska vara huvudman för trafi ken som ska bedrivas 
av Färjerederiet med svävare. Nu väntar upphandling för bygget av 
svävaren men först måste man få tillstånd av Länsstyrelsen. 
 
Programmet för Transportforum klart
Transportforum arrangeras den 9-10 januari 2008 på Linköping 
Konsert & Kongress. Transportforum, som brukar locka omkring 
1 600 deltagare, har utvecklats till Nordens största årliga kon-
ferens för transportsektorn där forskare och transportsektorns 
många aktörer möts för kunskapsutbyte och kontaktskapande. 
Transportforum arrangerades första gången 1984 och fi rar i januari 
25-årsjubileum.
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Evakuering till sjöss i kris och konfl ikt
I september anordnade Sjöfartsmuseet i Göteborg ett seminarium 
om evakuering till sjöss vid kris och konfl ikt. Berit Blomqvist, VD 
på Sveriges Skeppsmäklareförening, var moderator. Ett 60-tal 
personer fanns i publiken.

Kanslirådet Svante Liljegren på Utrikesdepartementet berättade 
om statens ansvar för evakuering av medborgare och exemplifi e-
rade med insatsen i Libanon under 2006. Då evakuerades 8400 
svenskar, varav hälften sjövägen. UD samarbetade vid det tillfäl-
let med Försvarsmakten, Räddningsverket och Polisen. Insatsen 
kostade totalt 77 miljoner kronor. Det har tillsatts en utredning om 
vilket ansvar staten har för att hämta hem sina medborgare.
Major Otto Gröntoft från Försvarsmakten berättade om planering 
och genomförande av evakueringstransporterna samt om hur 
försvarsmakten sluter ramavtal med sjöfartsnäringen för insatser. 
Ramavtal och samarbete i nätverk är oerhört viktigt och en för-
utsättning för snabba insatser. Övning är viktigt liksom ett tidigt 
agerande. Carl Cremonese från Sjöräddnings- och beredskaps-
enheten inom Sjöfartsverket berättade om samarbetet med andra 
internationella kommittéer för räddningsinsatser. Mötet avslutades 
med en paneldebatt. 

Människan inte gjord för nattskift
Ett omfattande forskningsprojekt om trötthet ombord har 
nyligen presenterats. Projektet har letts av Margareta Lützhöft på 
Institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers i samarbete 
med VTI i Linköping. Man har kommit fram till att deltagare i tre-
vaktsystem är mer tillfreds med sin arbetssituation än deltagare i 
tvåvaktsystem. Deltagare i tvåvaktsystem får ofta mindre än sex 
timmars sömn per dag och nickar oftare till och kämpar oftare mot 
sömnen samt är tröttare tidigt på morgonen och eftermiddagen. 
VINNOVA, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och Sjöfartsverket har 
bidragit ekonomiskt till projektet.

Berit Blomqvist, moderator, Anna Rosengren, museichef, 
major Otto Gröntoft, Försvarsmakten och Svante Liljegren, 
Utrikesdepartementet. Foto:Leena Tegevi



Färja istället för långtradare i Stockholm?
Vägverket region Stockholm utreder nu om nya färjelinjer för gods-
trafi k och eventuellt även persontrafi k kan minska trängseln på vä-
garna i Stockholmsregionen. Det handlar om trafi k mellan Slagsta 
– Bällsta, men man har även tittat på Solna och Hässelby som möj-
liga alternativ, säger Färjerederiets VD Anders Werner, och tillägger 
att rederiet tittade på detta redan för ett antal år sedan. Då var det 
ett initiativ från personalen på Ekeröleden, som menade att man 
kunde merutnyttja färjorna på leden under lågtrafi k. Det skulle spara 
tid, pengar och miljön. Idag får transporter som inte har dispens att 
åka på Essingen åka runt halva Mälaren för att ta sig från södra till 
norra sidan av Stockholm, en omväg på 26 mil, säger Anders Werner 
avslutningsvis.

Nästa år fyller vi 20!
SWEREF Skärgårdsredarna bildades på hösten 1988 på Klockar-
gården i Tällberg av en grupp redare som hade samlats där för att 
diskutera problem och möjligheter i branschen. Ordförande vid star-
ten var Klockar-Pelle. 

Hösten 2008 fi rar vi 20-årsjubileum och det gör vi självfallet på 
Klockargården i Tällberg där Klockar-Pelle tar emot oss. Boka in 8-10 
oktober i almanackan och kom och gör höstmötet till en oförglömlig 
upplevelse! 
 
