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Sjöfartsinspektionen har initierat en arbetsgrupp med 
deltagare från inspektionen och Skärgårdsredarna. 
Arbetsgruppens uppgift är bl.a. att skapa ett underlag till en 
lathund åt inspektörerna som hjälp att bedöma fartygens be-
manning med fokus på evakuering. Utgångspunkterna 
för arbetet skulle enligt sjösäkerhetsdirektören bl.a. vara att 
”alla förhållanden av betydelse för möjligheten och behovet 
av att evakuera olika fartyg beaktas”.

Metoden för att ta fram underlaget har inspektionen själv 
hittat på och består i att gruppen ska tycka om hur ett myck-
et begränsat antal parametrar kan vara underlättande eller 
försvårande vid en evakuering. Trots att utgångspunkterna 
var att beakta alla förhållanden, har inspektionen ensidigt 
begränsat utrymmet för tyckandet till evakuering och brand-
bekämpning. Vi anser inte att gemensamt tyckande är ett se-
riöst angreppssätt på en viktig frågeställning. Vi har efterlyst 
en problemformulering, vi har presenterat en teoretisk modell 
som kan sätta in en eventuell evakuering i ett sammanhang, 
påpekat vikten av att göra riskanalyser och har presenterat 
olika metodbeskrivningar där man väger in det förebyg-
gande säkerhetsarbetet, fartygens inbyggda säkerhet och 
fartområdets förutsättningar. Våra synpunkter har tyvärr inte 
ens fått en kommentar från inspektionen. Däremot har man 
framfört att man kommer att ta fram ”underlaget” oavsett 
vår medverkan. Det är en arrogant attityd som jag inte kän-
ner igen. Under de 11 år som jag varit ordförande har vi haft 
samarbetsgrupper med inspektionen om framtagande av en 
anpassad ISM för vår typ av fartyg, incidentrapporterings-
system, fartområdesindelningen, säkerhetsutbildningar, sta-
bilitetskrav och många andra frågor. Vi har inte alltid samma 
uppfattning som inspektionen, men vi har haft en gemensam 
problemformulering och i slutändan kommit fram till något 
som vi kan leva med. Vi är givetvis medvetna om att det är 
myndigheten som bestämmer, men förutsättningarna för 
en förtroendefull relation till myndigheten är att branschen 
åtminstone delar bevekelsegrunden för eventuella framtida 
beslut.

Resultatet är att vi nu sitter på arbetsmöten där vi inte är 
överens om i stort sett någonting. Alternativet är att avstå 
från alla möjligheter att tillföra våra synpunkter i en mycket 
väsentlig fråga.

Vad som är ännu mer illavarslande är att deltagarna från 
inspektionen i arbetsgruppen redan har en färdig uppfatt-
ning om att besättningsnumerären bör ökas. Samma person 
som är med att reda ut frågan, lägger brister på fartyg med 
hänsyftning att ”besättningsnumerären är ej tillräcklig för 
de uppgifter som ska utföras vid en evakuering, då pas-
sagerarantalet ombord är högt”. Bristnoteringarna i sig är 
både märkliga och ohanterliga; Gäller inte fartygens beman-
ningsbeslut längre, hur många ska de vara ombord, hur stort 
är ”högt” passagerarantal? Trots påpekanden förhåller sig 
inspektionens ledning passiv. Om bristen på styrning beror 
på ointresse för vår bransch eller tidsbrist har jag ingen upp-
fattning om, men situationen är djupt olustig. 

Skärgårdstrafi ken har sedan mycket länge uppnått noll-
visionen. Grundstötningar, bränder och kollisioner inträffar, 
men någon allvarlig olycka med dödsfall har inte skett på 90 
år. Inte heller någon evakuering till livbåtar, fl ytfl ak eller fl ottar 

har skett i skärgårdstrafi ken. De gånger man har evakuerat är 
det till land eller till annat fartyg. Besättningsnumerären har 
hittills aldrig varit en kritisk faktor.

Frånvaron av allvarliga olyckor ställer högre krav på analys. 
Säkerhetsmålen kan inte vara att minska antalet allvarliga 
olyckor, eftersom det inte inträffat några, utan att förvissa sig 
om att det inte kommer att inträffa några framöver. För att 
höja säkerheten på en verksamhet som redan har hög säker-
het, måste man studera risker som ännu inte har manifesterat 
sig och komma med begåvade åtgärder om hur man kan 
minska dem. Förutsättningen för detta är att man gör 
riskanalyser, har hanterliga mål, kvantifi erbara mått och 
använder beprövade metoder. Tyvärr förefaller inspektionen 
inte anse att detta är viktigt. 

Ett fartyg i inre farvatten är ingen solitär. Skärgårdstrafi ken 
är en del i ett trafi ksystem och rör sig i fartområden som 
per defi nition betyder att det är skyddade vatten, nära land 
och därmed nära sjö- och landbaserade räddningsinsatser. 
Möjligheterna till assistans och undsättning är goda, vilket 
visat sig i både övningar och skarpa lägen. Sjöfartsverket 
har egna resurser som lotsbåtar och sjötrafi kinformations-
centraler, det fi nns beredskap med båtar och fl ygande enhe-
ter från Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Polisen, 
Försvarsmakten och Norrlandsfl yg (helikoptrar). Även kom-
munerna har beredskap för att snabbt delta i sjöräddningsin-
satser. Förutom denna mer permanenta beredskap fi nns alla 
omgivande fartyg som har skyldighet att undsätta nödställda. 
Bland passagerarna fi nns kompetens att tillgå och de kom-
mer att hjälpa till i en nödsituation. Detta måste vägas in i 
bilden.

Bemanning berör branschens vitala intressen. Personal-
kostnaderna i skärgårdstrafi ken utgör c:a hälften av omsätt-
ningen. Med en generell lönsamhet på under 5 procent för 
de privata rederierna fi nns inget ekonomiskt underlag för 
bemanningsökningar. När det gäller subventionerad trafi k 
(över 70 procent av vår trafi k) så går kostnadsökningarna 
direkt tillbaka i de offentliga utgifterna, såvida man inte väljer 
att lägga ner trafi ken. 

En tjänst per fartyg i skärgårdstrafi ken medför en kostnad 
på cirka 200 miljoner kronor per år. Att mer personal skulle ge 
ökad säkerhet är ingen självklarhet. Bästa säkerhetsresulta-
ten uppnås genom ett bra förebyggande säkerhetsarbete, 
effektiva regler och en bra tillsyn. Att ha personal ombord 
vars enda uppgift är att bidra vid en eventuell evakuering, 
utan att ens ha utrett effekten av detta, är inte rimligt. 

Inspektionen bör ha seriösare metoder för att skaffa sig 
beslutsunderlag. Kostnadskrävande åtgärder med oklar 
säkerhetsnytta kan leda till att trafi k måste läggas ned. 
Skärgårdstrafi ken konkurrerar med andra trafi kslag och 
med fritidsbåtar. Bägge alternativen har dokumenterat 
sämre säkerhet och större miljöpåverkan. 

Arne Welin, Ordförande

✯ Ordförande har ordet!
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Fartyget byggdes 1908 på Lindholmens varv i Göteborg. Hon ut-
rustades med en koleldad ångpanna av skotsk typ och en kraftfull 
ångmaskin av trippelexpansionstyp. Eftersom fartygets skrov är 
ganska lätt gjorde hon 14 knops fart och sattes i trafi k i Mäla-
ren mellan Stockholm och Strängnäs under namnet Strängnäs 
Express. Hon gick till Strängnäs på tre timmar, med tillägg vid 
Stallarholmen. Strängnäs Express upprätthöll de snabba förbin-
delserna med huvudstaden under sommarhalvåret mellan 1909 
och 1938, -i hela 30 år! När fartyget uppenbarade sig i farleden 
rusade barnen längs stränderna i vattnet för att möta fartygets 
imponerande vågor. 

Konkurrerades ut av landtrafi ken
Under mellankrigsåren ledde konkurrensen från landtrafi k och 
snabbare tåg till att hela mälartrafi ken hamnade i kris. Strängnäs 
Express tillhörde de fartyg som slogs ut av de höga driftkostna-
derna och det blev omöjligt att upprätthålla sjöförbindelserna 
med huvudstaden. 

1939 såldes hon till Waxholmsbolaget och blev en av rederiets 
viktigaste och snabbaste skärgårdsångare under det nya namnet 
s/s Storskär.  Sedan dess har Storskär varit en slitstark och trogen 
arbetshäst i skärgården. Redan från början tog hon hand om 

de norra långtraderna via Blidö-
sund till Norrtälje och Arhol-
ma. Sedan i slutet av 1960-
talet har hon varit i trafi k 
till andra klassiska skär-
gårdsbryggor som Ljus-
terö, Husarö och Möja. 
Idag råder inte längre 
några delade meningar 
om ångbåtarnas viktiga 
kulturhistoriska värde och 
”Storskär” har en unik och 
självklar plats i Waxholmsbo-
lagets stora skärgårdsfl otta. 