Trägen vinner
Äntligen får vi plastkort med behörigheter. Skärgårdsredarna har 
efterfrågat detta i 5 års tid. Men nu kan vi snart ersätta behörighets-
bevisen i original på fartyg i inre fart med ett plastkort i kreditkortsfor-
mat. I början av 2008 ska tekniken vara på plats på fartygsoperativa 
enheten i Norrköping. Man kommer att kunna beställa kortet via 
Sjöfartsverkets sjömanswebb. Sjömannen går in på www.sjofarts-
verket.se /e-tjänster och följer instruktionerna där. Kortet med be-
hörighetssammanställningen föreslås kosta cirka 300:-. Varje sjö-
man måste även ha ett vanligt behörighetsbevis i original i sin ägo, 
men ombord i fartygen räcker det att ha med plastkortet. 
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Medlemsnytt

Claes-Göran Österlund, AB Göta kanalbolag, slutar
Efter nästan nio år vid rodret på Göta kanalbolag lämnar kanal-
direktör Claes-Göran Österlund bolaget under början av 2008. Under 
Österlunds tid som kanaldirektör har Göta kanal genomgått en ut-
veckling från vattenled till ett upplevelseområde och ett av Sveriges 
mest besökta turistmål. 

– Skälet till att jag lämnar bolaget, säger Claes-Göran Österlund, 
är att jag har jobbat mycket, vilket gjort att min familj fått sköta allt 
hemma, hus och djur. Jag älskar mitt jobb och kanalen. Det enda 
sättet att varva ner är att sluta. Nu vill jag ge tillbaka till min familj, 
det som de har gett mig under 23 år. Jag känner att Göta kanal är 
väl rustad för framtiden med ett starkt varumärke och en pågående 
turistisk utveckling av kanalen, säger Claes-Göran Österlund. 

Thinner istället för vatten
En sjöman som sysslade med målningsarbete blev törstig och drack 
ur en vattenfl aska. Flaskan innehöll inte vatten, utan istället thinner. 
Sjömannen hann dricka fl era djupa klunkar innan han blev medveten 
om saken. 

Händelsen är allvarlig och det är viktigt att man har rutiner för 
att undvika sådana. Man bör inte förvara ohälsosamma ämnen och 
ämnen som används i arbetet på ett sätt som gör att de kan för-
växlas.

Departement &
myndighet

Personalia

Foto: Sjöfartsverket

Var med och tävla om Skärgårdsredarnas 
framtida slogan. Maila in ditt förslag 
senast 15 januari till:

leena@skargardsredarna.se
Vinnande bidrag får pris.

Slogantävling!
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10 årsjubileum för Sjöfartsmontern på Bokmässan
Sjöfartsmontern på Bokmässan fi rade 10-årsjubileum i år med 
ett fullspäckat program. Historikern och författaren Dick Harrison 
berättade om slavskeppen, matrosen Elin Dahllöv berättade vad 
Ove Allanssons romaner betytt för henne och både Fartygsbefäls-
förbundet och Sjöräddningssällskapet fi rades i montern då de båda 
fyller 100 år i år. Dessutom besöktes montern både av kulturminis-
tern Lena Adelsohn Liljeroth och av EUs vice ordförande Margot 
Wallström. 

– Vi fyllde vår monter med närmare 30 programpunkter och mer än 
100 maritima boktitlar under mässans fyra dagar. Det är inte dåligt, 
särskilt mot bakgrund av att själva idén till mässan föddes då det 
visade sig att det för elva år sedan inte fanns en enda maritim bok 
att uppbringa på det årets Bokmässa. Nu är det ingen som missar 
vår sjöfartsmonter, säger Berit Blomqvist, sekreterare i Sjöfartens 
Kultursällskap som tillsammans med det övriga sjöfartsklustret står 
bakom montern.

Ny typ av satellitkommunikation
Cordland Marine introducerar en ny typ av satellitkommunikation, 
Mini VSAT. Den ger konstant uppkopplad bredbands datakommu-
nikation med bara en 66 cm antenn. Den ger hstigheter på 2 Mbps 
för mottagning och 512 Kbps för sändning. 

Sjöfartsforums miljöpris för renare ballastvatten
Sjöfartsforums miljöpris för år 2007 har tilldelats ballastvattensyste-
met PureBallast. PureBallast är den första produkten i världen med 
ett av IMO godkänt miljösystem som neutraliserar organismer och 
bakterier till 99,99 procent. Priset delades ut på Världssjöfartens Dag 
i Göteborg den 27 september. Ballastvattensystemet PureBallast, 
framtaget av Wallenius Water och Alfa Laval, bygger på ett kemika-
liefritt system för rening av ballastvatten. Det lanserades i decem-
ber 2006 och har genomgått åtskilliga DNV-kontrollerade fullskale-
tester. I juli i år erhöll PureBallast, som första ballastvattensystem 
i världen, IMOs Active Substance Final Approval, vilket bekräftar 
systemets miljöprestanda. Ett typgodkännande väntas i början av 
2008. Reningsprocessen i PureBallast är helautomatisk och säker 
för fartygen att använda. Den sker i två steg och bygger på en avan-
cerad oxidationsteknik, Wallenius AOT, helt utan kemiska tillsatser. 
Först fi ltreras större organismer bort och spolas tillbaka i havet där 
de hör hemma. I nästa steg neutraliseras kvarvarande organismer 
och bakterier. Inga restprodukter uppstår. Med PureBallast uppnås 
en reningsgrad av plankton på över 99,99 %. 