Jubileumskryssningar med Carl Uno Sjöblom
För att fi ra s/s Storskärs 100-års jubileum inbjöds alla ångbåts-
älskande stockholmare lördagen den 10 maj till fyra unika jubi-
leumskryssningar. Varje jubileumskryssning tog cirka 1,5 timme. 
Biljetter såldes till det humana jubileumspriset av 5 kronor och 
i biljettpriset ingick kaffe/lemonad, mazarin, ångbåtsmusik och 
guidning av fartygets fadder Carl Uno Sjöblom. 

Ångfartyget Storskär fi rade 
100 år med jubileumskryssning
S/S Storskär är en av de värdigaste representanterna för Stockholms långa ångbåtstradition på Saltsjön och Mälaren.
 I år fi rar denna skönhet 100 år. Efter en genomgripande restaurering under vintern är hon nu redo att ta emot sommarens 
passagerare. Hon fi rade sitt 100-års jubileum med pompa och ståt.

Avgång från Strömkajen: 11.00 13.00 15.00 17.00

Jubileumskryssningen tar ca 1,5 tim. I biljettpriset ingår: 

kaffe/lemonad, mazarin, ångbåtsmusik och guidning av Carl-Uno Sjöblom.Jubileumskryssning. Lördagen 10 maj 2008.
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För att fi ra s/s ”Storskärs” 

100-års jubileum inbjöds 

alla ångbåts-älskande 

stockholmare lördagen 

den 10 maj till fyra unika 

jubileumskryssningar. 

Foto: Christer Lundin
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Det är vardag i mitten av juni och still-
samt vid sjötorget i centrala Östersund. 
Stadens stolthet, ångaren S/S Thomée 
ligger majestätiskt på sin plats. Storsjöns 
vågor kluckar sakta mot kajen i den lugna 
morgonbrisen. Några sommarlediga barn 
lunkar förbi och en och annan fl anerande 
Östersundsbo njuter av de första solstrå-
larna. Men det fi nns en som inte tar det 
lugnt.

Margareta Hallenborg fl änger runt mel-
lan bryggan, soldäcket och maskinrum-
met. Hon kontrollerar och inspekterar. 
Växlar några ord med en sommarjobbare 
samtidigt som hon rättar till uniforms-
jackan. Ännu en sväng upp på bryggan 
och sedan raska steg ner till biljettkuren 
vid kajen. På S/S Thomée gör kaptenen 
allt och lite till. Och det är en arbetsord-
ning som passar Margareta Hallenborg.

Vi sällar oss till samlingen av människor 
som ska följa med på förmiddagsturen till 

Verkön. Alla vill komma ombord snabbt 
för att få en bra plats. Vi har tur och hittar 
platser ute på akterdäck. Det är soligt men 
lite kyligt i luften. Typiskt jämtländskt 
försommarväder. 

Maskineriet dundrar igång. Besätt-
ningen står förberedda att lossa tampar-
na. Ombord stiger spänningen samtidigt 
som ångvisslan sjunger och ånga bolmar 
ur skorstenen. Vi känner att nu puffar 
sommaren igång på allvar. Få saker är 
så somriga som ångpuffar och glittrande 
vågskvalp.

På bryggan står Margareta Hallenborg, 
eller Maggan som hon kallas ombord, och 
ser till att Thomée mjukt glider ut från 
kajen. Hon kör på spring med grova trä-
stockar mot kajen. Friholtar heter det på 
fartygsspråk får vi veta. Här fi nns inga 
bogpropellrar eller annat fusk. Fast Mag-
gan tycker inte att det är så stor skillnad 

mellan Thomée och de stora moderna far-
tyg hon är van vid. Båt som båt. 

Till vardags kör Maggan tank- och han-
delsfartyg på de stora haven, mest mot 
engelska kusten. Hon har varit befälha-
vare sedan 1980-talet och arbetar som 
styrman på Thunbolaget. Men på som-
rarna är hon tjänstledig för att kunna till-
bringa dagarna som befälhavare ombord 
på S/S Thomée. 

Tvära kast kan tyckas men Maggan gil-
lar kontrasterna och samtidigt gör hon en 
insats för kulturarvet.

– Det är intressant att få sprida historien 
om sjöfarten här i Storsjön. Sjöfarten har 
försvunnit ur svenska samhället. Det här 
tycker jag är ett bra sätt att få in sjöfarts-
näringen i medvetandet, säger Maggan, 
som även tycker att det är viktigt att hålla 
ångbåtarna igång.

– Gamla ångbåtar är ett kulturarv. Inn-

Margareta Hallenborg,  
befälhavare på en kulturskatt 

Urjämte, inlandsbo 
och entusiasmerande 

guide till Storsjöns 
kulturskatter.  

Margareta Hallenborg 
är utan överdrift en 

mångsidig sjökapten.

foto: lars ericsson
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S/S Thomée
Byggår: 1875 
Varv: Motala Mekaniska Verkstad
Längd: 27 meter
Bredd: 4,85 meter
Djupgående: 2,15 meter
Bruttoton: 106
Maskin: Bergsundsmaskin byggd 1919
2-cylindrig kompoundmaskin

an järnvägen kom till Jämtland var vi helt 
beroende av båttrafi k. Idag är det är inte 
många som tänker på det. 

Thomée har funnits med sedan ångtra-
fi kens storhetstid. Ända sedan 1880 har 
den trafi kerat Storsjön. Enligt intresseför-
eningen ”Thomées vänner” är den Sveri-
ges äldsta ångbåt i reguljär trafi k. Trots 
det är Thomée i riktigt gott skick, eller 
kanske just därför. Båtar i Storsjön utsätts 

aldrig för något salt. Storsjöns vatten, som 
är färskvattentäkt för Östersundsborna, 
är en skonsam miljö för en ångbåt att vis-
tas i.

Vattnet i Storsjön kommer från Åre-
sjön, Kallsjön och andra fjällsjöar. Ge-
nomströmningen är så stor att allt vatten 
byts ut varje år. Detta trots att Storsjön är 
en av våra djupare sjöar. 74 meter är det 
på det djupaste stället, om man håller sig 
till sjömätningen. Storsjöodjurets vänner 
hävdar förstås att sjön är bottenlös efter-
som den står i underjordisk förbindelse 
med Loch Ness.

Thomées kapten säger sig hysa all res-
pekt för odjuret men bekymrar sig mer 
för det som fi nns nära ytan än på sjöns 
botten. Det fi nns några grynnor som inte 
bör underskattas men på det stora hela är 
Storsjön både djup och lättnavigerad.

Tvärt emot vad man skulle kunna tro 
fi nns det riktigt gamla sjöfartstraditio-

ner i Storsjön. Innan vägnätet byggdes ut 
var ångbåtstrafi ken den överlägset snab-
baste transportmöjligheten till byarna 
runt sjön. Som mest var det 17 ångfartyg 
som trafi kerade Storsjön och försåg by-
arna med varor. 

Transportlederna måste hållas öppna 
även vintertid. S/S Thomée, som byggdes 
av Motala mekaniska verkstad år 1875, 
var lite av sjöns arbetshäst. Under en pe-
riod försågs hon med isbrytarstäv och 
fi ck agera isbrytare. Några av ångbåtarna 
gjorde även rena lustturer. Den tur vi åker 
med till Verkön var förmodligen en av de 
populärare redan på den tiden.

Vi glider under Vallsundsbron och till 
styrbord har vi Frösön med skira sommar-
gröna ängar längs sydsluttningen. Mag-
gan som även är den som har hand om 
guidningen ombord berättar om Vilhelm 
Peterson Berger och hans sommarhage. 
Hon berättar om öarna i sjön och om de 
omgivande fjällen.

Konturerna av den närliggande fjällked-
jan ger en speciell inramning till båtturen. 
Från fördäcket ser man Västfjället, Hot-
tagsfjället, Åreskutan och vid riktigt god 
sikt även Anaris. Den vackra Jämtländska 
naturen är ännu ett skäl till varför Mag-
gan gärna byter Nordsjön mot Storsjön 
på somrarna.

Hon är inte ensam om att gilla naturen 
runt Storsjön. Verköturen är fullsatt och 
det är en minst sagt brokig skara som tagit 
sig ombord. Allt från unga japanskor på 
långresa till barnfamiljer på dagsutfl ykt 
och nyförälskade par.

Thomée girar och Verköns ångbåts-
brygga närmar sig. Det fi nns en handfull 
öar i sjön men Verkön får nog räknas 
som den riktiga sommaroasen. Sekelskif-
tesslottet med tinnar och torn inrymmer 
restaurang och hotell. På ön fi nns också 
en skogsträdgård, småskaligt lantbruk 
och ett utkikstorn som ursprungligen var 
tänkt som ett vindkraftverk. Många åker 
hit för att sola, bada och titta på utsik-
ten.