Byte av ballastvatten är ett av de största hoten mot världshaven. 
Artbalansen i haven förändras när djur- och växtplankton och bak-
terier släpps ut i fel havsmiljö. Stammar av fi ske och skaldjur kan 
slås ut, vilket i sin tur påverkar både fi skenäringen och människors 
matförsörjning. IMOs konvention om ballastvattenrening träder ikraft 
2009, men konventionen har tyvärr ännu inte ratifi cerats av Sverige 
och ett fl ertal andra länder. 

Pressreleaser

– Vilken genuin känsla det fi nns i den här montern, tyckte 
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth när hon besökte montern och 
bl a blev informerad om Kultursällskapets verksamhet av föreningens 
vice ordförande Christer Nordling, även vd i Stiftelsen Sveriges 
Sjömanshus. Foto: Torbjörn Dalnäs

Pure Ballast

WISTAS ledarskapspris till Ragnar Johansson
WISTAs Kompassros, WISTA Swedens ledarskapspris, har för 
år 2007 tilldelats Ragnar Johansson, linjechef på Stena Line 
Scandinavia AB. Priset, som delades ut för första gången i år, över-
lämnades på Världssjöfartens Dag i Göteborg den 27 september. 
WISTAs Kompassros går till den ledare inom shipping och trading 
som kombinerar ett visionärt och målinriktat ledarskap med ett lika 
stort engagemang för sin organisation. 

Ragnar Johansson fi ck priset för att han är en engagerad ledare 
som både har ”totalkoll” kring sitt ansvarsområde, ett arv från kar-
riären till sjöss, och bredd. Han behärskar allt från ekonomi till far-
tygsdrift och som ledare är han närvarande och brinner för det han 
gör. Han tar sig alltid tid att lyssna och är lyhörd för signaler från 
medarbetare och kunder. Han delegerar och ger full uppbackning 
till dem han delegerar till. Ragnar Johansson satsar på sina medar-
betare och får dem att växa.
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Världssjöfartens Dag 2007 samlade drygt 
250 deltagare i Göteborg i september. Temat 
var miljö och fokus låg på emissionsfrågan.

Sjöfartsforum arrangerade Världsjöfar-
tens dag 2007 tillsammans med ett fl ertal 
organisationer i branschen. Anna Risfeldt 
Hammargren från Sjöfartsforum var mo-
derator. IMO-talet hölls av Kustbevak-
ningens Generaldirektör Hans Lindqvist. 
Dagens budskap var att även sjöfarten 
måste minska utsläppen. Eftersom sjö-
farten ökar, ökar också utsläppen.

Emissionerna måste minskas
Även om sjöfarten är det mest energi-
effektiva transportsättet och det trans-
portslag som är mest miljövänligt i för-
hållande till transporterad volym, fi nns en 
betydande negativ miljöpåverkan. Emis-
sionerna behöver minskas, till och med 
sänkas radikalt för att möta samhällets 
och politikernas krav. Det som behövs 

är ny teknik och renare bränslen. Detta 
kommer att innebära stora investeringar. 
Näringen måste satsa nu och det går inte 
att vänta längre. Om inte näringen själv 
tar tag i problemen, kommer politiker, 
marknad eller allmänheten att göra det, 
var synpunkter som framkom under da-
gen.

Många tekniker för att minska miljö-
belastningen
Med olika tekniker går det att rena emis-
sionerna, dvs  SOx, NOx, CO2 och par-
tiklar. Det fi nns också stor potential för 
förbättringsåtgärder, t ex förändringar av 
skrovformer och propellrar, fartreduce-
ring, effektivare lasthantering och logis-
tik, vilket framgick av dagens föredrag.

För sjöfarten vore det bästa om bränslet 
renades redan vid raffi naderi, vilket dock 
är dyrt och kräver mycket energi. Sol-
energi, våg- och vindkraft lyftes fram som 
komplement till andra bränslebesparande 
åtgärder. 

Sveriges Redareförening presenterade 
sitt förslag till utsläppshandelssystem för 
att reducera sjöfartens negativa miljöpå-
verkan. Systemet fi ck dock inte godkänt 
av industrins representant Karin Nordell, 
ansvarig för hållbarhetsfrågor på Stora 
Enso Logistics. 

– Vi vill vara del av ett hållbart system 
och är inte intresserade av att köpa ande-
lar, sa Karin Nordell, som tillade att in-
dustrin vill se rederierna som en kompe-
tent part, som inte bara vill ha, utan som 
också är beredd att ge.

Prisutdelning
Ordförande Per Jessing delade ut Sjöfarts-
forums årliga Miljöpris till ballastvatten-
systemet PureBallast vilket mottogs av 
Carl Tullstedt, AlfaWall AB. PureBallast 
är den första produkten i världen med ett 
av IMO godkänt miljösystem som neutra-
liserar organismer och bakterier till 99,99 
procent.

WISTA Sweden delade för första gången 
ut sitt pris för gott ledarskap, Kompass-
rosen. Detta överlämnades av WISTAs 
ordförande Lena Göthberg till Ragnar 
Johansson, linjechef på Sten Line

Folke Patriksson delade ut sitt pris 
till unga kreativa krafter inom svensk 
sjöfart som i år gick till Olof Berndsson 
från Aquamarine och Johan Runarsson, 
Skärhamn.

Världssjöfartens Dag

– Är man väldigt stark måste man också vara 
väldigt snäll, sa Karin Nordell, från Stora Enso 
Logistics, och menade att rederierna måste 
minska utsläppen radikalt.

text och foto: leena tegevi

Anna Risfeldt Hammargren från 
Sjöfartsforum var moderator och 
höll i den röda tråden.
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Vattentemperaturen gör hösten mild i skärgården. De senaste 
åren har bjudit på fi nt höstväder en bra bit in i oktober men 
det stora fl ertalet passagerare går i vintervila redan i slutet av 
augusti.

Så skulle det inte behöva vara eftersom trenden går mot att 
sommarsäsongen förlängs. Men utvecklingen går långsamt. 
De rederier som lyckas köra turer under de mörka årstiderna 
har arbetat målmedvetet under många år. Att inspirera män-
niskor till att besöka skärgårdarna under lågsäsong är en svår 
uppgift men det fi nns mycket att vinna. För många rederier 
står en förlängd säsong högt på önskelistan.

Vad som är en normallång säsong varierar väldigt mellan 
olika rederier. Exempelvis kör rederierna på västkusten nästan 
året om. I Bottenviken lägger sig isen och sätter en naturlig 
punkt. Men även i norr skulle färjetrafi ken kunna köras längre 
in på hösten än vad som görs idag. 

På fl era håll i landet görs satsningar för att öka resandet un-
der vinterhalvåret. Exempelvis i Stockholms skärgård arbetas 

det målmedvetet för att 
hålla skärgården attrak-
tiv och tillgänglig året 
om. I projektet ”Öppen 
skärgård” samarbetar 
rederier, turistorganisa-
tioner och skärgårdsen-
treprenörer för att locka besökare till öarna under lågsäsong. 
Genom aktiviteter, arrangemang och vinteröppna anläggning-
ar hoppas man att stockholmarna ska förstå att deras skärgård 
fi nns kvar efter skolstarten i augusti. Och att den blir än bättre 
när det inte är så trångt om utrymmet.

Redaren frågade fyra rederier
Passagerar Redaren frågade fyra rederier, ett på västkusten, två 
i Stockholms skärgård och ett i Norrbotten vad de gör för att 
förlänga säsongen. Här har du deras bästa tips:: 
Fortsättning på nästa sida…

Sommaren är kort sjunger Thomas Ledin. Och visst är den kort 
vissa år men frågan är om inte sommaren är kortare i svenskarnas 
medvetande än i verkligheten?

Förläng 
säsongen



36 ★ Passagerar-Redaren 4/07

NORRBOTTEN 
– Laponia Rederi AB

”Vintermånaderna behövs för att 
hinna planera inför nästa sommar-
säsong”

Laponia Rederi AB som drivs av Seija 
Barsk och Karl Söderholm kör både tur-
trafi k och charter i Norrbottens skärgård. 
Rederiet är helt privat och har varit igång 
i 15 år. Att förlänga säsongen är något 
man kontinuerligt arbetar med.

Det är framförallt på höstkanten som 
Seija Barsk skulle önska att M/S Laponia 
skulle kunna köra fl er turer. I och för sig 
tycker hon att de redan kommit ganska 
långt med en säsong på fyra och en halv 
månad. Som en jämförelse varar säsongen 
för kommunernas rederier bara från mid-
sommar till mitten av augusti.

När M/S Laponia kör igång omkring 
den 15 maj har isen precis släppt sitt 
grepp om Luleå skärgård. Under som-
marmånaderna körs det intensivt med 
både dagsturer och kvällsturer. Säsongen 
varar september månad ut men på hösten 
är det inte isen som sätter stopp. Isfritt 
är det mycket längre än så. Problemet 
är utbudet och efterfrågan. I september 
fi nns det inte längre underlag för dagstu-
rer utan då är det kvällsturer som står på 
programmet.

– Kvällsturer är inte lika känsliga för 
vädret. Vi har räkfrossa på kvällsturerna 

och det har blivit otroligt populärt. 
Mörkret faller vid 19:00 – 19:30 hos oss 
vid den tiden på året så det är ljust när 
vi åker ut. 

Att det sedan hinner bli mörkt gör inte 
så mycket när det fi nns restaurang, pub 
och underhållning, säger Seija.

Hon tycker att mörkret, inte kylan, är 
det stora hindret på hösten. Det är svårt att 
göra skärgården attraktiv i mörker. Under 
dagstid skulle det däremot gå att göra mer 
tror hon. Funderingar fi nns på att söka 
samarbete med researrangörer och före-
ningar om dagsturer i charterform under 
höstmånaderna.

För att öka attraktionskraften för sina 
turer har M/S Laponia också inlett sam-
arbeten med bofasta i skärgården. Ett 
exempel är samarbetet med konstnärer 
som håller till på några av öarna och 
som ordnar utställningar i sina gallerier. 
Kvällsturerna i samband med dessa har 
fallit väldigt väl ut.