När vi närmar oss bryggan har det blåst 
upp till en frisk bris från nordväst men 
tilläggningen går lugnt till. Maggan har 
aldrig varit med om några allvarligare in-
cidenter med Thomée men det händer att 
turer måste ställas in. När det blåser storm 
på kalfjällen i väster då blir det byig vind 
och stygga vågor på sjön. 

– Båten tål det, men inte passagerarna, 
säger Maggan. Vi gissar att inte bara båten 
utan även kaptenen tål Storsjöns oväder. 

text: jessika ericsson
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Solen sken från en klarblå himmel 
på de inbjudna gästerna och SSTC-
fl aggan vajade i vinden på eftermid-
dagen den 7 maj då SSTC, Scandina-
vian Safety Training Centre, invigde 

sin nya träningsbassäng. Som bortblåst var den täta dimman som 
svepte in ön på morgonen.

Rolf Karlsson, VD för företaget, invigningstalade och berätta-
de om hur idén till centret föddes. Rolf, som har ett gediget förfl u-
tet från Försvarsmakten, Marinen och Sjöräddningssällskapet, 
hade visionen att stimulera till ett ökat säkerhetstänkande och 
att skapa Sveriges bästa utbildningscenter för säkerhetsutbild-
ningar. Företaget bildades 2005, startade verksamheten 2006 
och har idag sex heltidsanställda, tre halvtid och 18 deltidsan-
ställda. Man har även en ambulerande utbildningsorganisation 
för utbildningar runt om i Sverige. Hittills har man utbildat över 
3 500 elever. 

Centret på Käringön omfattar en 2 200 kvm strandtomt med 
elevbostäder, utbildningssalar, serviceutrymmen, kontor, sjuk-
stuga, vattenövningshall och kajanläggning med en 26 m kran. 
Nästa byggnad som ska uppföras är en konferensanläggning 
med samlingssal för cirka 100 personer. Man planerar även café 
och pub, relaxavdelning med bastu och olika aktiviteter som 
bowling, styrketräningslokal osv.

Vattenövningshall
Vattenövningshallen invigdes denna vackra eftermiddag av kom-
munalrådet Anders Hygrell. 

Under invigningen tecknades även en överrenskommelse med 
Orust kommun som innebär att kommunen utlovar mark i 
tre andra områden på västra Orust mot att SSTC bidrar med 
3 miljoner kronor till ett vägbygge dit. Här skall SSTC etablera 
bl.a. en yrkesskola med inriktning mot säkerhet, en anläggning 
inriktad mot offshoreutbildning samt en anläggning för brand-, 
kem- och miljösäkerhet.

Bassängen i vattenövningshallen är 6 x 11 meter och 5 meter 
djup. Den har strömningsaggregat, ljud och ljuskontroller.  En 
vågmaskin kommer att installeras inom kort. Man kan även 
träna piloter att ta sig ut ur en cockpit som hamnat upp och ner 
under vattnet. 

Nytt center i Stockholm
SSTC har stora planer för en större 
anläggning i Jordbro utanför Stock-
holm. Där ska vattenövningshallen 
ha en bassäng som är 60 x 30 meter 
och innefatta en stor fartygssida med 
skrov som går ner i vattnet. Man 
räknar med att även kunna ta emot 
fi lmindustrin för undervattensscener. 
Dykutbildning och arbete under vat-
ten är andra möjligheter som bas-
sängen kan användas till. Här ska 
även skapas en inomhusanläggning 
för brandsäkerhetsutbildning. 

Ett nytt utbildningscenter har tagit form på Västkusten, på den vackra Käringön i Orust 
kommun. Här satsas på säkerhetsutbildningar för människa och miljö, till sjöss och i land. 
Träningsbassängen invigdes vid en ceremoni den 7 maj. Nu planerar man att bygga vidare på 
Orust och ytterligare ett träningscenter i Stockholm.

Storsatsning på Käringön

Rolf Karlsson invigningstalar.

Strömstierna på väg in.

text & foto: leena tegevi

Vattenhallen med fartygssida och helikoptervinsch.
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KONFERENSEN

Klimatsmart sjöfart i Stockholm 

En lyckad konferens 
om möjligheter och 
visioner för mer 
sjöburen kollektiv- 
och godstrafi k i 
huvudstaden.

Över 100 deltagare kom för att lyssna på framtida visioner och lysande exempel från storstäder i Europa där man har 
lyckats överföra person- och godstransporter från överbelastade vägnät till vattenvägarna. 

”Klimatsmart sjöfart i Stockholm” var 
temat den 2 april när Sjöfartsforum till-
sammans med Skärgårdsredarna, Miljö-
partiet i Stockholm stad, Naturskyddsför-
eningen i Stockholms län och Samfundet 
S:t Erik ordnade en heldagskonferens på 
Teaterskeppet vid Skeppsbron. Syftet var 
att visa möjligheter som fi nns redan idag 
och att belysa visioner för framtida mil-
jöbesparande sjötransporter. 

Olika korta föredrag tog under dagen 
upp möjligheten till ökad sjöfart inom 
Stockholm, både för passagerare och för 
gods. Bland annat presenterades Färjere-
deriets förslag till nya tvärförbindelser, 
det strandade projektet Sjöbussen med 
biogasbåtar för passagerartrafi k, förslag 
till vattentaxis och pendelbåtstrafi k. 

Ett viktigt budskap som framfördes är 
att behovet av godstransporter ökar i 
takt med att staden växer. Vägnätet och 
järnvägen är redan maximalt utnyttjade. 
Det är däremot inte möjligheten till gods-
transporter med fartyg till och inom stor-
staden. Åhörarna fi ck också information 
om olika transportlösningar och ny far-
tygsteknik inom Europa.

Samtliga talare pekade på den enorma 
potential som fi nns inom sjöfarten med 
den geografi  som Sverige och i detta fall 
Stockholmsområdet har. Vattnet fi nns 
överallt i staden och är en viktig del av 
huvudstadens identitet och särart, men 
nyttjas väldigt lite. Att vi i Sverige ligger 
efter många andra europeiska storstäder 
när det gäller sjöburen kollektivtrafi k 
och godstransporter på våra vattenvägar 
har fl era orsaker, bland annat dåligt in-
formerade politiker och tjänstemän, och 
dåligt genomslag för sjöfarten. Vi bygger 
dessutom alltmer kontor och bostäder i 
gamla hamnområden och på sjönära in-
dustrimark. Risken är stor att vi helt byg-
ger bort möjligheten till framtida trans-
portalternativ med fartyg, t ex för ballast 

och annat byggmaterial som behövs när 
staden utvecklas och växer. 

Biljettpriset för att åka kollektivt på 
vatten är ofta högre än på land. Gods-
transporter på väg subventioneras så 
mycket att de ofta blir billigare än korta 
sjöfrakter, trots att dessa har potential att 
avlasta ett redan hårt utnyttjat vägnät och 
dessutom har en så gott som underhålls-
fri infrastruktur. Det är dessutom alltid 
”närmare tvärs över än runt om” vilket 
besparar miljön både utsläpp och slitage, 
något som samtliga närvarande instämde 
i. Många goda förslag på utökad båttrafi k 
inom Stockholmsområdet har varit före-
mål för utredningar som dessvärre varit 
bristfälliga eller aldrig blivit färdiga.

Slutsatsen blev att det behövs en helhets-
syn bland politiker, näringsliv och trans-
portbranschen för att skapa en framtida 
human och långsiktigt hållbar storstad.

 Konferensen drog 100 intresserade och 
engagerade åhörare. Media fanns på plats 
och på kvällen hade ABC Stockholm ett 
reportage på TV.

Läs mer om de olika föredragen. ➔

text och foto: leena tegevi
T.v .Anna Risfeldt Hammargren från Sjöfartsforum som var moderator och Kerstin Bjurström från samfundet 
St Erik som tog upp problemet med att man bygger bostäder på alltför många sjönära markområden som 
behövs för sjöfartens infrastruktur.
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Mikael Nestius, chefredaktör för tid-
ningen City Stockholm, framförde i sitt 
inledningstal att hans vision för storsta-
den Stockholm är en human storstad med 
bra levnadsvillkor. Han menade också att 
trafi ken på vattnet borde gå att utveckla. 
Ett problem för utvecklingen av staden är 
det hoppande majoritetsstyret vid varje 
mandatperiod.