Under den riktiga isvintern fi nns inte 
mycket att göra i Luleå. Istäcket växer sig 
tjockt och det blir kallt. Båten i alumi-
nium är inte heller byggd vare sig för vin-
terkyla eller is. Visserligen fi nns isrännor 
till de stora hamnarna men det är inget 
som lockar. Dessutom tycker Seija att vin-
termånaderna behövs för att hinna pla-
nera inför nästa sommarsäsong. Något 
som aldrig hinns med under de intensiva 
vår- och sommarmånaderna.

OSTKUSTEN 
– Blidösundsbolaget AB

”Julbordskryssningarna har blivit 
populära bland företag”

Redan på 1980-talet började Blidö-
sundsbolaget med julbordskryssningar 
med sin ångbåt S/S Blidösund. En lyckad 
satsning, julkryssningarna har blivit po-
pulära bland företag. 

Nästa steg, berättar Göran Ahlqvist 
som är vd för Blidösundsbolaget, var att 
knyta ihop sommarsäsongen med julsä-
songen. De senaste tio åren har S/S Blidö-
sund varit i full gång även under hösten. 
Med nöjes- och musikkryssningar har 
man haft tillräckligt med passagerare för 
att kunna behålla personalen ända fram 
till nyår.

Göran Ahlqvist är nöjd med att 
S/S Blidösunds säsong numer varar i hela 
nio månader, men även han skulle önska 
att det gick att köra längre.

– All säsongsverksamhet är tung, det 
kommer man inte ifrån. Under några 
månader ska man dra in allt. Det blir 
dyrt att ligga still. Att köra rederi i Italien 
måste vara en barnlek, säger Göran som 
har märkt av en förskjutning av säsongen 
under senare år. September och de andra 
höstmånaderna har blivit mer intressanta 
än vårmånaderna april och maj.

Problemet när man försöker jämna ut 
en säsongsverksamhet menar Göran är 
att efterfrågan är så enkelspårig. Så länge 
det fi nns plats på en julbordskryssning i 
december vill ingen åka i november. På 
samma sätt som att skidåkning i novem-
ber inte blir riktigt attraktivt så länge det 
fi nns möjlighet att åka i mars istället. Å 
andra sidan är utbudet mindre på hösten 
så det kan gå att hanka sig fram tillägger 
han.

Sjögull. Foto: Johan Garsten

Laponia i skärgården. Foto: Eivon Carlsson

MS Walonas soldäck. Foto: Rederi AB Bohuslänska kusten
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OSTKUSTEN
 – Strömma Turism och Sjöfart AB

”Det tar tre säsonger innan en ny 
satsning har satt sig”

Peter Henriksson, divisionschef på Ström-
ma Turism och Sjöfart AB har arbetat 
målmedvetet med säsongsförlängning un-
der fl era år. I Stockholm fi nns det en speci-
almarknad som vill ta sig ut i skärgården 
även under lågsäsong, menar han.

– Det vi gör under lågsäsongerna är att 
vi jobbar med väldigt spetsiga produkter, 
ett slags ”temakryssningar”. På det sättet 
har vi fått ihop nästan 20 nya turer, vilket 
motsvarar ungefär en månads trafi k.

Strömmas temakryssningar kan be-
skrivas som en specialkryssning till en 
plats dit det normalt inte går trafi k. Man 
använder en bra båt och anlitar en cice-
ron, en person som är insatt i temat och 
skicklig på att berätta om det. En sådan 
tur kallas ”Skärgårdsvår med ejdersträck 
och alfågelsång” och genomförs i april. 
Ornitologen Henrik Waldenström följer 
med och berättar om vårfåglarna i skär-
gården.

Strömma har arbetat målmedvetet med 
säsongsförlängning under många år. Pro-
jektet ”Öppen skärgård”, som är ett sam-
arbete mellan entreprenörer i skärgården, 
rederier och turistorganisationer, har de 
medverkat i sedan starten. Syftet med 
projektet var att utöka verksamheterna i 
Stockholms skärgård under perioden ok-
tober till april och att uppmuntra män-
niskor till att besöka skärgården året om 
och inte bara sommartid. Bland annat har 

man en gemensam hemsida med aktuell 
information om vad som händer i skär-
gården och vilket utbud som fi nns.

– Från början gapade vi över för mycket. 
Bara året-runt-öppna verksamheter fi ck 
vara med, säger Peter. Nu handlar det mer 
om säsongsförlängning och vi har fått in 
många små entreprenörer.

Peter berättar också att man inom 
Strömma har kommit fram till att säsongs-
arbete ska göras i små steg. Det gäller att 
våga försiktigt. Ett sätt är att förlänga en 
redan inarbetad tur med en vecka på vå-
ren och en vecka på hösten. På det sättet 
har Strömmas lunchkryssningar med S/S 
Stockholm utökats så att de numer körs 
både lördag och söndag året om.

För några år sedan var det ingen som 
trodde att det skulle gå att köra en lunch-
båt eller en sightseeingbåt året om i 
Stockholm, men bevisligen fungerar det. 
Hemligheten menar Peter är att vara mål-
medveten i sin satsning, utvärdera resul-
tatet, justera upplägget och prova igen.

– Det tar tre säsonger innan en ny sats-
ning har satt sig helt och hållet säger 
han. 

VÄSTKUSTEN 
– Rederi AB Bohuslänska kusten

”Svårigheten är att få folk att förstå 
hur mysigt det är i skärgården på 
vintern”
– Här blir det inga isvintrar säger Inge-
mar Thorsson, vi kan köra året om. Det 
svåra är att få kunderna intresserade av 
vinterturer. 

Hans M/S Walona är en vinterbåt med 
tvåglasfönster och ett värmesystem som 
ger lika fi n komfort sommar som vinter. 
En båt byggd för vinterförhållanden.

Ingemar berättar att de jobbar aktivt 
med att försöka öka vintertrafi ken ge-
nom att göra utskick som följs upp med 
telefonkontakter. Och han har märkt en 
ökning under senare år, men det skulle 
kunna vara bättre.

– Vi försöker få kunderna att förstå hur 
mysigt det är i skärgården på vintern när 
det ligger lite pudersnö på öarna och det 
är alldeles tyst. Det är en speciell upple-
velse att se skärgården när det inte är en 
massa båtar i rörelse. Eller att gå in en 
höstkväll mot Göteborg när hela staden 
är upplyst.

Ingemar menar att ett av problemen är 
att många inte tror att det går att åka båt 
den här årstiden. Nyckeln är att få folk att 
förstå att det går. När de väl provar är de 
oftast överväldigade, är hans erfarenhet.

text: jessika ericsson

Ingemar Thorsson. 
Foto: Rederi AB Bohuslänska kusten

MS Walona. Foto: Rederi AB Bohuslänska kusten
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Waxholmsbolaget har genomfört ett pro-
jekt för att testa och utvärdera intercep-
torer på sina snabbgående fartyg av typ 
V-serien. Projektet genomfördes i sam-
arbete med KTH Marina system samt 
interceptor tillverkaren Humphree AB i 
Göteborg.

Waxholmsbolaget arbetar aktivt för att 
minska miljöpåverkan samt förbättra 
trivseln i skärgården. Ett av delmålen har 
varit att försöka minska svallvågorna från 
V-båtarna. Snabbgående passagerarfärjor 
är viktiga för att kunna ha korta trans-
porttider vilket är nödvändigt för att hålla 
skärgården levande hela året runt. För att 
kunna minska vågsvallet och bränsleför-
brukningen har interceptorer testats med 
förvånansvärt bra resultat.

Med hjälp av interceptorer ändras ef-
fektivt gångtrimmet på halvplanande till 

planande båtar under gång. Det man vill 
uppnå är att trimma fartyget mer på fö-
ren för att generera ett lägre vågbildnings-
motstånd vilket ger fartökning, alternativt 
lägre bränsleförbrukning.

Interceptorns funktion är att generera ett 
ökande tryck på skrovbotten för om ak-
terspegeln. Trycket uppstår då intercep-
torn förs ned och möter vattnet. I motsats 
till vad man först tror så behöver bladet 
endast stickas ned relativt lite för att gene-
rera ett stort tryck över en stor area. Det 
här ger en stor hydrodynamisk lyftkraft 
som ändrar gångtrimmet så att totalmot-
ståndet minskar under framfart.

Förhållandet mellan skapad lyftkraft 
och det genererade motståndet då inter-
ceptorn styr om vattnet är större jäm-
fört med andra metoder. Det ger en stor 

fördel för interceptorer på halvplanande 
båtar då man vill skapa lyftkraft så effek-
tivt som möjligt. Figuren visar en typisk 
motståndskurva där en halvplanade båt 
opererar i den såkallade ”humpen” alltså 
i uppförsbacken. Genom att trimma om 
båten fås en fartökning alternativt en rejäl 
bränslereducering.

Waxholmsbolaget provar teknik för att 

minska miljöbelastningen  
Interceptorteknik reducerar svallvågorna på halvplanande fartyg

Visuellt jämförande 
mellan trimplan och 
interceptorer
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på skärgården
Bränsleminskningen fås i och med att ett 
lägre motorvarvtal kan hållas med inter-
ceptorverkan för att få samma fart som 
tidigare har uppnåtts utan interceptorer. 
Andra fördelar med interceptorer är att 
slitaget på motorerna minskar samt bul-
ler och vibrationer reduceras. Det är även 
så att accelerationen ökar så att tiden det 
tar från stillastående till maxfart förkortas 
markant, vilket ger bidrag till en effekti-
vare och bränslesnålare drift.
 
Genomförandet av projektet bestod i att 
montera provisoriska interceptorer på 
M/S Vaxö, som fi ck representera den öv-
riga V-båtsfl ottan. Hon fördes fram i olika 
varvtalsintervall med och utan intercep-
torverkan längs en på förhand uppmätt 
sträcka för att registrera bränsleförbruk-
ningen, höjden på de genererade svall-
vågorna (på både djupt och grunt vatten) 

samt fartökningen.
Resultatet var något bättre än väntat 

med en bränslereducering på upp till 15 
procent vid maxfartsområdet, samt att 
höjden på svallvågorna kunde reduceras 
med upp till 20 procent vid val av rätt in-
terceptorutstick. Resultatrapporten fi nns 
att ladda ner på www.humphree.com

Fartökningen för M/S Vaxö med inter-
ceptorer blev 1-1.5 knop beroende på den 
aktuella lastkonditionen.