Göran Tegnér, WSP Analys och Strategi 
framförde sin syn på möjligheten med båt-
pendel och vattentaxi i Stockholm. Idag 
minskar kollektivtrafi kens andel, mycket 
beroende på överbelastningen av vägnätet 
som gör att bussarna gör en medelhastig-
het på 22 km/timme (mitt i stan endast 
15 km/tim). Det är många gånger både 
närmare och snabbare att åka på vattnet 
istället. Det fi nns många goda exempel på 
vattentaxi i andra storstäder, t ex Köpen-
hamn och New York. I Dubai planeras just 
nu för tio snabbgående katamaraner som 
ska göra 35 knop och ta 11 passagerare. 
Det projektet är klart och sjösatt inom ett 
år från att det påbörjades. RTK (Region-
plane- och trafi kkontoret i Stockholm) har 
gjort ett antal utredningar, men de är inte 
fullständiga och behöver kompletteras. I 
Sverige tar utredningarna alldeles för lång 
tid. Man måste våga experimentera mer 
och prova fl er pilotprojekt. 

Stockholms Lokaltrafi k måste också 
komma fram till ett rättvist bidragssys-
tem. Idag ska privata rederier konkurrera 
med skattefi nansierad landtrafi k. 

Det måste vara möjligt med en lönsam 
trafi k. Viktiga faktorer är att man fokuse-
rar på ett fåtal stomlinjer med hög turtät-
het samt vattentaxi som kör dit man vill. 
Besättningsnumerären måste hållas nere, 
det fi nns exempel på enmansbetjänade 
passagerarfartyg i Hamburg.

Kerstin Bjurström, ordförande för Sam-
fundet S:t Erik tog upp stadsbyggnads-
perspektivet när det gäller sjötransporter. 
Just nu byggs dyra bostäder på många sjö-
nära markområden eftersom de är mycket 
attraktiva. Risken är att man bygger bort 
möjligheten att försörja tätbebyggda om-
råden via vattenlederna i framtiden. Det 
räcker inte med att spara kajytor, det be-
hövs plats för terminaler etc för en kli-
matsmart infrastruktur med sjötranspor-
ter i kombination med andra trafi kslag i 
staden. 

Kajerna i innerstaden domineras idag 
av restauranger och fritidsbåtar. Man 
behöver satsa på nya urbana stadskär-
nor och på ytterområdenas behov istäl-
let för att fokusera på lättsålda, dyra ytor 
i innerstaden. Man bör integrera med 
ytterområdena för stadens helhet. De 
kvarvarande obebyggda stränderna är en 
strategisk resurs som måste bevaras för 
framtida behov.

Ragnar Domstad, för Skärgårdsredarna 
visade visionära exempel på miljösmart 
persontrafi k från andra storstäder. Det 
fi nns soldrivna båtar på fl era ställen i 
Europa. Exempel visades från Tyskland, 
England, Frankrike och Schweiz. I Am-
sterdam projekteras just nu en bräns-
lecellsbåt som ska ta 100 passagerare. 
Skärgårdstrafi ken i Sverige är en del av 
den ordinarie kollektivtrafi ken och borde 
ha samma taxa och högre turtäthet än den 
tillåts ha idag.

Anke Stolper, Hamburg State Ministry 
for Urban Development and Environ-
ment berättade om pendlartrafi k i Ham-
burg. En halv miljon passagerare per år 
åker med fartygen som trafi kerar sjöarna 
mitt i staden. Dessa båtar har samma taxa 
som bussarna. Trafi ken går under april 
– oktober. Projektet ZEMShips (Zero 
Emission Ship) arbetar för att ta fram ett 
av världens första bränslecellsfartyg för 
passagerare. Båtarna kommer att ta 100 
passagerare och att drivas med vätgas. Re-

san blir snabb och trevlig och miljövänlig, 
utan koldioxidutsläpp. ZEMShips Project 
har nio partners i Tyskland och Tjeckien 
och fi nansieras till hälften av EU.

Robert Luth, från Damen Shipyards, Ne-
derländerna berättade om snabbfärjor 
som byggs för kollektivtrafi k runt om i 
världen. Färjorna som gör runt 30 knop 
har ändå väldigt lågt svall på grund av 
sina långa smala skrov. I Lissabon åker 
600 000 passagerare per dag med snabb-
färjorna. Framgångsfaktorerna är fl era: 
Man åker på samma biljett som på tåget, 
man åker bekvämt och fort, har bra utsikt, 
tar sig lätt i och ur och kan ta med cyklar 
ombord. Upplevelsen är viktig – ”it must 
be fun onboard”. I Holland får sjötrafi ken 
samma subventioner som övrig trafi k och 
bemanningen ombord är låg vilket håller 
kostnaderna nere. Fartygen fungerar inte 
i ett svenskt vinterklimat med is, men var-
vet meddelar att man kommer att titta på 
detta framöver.

Henrik Gustavsson, Relingen AB berät-
tade om projektet med Sjöbussen – Bio-
gasbåten som inte blev av. Projektet star-
tade år 2000 och gällde pendelbåtstrafi k 
mellan Nacka Strand och Hammarby 
Sjöstad till Lidingö. Den tänkta båten 
skulle få en helt ny skrovkonstruktion 
med låg ljudnivå, låga svallvågor och dri-
vas med biogas utan några utsläpp. Den 
skulle vara handikappanpassad, bekväm 
och kunna ta 40 cyklar på fördäck. 165 
miljoner avsattes till projektet (av den 
s.k. Miljömiljarden). Projektet lades ner 
av politikerna 2006 och pengarna drogs 
tillbaka då ingen ville betala för det vän-
tade driftunderskottet. Eftersom kommu-
nerna inte är delägare i kollektivtrafi ken 

Kort om dom olika föredragen

”I Holland får sjötrafi ken samma 
 subventioner som övrig trafi k och 
 bemanningen ombord är låg vilket 
 håller kostnaderna nere.”
  Robert Luth

”I Stockholm fi nns det en överenskommelse om att man inte får subventionera trafi k som går parallellt med 
 befi ntlig kollektivtrafi k. Därför blir det inte möjligt att köra sådan trafi k trots att pendelbåtar skulle avlasta vägnätet, 
 gå snabbare (tvärs över) och minska miljöbelastningen.”  Henrik Gustavsson

”I Sverige tar utredningarna alldeles 
 för lång tid. Man måste våga 
 experimentera mer och prova fl er 
 pilotprojekt.”Göran Tegner
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fi nns det inget samarbete för Stockholms 
bästa, menade Henrik Gustavsson. Dess-
utom fi nns det en överenskommelse om 
att man inte får subventionera trafi k som 
går parallellt med befi ntlig kollektivtra-
fi k. Därför blir det inte möjligt att köra 
en sådan trafi k om den ska konkurrera 
på orättvisa villkor med annan subventio-
nerad trafi k – trots att pendelbåtar skulle 
avlasta vägnätet, gå snabbare (tvärs över) 
och minska miljöbelastningen. 

2002 visade en undersökning att det 
fanns 28 000 boende och 27 000 som ar-
betade inom projektområdet. Man räknar 
med att det 2010 kommer att ha ökat till 
60 000 boende och 55 000 arbetande plus 
ett stort antal turistresor, vilket man mis-
sade i den första beräkningen.

Hans Lundqvist, Skärgårdens Trafi kant-
förening berättade om ett förslag till utö-
kad pendelbåtstrafi k i Stockholms inre 
farvatten. Man vill öka trafi ken från två 
till fem linjer och att dessa ska hänga 
ihop med övriga kollektivtransportslag 
inom Stockholm. Tonvikten ligger på till-
gängligheten och därför är knutpunkterna 
viktiga. Man föreslår t ex att Slussen blir 
tilläggningsplats även för båttrafi ken. Vi-
dare vill man att taxesystemet ska vara 
integrerat med den övriga kollektivtrafi -
ken. Båtarna ska vara klimat- och handi-
kappanpassade och ska kunna ta ombord 
resenärernas cyklar. 

Anders Werner, Färjerederiet berättade 
om rederiets förslag till nya tvärtranspor-
ter inom Stockholm. Med dessa skulle 
man kunna avlasta vägnätet både när det 
gäller tunga godstransporter mellan södra 
och norra delen av staden och när det gäl-
ler pendlingsavståndet för passagerartra-
fi ken. Samtidigt skulle det betyda att man 
sparar mycket utsläpp och slitage på väg-
nätet och att resenärerna får en snabbare, 
bekvämare och säkrare resa. De planerade 
linjerna skulle gå mellan Slagsta-Bällsta, 
Nacka-Lidingö och Ekerö-Hässelby.  An-
ders Werner sa att det är möjligt att göra 

linjerna till betalfärjor och att det fi nns en 
betalningsvilja för att få snabbare resor.
Thomas Ney, Region- & Trafi kplanekon-
toret (RTK) belyste problemet med den 
växande stadens behov av ökande gods-
mängder. Både vägnätet och järnvägen är 
överbelastade redan idag och att bygga ny 
infrastruktur för dem tar tid och kostar 
mycket pengar. Sjöfarten har kapacitet, en 
kostnadseffektiv infrastruktur och mindre 
miljöbelastning per lastad enhet. Trots 
detta nyttjas den inte fullt ut och man pla-
nerar heller inte för den infrastruktur som 
behövs för framtida sjöfart inom staden.  
Två exempel på gods som borde fraktas 
på sjön istället för på väg är bränsle och 
ballast. Ballast är bergmaterial som an-
vänds vid alla byggen. Bränsle behövs hela 
tiden i ökande mängd till de energianlägg-
ningar som fi nns inom staden. Dels för 
att staden växer, men också för att de nya 
biobränslena tar mycket större plats än 
fossila bränslen. Men utrymmet att för-
vara bränslet på är mycket begränsat, och 
inga kommuner vill ha anläggningarna på 
sin mark. 