Ett interceptorsystem kommer att leve-
reras och monteras till en början på 
M/S Vaxö och då i ett aktivt utförande. Det 
aktiva systemet kommer att automatiskt 
trimma henne så att optimalt gångläge er-
hålls för alla farter så att operatören kan 
säkerhetställa bästa möjliga prestanda.

Interceptorsystemet är lätt att installera 
då ingen hydraulik krävs, interceptorerna 

drivs av elektriska servon som installeras 
på insidan av akterspegeln.

artikelförfattare:
nicklas karlsson henry westerberg
naval architect operativ chef
humphree ab waxholmsbolaget

Exempel på interceptor 
arrangemang 

Svallvågsreduceringen vid användandet av interceptorer för en passagerarfärja i Frankrike. Vänster bild utan interceptorer, höger med interceptorer.

Provisorisk interceptor installation på M/S Vaxö 
– installationen utförd på Kummelnäs varv, 
maj 2007.



Rolf Westlund på Volvo Penta har skrivit 
denna summering av föredraget på Skär-
gårdsredarnas höstmöte i Marstrand.

Dieselmotorn
Dieselmotorer kännetecknas av hög till-
förlitlighet och lång livslängd. Ca 99 % 
av avgaserna är harmlösa, den sista pro-
centen omfattar bl.a. kväveoxider (NOx) 
och partiklar (PM = sot med påbyggda 
kolväten). För varje kg förbränt bränsle 
innehåller avgaserna ca 3.2 kg koldioxid 
(CO2).

NOx och PM är dieselmotorernas pro-
blematiska emissioner, det är svårt att 
minska dem båda utan att öka bränsle-
förbrukningen. NOx skapas i den heta 
randzonen (fl amfronten) när dieselspray-
en brinner. Sot skapas inne i fl amman där 
syreunderskott fi nns.

Kraven
Lagstiftningen riktar in sig främst på sam-
tidig sänkning av NOx och PM.

Åtstramningen av emissionsnivåer går 
allra snabbast på landsvägssidan (lastbilar 
och bussar), följt av off-road (anläggnings-
maskiner) och sedan marint och lok.

Nästa steg i emissionslagstiftningen 
(Tier 3) år 2012-14 för marinmotorer 
i USA innebär sammantaget ca 30 % 
minskning från dagens nivå. Likartade 
krav förväntas vid ungefär samma tid i 
EU.

Tekniken
Det är möjligt att möta Tier 3 med effek-
tivare förbränning m.h.a. högre insprut-
ningstryck, högre förbränningstryck, för-

bättrad laddluftkylning och minskad 
oljeförbrukning. Detta fordrar i sin tur in-
förande av en ny generation basmotorer, 
ett omfattande produktutvecklingsarbete 
som Volvo Penta närmast genomfört re-
dan.

Ännu mer långtgående krav kan mötas 
med återförande av kylda avgaser (EGR) 
och avgasefterbehandling, där alla tekni-
kerna ökar motorernas komplexitet och 
kostnad avsevärt.

EGR ger sänkning av NOx genom att 
förbränningslågans yttemperatur mins-
kas, det är koldioxid och vatten i avga-
serna som ger kylningseffekten.

Avgasefterbehandling med SCR (selek-
tiv katalytisk reduktion med urea), som 
ger en mycket stor NOx-sänkning, fi nns 
redan i produktion på majoriteten av alla 
nya lastbilar och bussar i Europa (Euro 
4). Reduktionsmedlet urea i vattenlösning 
kallas på mackarna AdBlue. FIGUR 1.

Kyld EGR och partikelfi lter fi nns i pro-
duktion på majoriteten av alla nya lastbi-
lar och bussar i USA (US07) FIGUR 2. Både 
kyld EGR och avgasefterbehandling är 
enheter som integreras med motorn och 

styrs aktivt av motordatorn. Vissa sys-
tem, som tex. STT-Emtecs dNOx, kan 
dock eftermonteras på befi ntliga motorer 
(retrofi t).

Utveckling av lågemitterande alterna-
tiva förbränningskoncept som homogen-
förbränning (HCCI) pågår, men det dröjer 
innan de kan införas i produktion.

Bränslet
Fokus i motorutvecklingen kommer att 
glida över allt mer på bränsleförbrukning 
och förmåga att förbränna olika typer av 
bränslen. Hotande brist på råolja, klimat-
påverkan och ökande kostnader verkar 
för utveckling av alternativa bränslen.

Första generationens biodiesel, för-
estrade fettsyror som rapsoljemetylester 
(RME), fi nns redan i dagens fordonsdiesel 
i upp till 5 % inblandning. RME i högre 
inblandningar (allt från 10-100 %) har 
problem med stabilitet (bäst före datum), 
materialpåverkan på gummi och plast och 
vissa metaller, utspädning av smörjoljan 
och risk för igensättning av bränslefi lter.

Problemen kan bemästras genom ser-
vice och inspektioner, men Volvo Penta 
ser helst att RME låginblandas i all die-
sel i stället för att vissa fl ottor kör på ren 
RME.