Niklas Skoog, Jehander Sand och Grus 
AB berättade mer om transporterna av 
ballastmaterial till Stockholm från berg- 
och grustäkter i regionen. Idag levererar 
de 92 miljoner ton ballastmaterial per 
år till staden. (nästan 10 ton per person 
och år). De använder fartygstransporter 
när det går, men i takt med att man fått 
lämna sjönära centrala terminaler, för att 
marken upplåts till bostäder, minskar far-
tygsfrakterna och lastbilsfrakterna ökar. 
Niklas Skoog var kritisk till att stadspla-
nerarna och politikerna inte arbetar med 
frågan om materialförsörjning till stadens 
investeringar.

Bertil Arvidsson, senior advisor på Sveri-
ges Redareförening gav exempel från olika 
städer runt om i världen på hur sjöfarten 
tar hand om både gods och passagerare 
och främjar en uthållig stadsmiljö.  

I Paris körs pråmar på Seine med både 

högvärdiga produkter och byggnadsmate-
rial. Där får man inte bygga något utan att 
garantera transport på vattnet. I Bryssel 
sparar man 200 000 lastbilstransporter 
per år genom sjötransporter. I London 
fi nns ett förbud mot schaktmassor på väg 
och på Themsen kör man t ex sopor och 
öl. Wien har en större containerhamn än 
Göteborg och containertransporter till 
sjöss på mindre fartyg kan konkurrera 
med lastbilstransporter. I Sverige är detta 
inte möjligt så länge lastbilstransporterna 
är subventionerade. Vi har bara 8 % inri-
kes transportarbete med fartyg trots att vi 
har en utmärkt geografi  för det, med lång 
kust, många inre vattenvägar och inga tid-
vattenströmmar.  I England och Tyskland 
får man ofta gräva vattenvägar och skapa 
tidvattenbarriärer för att möjliggöra far-
tygstransporter, och ändå har man 20-25 
% inrikestransporter på vattnet. Göta Älv 
i Göteborg skulle kunna ta tio gånger så 
mycket gods på fartyg som idag. 

Susanne Ortmans från Naturskyddsför-
eningen i Stockholms Län avslutade dagen 
med att sammanfatta seminariet.  
• Vi kan använda den befi ntliga trafi ken 
 och infrastrukturen till sjöss för att 
 avlasta vägnätet.  
• Det fi nns alternativa bränslen och 
 teknik att prova för framtida hållbara 
 lösningar till sjöss. 
• Det måste vara samhällsekonomiskt 
 lönsamt och hållbart på sikt att nyttja 
 sjöfrakt. 
• Det behövs politisk vilja och hand-
 lingskraft, inga fl er långdragna utred-
 ningar, för att komma igång.
• Samarbete över gränserna behövs för 
 stadens bästa som helhet. 

text: leena tegevi

”Göta Älv i Göteborg skulle kunna ta 
 tio gånger så mycket gods på fartyg 
 som idag.” Bertil Arvidsson

” Det måste vara möjligt med en lönsam trafi k. Besättningsnumerären måste hållas nere, 
 det fi nns exempel på enmansbetjänade passagerarfartyg i Hamburg.” Göran Tegner
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Räddningsledare Christel Englund är sjö-
kapten, vilket är ett krav för att söka jobb 
som räddningsledare. Hon har jobbat 10 
år på MRCC. 

– Jag trivs väldigt bra med det här job-
bet. Vi jobbar i treskift och är lediga 3-4 
dagar mellan skiftpassen. 

Totalt jobbar 20 räddningsledare på 
MRCC som givetvis är bemannat dygnet 
runt året om. Normal bemanning är två 
man, men under sommaren behövs det tre 
personer på plats. 

– Då händer det mycket inom fritids-
båtstrafi ken, förklarar Christel.

En räddningsledare måste vara beredd 
på oväntade och allvarliga situationer 
med samtal från upprörda personer. Att 
behålla lugnet, snabbt ta fram fakta och 
att snabbt fatta beslut är viktiga egenska-
per.

Passagerarstatistik
Genom ett samarbete med Skärgårdsre-
darna kan personalen på MRCC logga in 
och få kontinuerligt uppdaterade uppgif-
ter om antal passagerare ombord på de 
medlemsfartyg som använder tjänsten 
att skicka SMS med paxinformation till 
MRCC. 

– Skulle ett passagerarfartyg råka i sjö-
nöd är passagerarantalet viktig informa-
tion för räddningsledaren, berättar Chris-
tel och förklarar att MRCC svarar för 
sjöräddningen i hela Sverige, men endast 
på statligt vatten. Händer det en olycka på 
t ex Göta Älv är det den kommunala rädd-
ningstjänsten som ska bistå med hjälp.

–  Då ska man alltså inte ringa hit utan 
till SOS-alarm på 112. Om det inträffar 
en olycka går MRCC ut med ett allmänt 
anrop på kanal 16. Då förväntas alla i 

närområdet svara så att räddningsleda-
ren får en överblick över de resurser som 
fi nns nära. Även handelsfartyg kan vara 
behjälpliga vid sjöolyckor.

–  Vi kan kalla in försvaret, polisen, sjö-
räddningen, sjöambulans, ambulanshe-
likopter, kustbevakningen, lotsbåtar och 
även sjöräddningshelikoptrarna (opereras 
av Norrlandsfl yg) som fi nns på fem ställen 
runt om i landet, berättar Christel och me-
nar att räddningsenheter snabbt kan vara 
på plats i hela skärgården. 

–  Sjöfartsverkets målsättning är att den 
nödställde, då positionen är känd, ska 

kunna undsättas inom 60 minuter i 90 
procent av fallen inom hela det område 
som utgör svenskt territorialvatten.

Samarbete med nio grannländer
Sweden Rescue samarbetar med nio 
grannländer. Bland annat förmedlar man 
Radio Medical till ombordanställda på 
fartyg utomlands. 

–  Mitt jobb är omväxlande, tycker 
Christel. Varje vecka är det någon öv-
ning som vi deltar på olika sätt i. Jag åker 
också runt på regionala samrådsmöten 
i SAR-områdena en gång per år (SAR = 
Search and Rescue. Sverige är indelat i 15 
SAR-områden). Vi utbildar även Sjörädd-
ningens och Kustbevakningens personal 
i stabssamverkan för att kunna delta i 
större sjöräddningsfall. 

Sweden Rescue 
lyssnar på kanal 16…

text och foto: leena tegevi

Den svenska sjöräddningscentralen, MRCC, ligger på Käringberget i Göteborg. Huvuduppgiften är att ta emot larm och 
besluta om lämplig insats vid sjöolyckor och allvarliga situationer till sjöss. ”Sweden Rescue” är det offi ciella anropet 
som fartyg använder för att komma i kontakt med MRCC. (Maritime Rescue Co-ordination Centre)

Christel Englund har jobbat som räddningsledare i 10 år och trivs bra med sitt arbete.

”Räddningsenheter kan snabbt vara 
 på plats i hela skärgården”



Övningen var planerad av Sjöfartsver-
ket tillsammans med säkerhetsansvariga 
på Styrsöbolaget och Vrångö Transport. 
Scenariot var att passagerarfartyget Vesta 
skulle kollidera med lastfartyget Anna-
Lord innanför Styrsö på fjorden ”Klä-
ven”. Flera allvarligt skadade ombord var 
i behov av snabb vård.

Förutom de två passagerarfartygen, som 
övade evakuering av passagerarna från 
Vesta till Fjordskär, fanns Sjöräddningen, 
Sjöpolisen, Marinen, en ambulansbåt, en 
ambulanshelikopter och Kustbevakning-
en på plats för att öva sjöräddning och 
omhändertagande av skadade.

Passagerarna ombord på Vesta utgjor-
des av statister från klass 9 på Styrsösko-
lan samt egen personal.

Ombord på Vesta
Klockan 9.53 gick larmet att man kört in 
babordssidan på Anna-Lord. Befälhava-
ren informerade om läget i högtalarsys-
temet och efterlyste sjukvårdskunniga 
eftersom fl era personer hade skadats vid 
kollisionen. Matrosen delade ut uppgifter 
bland övriga passagerare och fi ck hjälp 

av jungman i cafeterian. När man konsta-
terat att fartyget inte läckte informerade 
befälhavaren passagerarna att det inte var 
någon fara och uppmanade dem att lugnt 
sitta kvar på sina platser och avvakta vi-
dare instruktioner. 

Snabb assistans
Först på plats var polisbåten som anlände 
efter 9 minuter. Polisbefälet gick ombord, 
kontrollerade läget och antalet skadade 
som rapporterades till sjöräddningscen-
tralen, MRCC. MRCC utsåg polisbefälet 
till OSC (on scene commander) för att 
samordna insatserna på plats. 

Snabb evakuering
Samtidigt togs beslut om att evakuera 
samtliga passagerare från Vesta. Befälha-
varen informerade via högtalarsystemet 
om att evakuering skulle ske i aktern och 
uppmanade alla att ta på fl ytvästar och att 
hjälpa varandra. 

M/s Fjordskär, som låg i hemmahamnen 
vid Donsö, kallades till platsen av MRCC 
kl 10.00 och var på plats 10.10. Evaku-
eringen av ett 30-tal passagerare påbör-

jades 20 minuter efter att larmet gått och 
var klar på tre minuter. 

Kvalifi cerat omhändertagande
De fem passagerare som var allvarligt ska-
dade togs först om hand av sjöräddning-
ens personal på sjöräddningskryssaren 
P.O. Hansson som kom ombord 10.15. 
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Det är inte långt till räddning om något händer i skärgården. Det bekräftades vid den stora sjöräddningsövningen i Göteborgs 
södra skärgård den 9 maj. Passagerarfartygen Vesta och Fjordskär deltog i övningen tillsammans med ett stort antal rädd-
ningsenheter. Räddningsledaren på sjöräddningscentralen MRCC summerade efter övningen: 

– Det gick ruskigt fort från nödanrop till alla räddningsenheter på plats. Allt gick ruskigt bra!

STOR räddnings-
kapacitet i skärgården

Marinens HMS Orädd och ambulansbåten 

Hjärtrud fanns snabbt på plats.

Evakueringen av passagerarna från Vesta till 
Fjordskär tog tre minuter. 

text och foto: leena tegevi



Skärgårdsredaren 2-08 ★ 19 

Strax efter kom marinens enheter HMS 
”Stolt” och HMS ”Orädd” från sin hem-
mahamn i Göteborg med medicinsk per-
sonal och utrustning. 

Ovanför lastfartyget Anna-Lord hov-
rade samtidigt ambulanshelikoptern som 
vinschade ombord en svårt skadad på bår. 
På bara fyra minuter kan man vara på 
Sahlgrenska sjukhuset med helikoptern.

Ambulansbåten ”Hjärtrud” anlände 
med ytterligare kapacitet (något sena ef-
tersom de måste åka på ett skarpt larm 
först) och alla skadade ombord fi ck hjälp 
av mycket kompetent sjukvårdspersonal. 
De omhändertagna togs sedan över till de 
olika räddningsenheterna.

Klockan 11.02 var m/s Vesta utrymd 
och övningen förklarades slutförd. 

Debriefi ng
Jonas Johansson är sjöräddningshandläg-
gare på Sjöfartsverket och var en av de 
ansvariga för planering och övningsled-
ning. Han höll i debriefi ngen med alla del-
tagande enheter efter avslutad övning.  

– Det här var en mycket lyckad övning. 
Jag är jättenöjd och stolt över den kapaci-
tet som fi nns i det här området, uttryckte 
han inför alla och fortsatte. För att alla en-
heter ska få en meningsfull övning måste 
det hända orealistiskt mycket vid ett sånt 
här tillfälle. Det innebär en något orim-
lig belastning på kommunikationen, men 
det fungerade ändå mycket bra, uttryckte 
Jonas Johansson. 

Alla enheter fi ck dela med sig av sina er-
farenheter från övningen. Samtliga var 
mycket nöjda med planeringen, att allt 
fungerade så bra och med att få tillfälle att 
öva sina uppgifter. Det enda problem som 
uttrycktes var den överbelastade kommu-
nikationskanalen på VHF. Vid sidan om 
evakueringen av passagerare och skadade 
på de båda fartygen övade man även ”man 
över bord” med sjöräddningens Rescue-
Runner enheter. All logistik gick via po-
lisbåtens OSC så det blev många upprop 
till och från de olika enheterna.

Bertil Karlsson, säkerhetsansvarig (DP) 
på Styrsöbolaget och en av övningsle-
darna, om övningen:
– Jag är jättenöjd med övningen, den var 
väl genomförd och visar vilken kapacitet 
det fi nns här i södra skärgården. Om det 
hade varit ett skarpt läge hade vi dessutom 
kallat in våra egna skärgårdsfartyg i om-
rådet. Besättningen ombord på Vesta och 
Fjordskär gjorde ett kanonbra jobb och 
det gick otroligt snabbt att evakuera. Men 
det är alltid nyttigt att öva. Då får man 
även möjlighet att se saker som man sä-
kert kan förbättra. Senare i vår ska vi öva 
bordande av fartyg och ”omhändertagan-
de av terrorist” med Försvaret. Fast då 
blir det med tom båt”, utan passagerare. 
Dom skulle kanske bli rädda annars.

Magnus Arnström, VD för Styrsöbolaget 
om övningen:
– Det här var ett lysande exempel på en 
bra övning. Det visar att det fi nns kompe-
tenta människor och tydliga system som 
man följer. Mycket imponerande ledning 
av OSC.

Själv fi ck jag testa min kontaktmanual 
och rederikontoret provade sina rutiner. 
Jag fi ck tag i alla ansvariga som skulle 
kontaktas i rederiorganisationen, men 
jag har fått uppdatera några telefonnum-
mer. Jag har också haft samtal från media. 
Det var synd att sjöfartinspektionens re-
presentanter som var inbjudna inte hade 
möjlighet att vara med.

Ludvig Johansson är befälhavare sen 
19 år i Styrsöbolaget och på Vesta sen 
1998 då hon levererades. Om övningen 
tyckte han:
– Besättningen gjorde ett bra jobb och tog 
hand om passagerarna. För mig blev det 
mycket kommunikation och det är nyt-
tigt att öva på. Förutom två kanaler på 
VHF´en har man högtalarsystemet för att 
informera passagerarna och så mobiltele-
fonen som ringer hela tiden. I ett skarpt 
läge blir det omöjligt att komma ut på mo-
bilen eftersom media och press ligger på 
och ringer in och vill ha information hela 
tiden. Den enda synpunkt jag har är att 
MRCC kanske kunde upprepat vilken en-
het som är utsedd till OSC, det var oklart 
för mig i början.”

Magnus Friberg, matros och ansvarig 
däckspersonal under övningen:
– Jag hade klart för mig hela tiden vad som 
skulle göras och fi ck bra hjälp av ”pas-
sagerarna” att ta hand om de skadade. 
Det är väldigt nyttigt att öva på det här 
sättet.

Lars Ericsson, tv, säkerhetschef på Veolia Sverige 
och Magnus Arnström, vd på Styrsöbolaget, var 
med som observatörer på övningen. 

Sjöräddningens personal tog hand om 
skadade. 

Polisen Peter Holm, t.h., var först på plats av rädd-
ningsenheterna. T.v. matrosen Magnus Friberg.

Ludvig Johansson är befälhavare på Vesta. 

Magnus Arnström, VD för Styrsöbolaget, testar rederiets 

telefonlista under övningen.
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F/F Gunnerus är en av världens mest avance-
rade forskningsfartyg. Förutom all den tek-
niska utrustningen ombord, ligger även farty-
gets framdrivning i forskningens framkant.

Från hemmahamnen i Trondheim stävar 
Gunnerus ut på forskningsuppdrag inom 
oceanografi , marinteknik, maringeologi, 
marinbiologi, marinarkeologi och fi sk-
odling. Båten beställdes 2006 från Lars-
nes Mek Verksted AS i Møre och har ut-
vecklats som ett samarbetsprojekt mellan 
varvet, Norges Teknisk-Naturvitenskape-
lige Universitet (NTNU), och fartygskon-
struktören Polarkonsult.

Tyst framfart
Fartyget drivs av tre Scania 16-liters V8-
motorer kopplade till två elgeneratorer 
som i sin tur driver varsin propeller. Vid 
normal drift räcker det med en av moto-
rerna för att producera tillräckligt med el-
kraft. Valet föll på eldrivna propellrar för 
att minska motorljudet – en viktig aspekt 
när man studerar livet i vattnet med hjälp 
av känslig utrustning. En annan viktig 
anledning till valet av framdrivning var 
miljöhänsyn.

– Större delen av tiden kan vi köra på 
bara en av motorerna, säger Svenn Ove 
Linde från NTNU. Då går det bara åt 80 
liter bränsle i timmen.