Andra generationens biodiesel, som 
bl.a. Neste Oils NExBTL, verkar vara helt 
utan negativ motorpåverkan. All masstill-
verkning av biobränslen begränsas av till-
gång på råvara, idag är det bara möjligt att 
ersätta någon procent av all fossil diesel.

Dieselmotorn, alltmer förfi nad, kom-
mer hursomhelst att fi nnas kvar under 
lång tid.
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FIGUR 2. NOx-reduktion med EGR (avgasåterföring).
Avgaserna kyls och tvingas över på insugssidan.

 Volvo Pentas motor D16 klarar redan Tier 3.

FIGUR 1. NOx-reduktion med SCR (Selektiv 
Katalytisk Reduktion).Viktigaste systemkomponenter.
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Följande frågor gäller systematiskt arbetsmiljöarbete/hante-
ring av kemikalier

Fråga:
Ska det alltid följa med ett säkerhetsdatablad när man köper 
kemikalier?

Svar: Ja, det ska man kräva. Annars vet man inte om produkten är 
farlig och hur man ska använda den. Säkerhetsdatabladen bör inte 
vara äldre än 3 år gamla.

Fråga: Ska man föra upp alla kemikalier på kemikalieförteck-
ningen?

Svar: Bara de produkter som har en märkning med någon
farosymbol måste fi nnas med där.

Fråga: Vilken typ av läkarintyg behövs för att anställda ska få 
jobba med epoxi?

Svar: Allergitest, lungkapacitet etc ska kontrolleras innan arbete 
med t ex tvåkomponentlim. 
Ny kontroll ska göras efter 3-6 månader och därefter vartannat år 
om den anställde utsätts för mer än 500 g per år av produkten.

Fråga: Ska dieseloljan fi nnas med i kemförteckningen fast man 
inte hanterar den?

Svar: Ja, ifall det blir läckage måste man hantera den. Dieselleve-
rantören ska tillhandahålla säkerhetsdatablad.

Frågor
från läsarna
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Jan, den glada kocken
Hur ser en vanlig dag ut?
Jag kommer till Gustaf III på morron mellan 07.00 och 07.30. 
Tar emot varor och börjar förbereda kvällens chartrar. Framåt 
eftermiddagen kommer den duktiga serveringspersonalen 
och jag fortsätter att laga mat. Runt 18.00 kommer gästerna. 
Då står jag på däck och tar emot dem. Sedan lagar jag deras 
mat. När de går av runt 22.00 står jag på däck och tackar för 
ikväll. Kring 23.00 åker jag hem, beställer varor till nästa dag 
och läser tidningarna.

Någon speciell händelse som påverkat till yrkesval?
Nej.

Vilken bakgrund/utbildning behöver man för det jobb du 
har nu?
Kockutbildning. Man behöver också veta hur man driver ett 
företag och vara insatt i lagar och regler.

Varför valde du det jobbet?
Jag började på restaurang efter gym-
nasiet då jag tänkte vänta ett år med 
att läsa vidare. Och så upptäckte jag 
att det var kul så jag fortsatte.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Friheten, vi skrattar mycket och har 
en fantastisk arbetsmiljö.

Svårigheter i jobbet?
Inga, kan ibland bli lite tjatigt.

Vilka förändringar är på gång inom den närmaste fram-
tiden?
Inga stora. Jag hoppas att få behålla den fantastiska personal 
vi har nu.

Har du någon framtida utmaning?
Att ständigt förbättra och förnya.

Din bästa egenskap?
Uthållig, rolig, kontrollfreak (OK, det blev tre).

Din sämsta egenskap?
Kontrollfreak.

Lever du efter något motto?
Livet är underbart.

Vart vill du helst åka på semester?
Frankrike med min fru och våra tre nästan vuxna söner.

Vad skulle du vilja ge för råd till ungdomar som funderar 
på att jobba inom sjöfarten?
Prova att arbeta en säsong på en skärgårdsbåt och se om det 
verkar vara något för dig.

Namn: Jan Ingvarsson
Yrke: Köksmästare
Ålder: 49 år
Bor: Saltsjöbaden
Arbetsplats: M/s Gustaf III
Åker till jobbet: Bil
Utbildning: 3-årig samhällssvetenskaplig linje, kockelev 
Stadshuskällaren, La Varenne kockskola i Paris. Praktik 
hos Michel Rostang i Paris
Fritidsintressen: Golf, skidåkning, skärgården, umgås med 
vänner och resor 
Framtidsmål: Fortsätta att leva ett roligt och innehållsrikt liv
Tidigare jobb: Glada laxen, kock 1978-1980.
Eriks Strandvägskajen, kock,1980-1983. Ett rum och kök 
Nybrogatan, kock och ägare, 1983-1989. Värdshuset Clas 
på Hörnet, kock och ägare, 1989-1993. M/s Gustaf III, 
M/s Angantyr, M/s Enköping och Ett rum och kök catering, 
krögare (tillsammans med Arnauld Eygun), 1994 och framåt.

Nyfi ken 
på ditt jobb
Jan Ingvarsson

text & foto: leena tegevi
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