Varje motor ger 450 kW vid 1800 varv/
min. Utrustningen är kopplad till ett kon-
trollsystem som styr funktionen: när den 

första motorn kommer upp i 80 procent 
av sin kapacitet, startar nästa. Den tredje 
motorn startar inte förrän också motor 
nummer två nått 80 procent. Förutom 
framdrivning, driver motorerna ljus och 
all annan elkrävande utrustning.

– Utrustningen går som en klocka, säger 
chefsingenjör Steinar Johansen. Bättre än 
så här blir det inte. Scania har en service-
verkstad här i staden och när jag bestäl-
ler reservdelar får jag dem levererade till 
bryggan. 

Gott samarbete
Jarle Gunnarstein, VD för Larsnes Mek 
Verksted tillägger:

– Vi har köpt en liknande utrustning till 
ett annat fartyg tidigare ochäven det har 
fungerat utmärkt. År 2006 fi rade varvet 
25 år och F/F Gunnerus blev ”Jubileums-
båten”. Trots sin relativt ringa storlek 
– fartyget mäter 31 meter – är Gunnerus 
utrustad med en A-ram i aktern, två kra-
nar på däck, en dykplattform, trål samt 
avancerad utrustning för dynamisk posi-
tionering och ROV-operationer. Fartyget 
är också utrustat med Furuno-radar och 
ekolod, en Simrod gyrokompass, Furuno 
VHF-radio och en TET digital plotter.

Ett fl ytande laboratorium
Ombord fi nns både torr- och våtlabb. Da-
torer ombord hanterar information som 
samlas in från instrument i kölen, på däck 
eller i vattnet runt fartyget. På kölen fi nns 

också en hydraulisk undervattensantenn 
– en såkallad Hipap – som kan sänkas ned 
hela 3,5 meter under kölen. Kapten Arve 
Knudsen har även möjlighet att följa vad 
som händer på vattnet såväl som på däck 
med hjälp av övervakningskameror. 

Även det dynamiska positioneringssys-
temet är det allra senaste.

– Om jag manuellt skulle hålla fartyget 
på en bestämd position skulle jag vara 
mycket nöjd om jag kunde hålla det inom 
en femmetersradie, förklarar Arve Knud-
sen. DP-systemet använder fartygets dator 
för att koppla ihop motorerna, två roder 
och bogpropellrarna. Systemet koordine-
rar dessa kraftkällor för att hålla fartyget 
på den exakta position vi bestämt. Till 
och med i stark vind fungerar systemet 
utmärkt. 

text och foto: torstein magelssen

Ett skepp 
kommer lastat med teknik

F/F Gunnerus
Fartygstyp: Forskningsfartyg

Rederi: NTNU, Trondheim

Konstruktion: Polarkonsult 

Varv: Larsnes Mek. Verkstad

Framdrivning: Siemens die-

selelektrisk 2x500 kW

Propeller: Finnøy Gear og 

Propeller AS

Längd: 31,25 meter

Bredd: 9,60 meter

Hastighet: 12,5 knop

Levererad: Mars 2006

Pris: 42 miljoner NOK

Ett lyckosamt samarbete: från vänster, kapten 
Arve Knudsen, Svenn Ove Linde från NTNU, 
Arne Markussen från Polarkonsult och Jarle 
Gunnarstein från Larsnes Mek Verkstad om-
bord på Gunnerus
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Arbetet med Viking Lines nya snabbgående pas-
sagerarfartyg med arbetsnamnet ”Viking ADCC” 
fortskrider planenligt. 

Den 6 maj 2008 ägde kölsträckningen rum på varvet 
Astilleros de Sevilla i Spanien. Fartyget, som skräd-
darsys specifi kt för rutten Kapellskär-Mariehamn 
byggs med en kapacitet för 1 500 passagerare och 
320 personbilar. Det slanka och effektiva skrovet 
möjliggör en marschfart på 22 knop. Resan mellan 
Kapellskär och Mariehamn beräknas ta två timmar. 
Sjösättning av fartyget sker i slutet av innevarande år 
2008 och trafi kstarten sommaren 2009. Kölsträck-

ningen innehåller en traditionell ”lyckoslantcere-
moni” i modern tappning. Den innebär att fartygets 
första sektion lyfts och ställs på kölblocken där det 
ligger ett antal mynt. Dessa tas om hand när sjösätt-
ningen så småningom sker. Vid en därpå följande 
mastresningsceremoni placeras mynten under foten 
på masten (radarmasten) när denna reses. Ritualen 
syftar till att ge fartyget framgång under alla dess 
färder.

En namntävling för att ge fartyget ett riktigt namn 
kommer att arrangeras bland allmänheten inom snar 
framtid. Tävlingen lanseras på Viking Lines webb-
plats.

Viking Lines nya fartyg XPRS fl aggas svenskt

Investeringens storlek är cirka 1,2 mil-
jarder kronor (130 MEUR).  M/S Viking 
XPRS är ett snabbgående passagerarfar-
tyg för trafi ken mellan Helsingfors och 
Tallinn. Ombord på fartyget fi nns speci-
aldesignade utrymmen för passagerarna 
med ett modernt utbud av restauranger 
och butiker. Viking Line har anlitat den 
internationellt erkända svenska arkitekt-
byrån Tillberg Design för design av delar 
av inredningen ombord. Personbilar och 
frakt lastas på separata bildäck, vilket 
ger hög komfort för de bilburna passa-

gerarna. Komforten, ombordservicen och 
driftssäkerheten kombineras med en kort 
överfartstid. Fartyget har byggts i högsta 
isklass 1A Super för att möjliggöra en sä-
ker och turlistebunden trafi k under alla 
årstider. Viking XPRS är ett miljövänligt 

och tystgående fartyg. Samtliga motorer 
har katalysatorer och avfallet tas om hand 
på bästa tänkbara sätt. I och med leve-
ransen av Viking XPRS seglar nu tre av 
rederiets åtta fartyg under svensk fl agg. 
Förutom Viking XPRS är även M/S Vi-
king Cinderella och M/S Ålandsfärjan 
svenskregistrerade fartyg.

– Vi har äntligen fått möjlighet att sätta 
in det första av nästa generations topp-
moderna fartyg med hög komfort på rut-
ten mellan huvudstäderna i Finland och 
Estland. Att fartyget seglar under svensk 
fl agg innebär att det lyder under det svens-
ka sjöfartsreglementet, samt att bland an-
nat arbetsförhållanden och kollektivavtal 
regleras enligt svensk standard, säger Jan 
Kårström, vd för Viking Line Skandina-
vien.

Tekniska data:
Passagerarcertifi kat: 2 500
Bildäck: Två separata bildäck, varav ett 
för 230 personbilar, det andra för 1 000 
lastmeter frakt och bussar
Längd: 185 m
Bredd: 27,7 m
Djupgång: 6,55 m
Bruttoton: 34 000
Maskineffekt: 40 000 kW
Marschfart: 25 knop
Isklass: 1 A Super

Fartygsdata
Längd: 133 meter
Bredd: 21,9 meter
Maskineffekt: 
20 000 kw
Marschfart: 22 knop
Isklass: 1A
Bruttoregisterton: 
15 600 ton

Viking Lines nybygge ADCC kölsträckt på varv i Spanien

Viking Lines nyaste fartyg Viking XPRS 
sattes i trafi k under svensk fl agg den 28 
april i år. Fartyget beställdes 29 novem-
ber 2005 och är byggt i Helsingfors. 
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På dagsprogrammet stod inte mindre än 15 föredragshållare. 
Tack vare de båda duktiga moderatorerna Anna Risfelt Ham-
margren och Torbjörn Willén höll man ändå tiden och intresset 
uppe under hela dagen. Stockholm som sjöfartsstad diskutera-
des, liksom Norviksprojektet och utvecklingen för RoRo, färje- 
och kryssningstrafi ken. 

Nils-Erik Eklund, vd för Viking Line ABp berättade om miljöar-
betet inom Viking Line.  Alla deras fartyg i Östersjön kör på låg-
svavlig bunkerolja och man har minskat såväl bränsleförbruk-
ning som sopor och avfall samt vattenförbrukningen ombord 
(vattnet med 40 %). Istället för att använda de bottenfärger som 
fi nns idag och som innehåller en del gifter, borstar man fartygens 
bottnar i hamn vid behov (cirka tre gånger om året). 

Miljö och fastighetsborgarrådet Ulla Hamilton (m) menade att 
det går att kombinera en växande trafi k till sjöss med minskad 
miljöpåverkan, och att Stockholms Stad satsar stort på miljö-
vänliga transporter och på att locka till sig turister och gods 
sjövägen.

Henry Westerberg, operativ chef för Waxholmsbolaget, berät-
tade om rederiets satsning på förnybara bränslen och andra 
bränslebesparande åtgärder.

Miljöfrågan dominerade eftermiddagen. Bland annat fi ck delta-
garna höra Lars Granath, vd på Hydrographica som har fors-
kat om erosionsskador i skärgården, och som menade att farten 
måste sänkas för att skona stränderna. 

Meteorologen Lage Larsson berättade att forskarna nu är till 
95 % eniga om att det är mänskligheten som orsakar dagens 
globala klimatförändringar. 

text och foto: leena tegevi

Stockholms Sjöfartsdag samlade 
näringen på Teaterskeppet

Anna Risfelt Hammargren och 

Torbjörn Willén var moderatorer 

vid det fullsatta seminariet på 

Teaterskeppet.

Heldagsseminariet Stockholms Sjöfartsdag, arrangerat av 
Sjöfartsforum, WISTA Sweden och Ångfartygs-Befälhavare-
Sällskapet, samlade den 12 februari drygt 150 deltagare på 
Teaterskeppet i  Stockholm. 



Staffan Widlert GD för Transportstyrelsen
Regeringen beslutade i maj att en ny myndighet, Transportstyrelsen, 
inrättas den 1 januari 2009 och att dess generaldirektör ska vara 
Staffan Widlert. Huvudkontoret kommer att förläggas till Norrköping. 

– Jag är stolt över förtroendet och ser fram emot att tillsammans 
med duktiga medarbetare få arbeta vidare med att skapa en effektiv 
myndighet med en verksamhet som kommer igång i rätt tid, säger 
Staffan Widlert i en kommentar.

Staffan Widlert är teknologie doktor i trafi kplanering från KTH. 
Han kommer närmast från tjänsten som generaldirektör för 
Rikstrafi ken och har på regeringens uppdrag varit särskild utredare 
av Transportstyrelsen. 

– Det känns väldigt roligt att nu kunna gå vidare med bildandet av 
Transportstyrelsen. Dagens beslut ger bättre förutsättningar för en 
myndighet som kan intensifi era trafi ksäkerhetsarbetet men också 
genom sitt transportslagsövergripande arbete minska transport-
sektorns negativa klimatpåverkan, säger infrastrukturminister Åsa 
Torstensson. 

Sjöfarten mötte ministrar
Miljöminister Andreas Carlgren och infrastrukturminister Åsa 
Torstensson mötte den 19 maj representanter för olika aktörer inom 
sjöfartsnäringen, bland annat Skärgårdsredarna. Syftet med mötet 
var att ta upp en dialog om hur man utvecklar sjöfarten och samtidigt 
minskar sjöfartens miljöpåverkan. Sveriges ekonomi är beroende av 
sjöfarten. Med den växande sjöfarten ökar påverkan på miljön och 
klimatet. Miljöminister Andreas Carlgren och infrastrukturminister 
Åsa Torstensson har tagit initiativ till mötet med de berörda aktö-
rerna. De 20-talet deltagarna representerar landets stora hamnar, 
rederier, myndigheter och organisationer.

Regeringen positiva till utsläppsrätter
Infrastrukturminister Åsa Torstensson och miljöminister Andreas 
Carlgren vill att sjöfarten ska ingå i handeln med utsläppsrätter. 
Regeringen kommer att ta initiativ till att utveckla ett handelssystem 
för SOx och NOx, skriver de i en debattartikel i Dagens Industri. 
Sjöfartsverket ska nu djupare utreda förutsättningarna. Den svenska 
regeringen kommer dessutom att begära att EU-kommissionen läg-
ger fram förslag på ett utsläppshandelssystem för svavel och kväve 
i Europa.

Renodling och ökad upphandling huvudstrategier för 
Sjöfartsverket
Sjöfartsverket ska utvecklas till en mer renodlad sektors- och be-
ställarmyndighet i framtiden. Myndigheten övergår från att vara 
affärsverk till att bli förvaltningsmyndighet. Ansvaret att hålla fritids-
båtsleder och producera sjökortprodukter för fritidsbåtsändamål 
avvecklas. Förslagen återfi nns i Lotsutredningens slutbetänkande 
”Styra rätt! Förslag om Sjöfartsverkets organisation”. Betänkandet 
överlämnades idag av den särskilde utredaren Jonas Bjelfvenstam till 
statsrådet Åsa Torstensson. 

– Min översyn av Sjöfartsverket visar att ingen del av verket i dags-
läget är lämplig att bolagisera, säger utredaren Jonas Bjelfvenstam. 
Jag föreslår i stället att en större andel av Sjöfartsverkets interna 
produktion utsätts för konkurrens i syfte att effektivisera verksam-
heten. Konkurrensen ska öka genom att verket i större omfattning 
upphandlar tjänster. 

Isbrytarkaravan för sjöfarten
Sjöfartsbranschens aktörer åker med isbrytaren Ymer runt Sveriges 
kust i slutet av sommaren för att göra sjöfarten känd och för att 
väcka ungdomars intresse för branschen. Sveriges Redareförening, 
sjöfartsskolorna, Sjöfartsverket, Skärgårdsredarna, Marinen, sjö-
facken, Passagerarrederiernas förening, Kustbevakningen med 
fl era kommer att fi nnas med på resan. I de hamnar som Ymer angör 
kommer det att bli visningar och föreläsningar ombord. Även de 18 
hamnar som får besök av Ymer medverkar med olika aktiviteter. 
Fartyget kommer att vara öppet för besök ombord mellan klockan 
09.00 - 21.00 i hamn. 

Per A Sjöberger på Sveriges Redareförening säger att man vill slå 
ett slag för sjöfartsyrket eftersom det framtida behovet av personal 
väntas bli stort.  Alla som sysslar med sjöfart i eller i närheten av de 
hamnar som besöks är välkomna att delta på olika sätt under vistel-
sen. Så här ser Ymers preliminära reseschema ut:

Juli
 22  Malmö, resans början (Frihamnen)
 23  Helsingborg (Oceanhamnen) 
 24  Halmstad
 25  Lysekil (Gullmarskajen) 
 26  Uddevalla (Skeppsviken)
 27  Göteborg
 28 Göteborg (Frihamnen) söndag-måndag 
 29 resa Göteborg/Karlshamn via Stora Bält 36 timmar
 30  -”-
 31 Karlshamn (Oljehamnen)

Augusti
 1 Karlskrona (Verköhamnen) 
 2 Oskarshamn (Oceanhamnen)
 3 Norrköping (söndag 080803-tisdag 080805)
 4  -”-
 5 
 6 Stockholm (Stadsgården/Masthamnen?) 
 7  -”-
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 Sundsvall (Ortviken/Tunadal) 
 13 Härnösand (Utsprångskajen)
 14 Örnsköldsvik (Stenkajen) 
 15 Umeå/Holmsund (Hillskär)
 16 Skellefteå (RoRoläget)
 17 Piteå/Haraholmen (Djuphamnen) 
 18 Luleå, resans slut (Gamla Malmkajen) 

✯ Från Kust & Hav
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120 åriga Af Chapmans återkomst 
Den 9 april 2008 återställdes Stockholms siluett igen då fullriggaren 
Af Chapman på sin 120-årsdag lotsades till sin ordinarie kajplats på 
Skeppsholmen av bogserbåtarna Ted och Tug. Detta efter en nästan 
1,5 års frånvaro då hon genomgått en ordentlig uppfräschning vid 
Muskövarvet. Salut sköts vid återkomsten och kultur- och idrotts-
borgarrådet Madeleine Sjöstedt höll ett välkomst tal inför allmän-
heten och de inbjudna hedersgästerna. Renoveringen lär ha 
kostat runt 100 miljoner kronor. 

Passagerarfartyg gick på grund
Passagerarfartyget M/S Josephine af Ingarö gick av okänd anled-
ning på grund i Baggensfjärden i Nacka den 22 maj vid 19-tiden 
på kvällen. Ombord fanns 49 passagerare och tre besättningsmän. 
Fartyget är 22 meter långt, är på 49 bruttoton och kan ta 100 pas-
sagerare. Fartyget larmade Sjöräddningscentralen i Göteborg 
kl 18:25 på torsdagskvällen. Man berättade att fartyget gått på 
grund i Moranviken. 

Eftersom fartyget började ta in vatten beslutades om evakuering. 
Intill fanns passagerfartyget Merceditas, som bistod med läns-
pump, och fl era fritidsbåtar. Sjöräddningscentralen larmade även 
Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet som var snabbt på 
plats med tre respektive två enheter (KBV 302, KBV 451, KBV 414, 
Rescue Ingarö och Rescue Paul Lederhausen). Passagerarna eva-
kuerades och fördes till en uppsamlingsplats i Neglinge. Ingen ska-
dades. Fartyget bogserades till varv.

Sjöräddningsinsats i Mälaren
Passagerarfartyget Kung Carl Gustaf fi ck den 23 maj brand i 
maskin vilket fi ck till följd att fartyget gick på grund vid Skarholmen. 
Eftersom det var kraftig rökutveckling från maskinrummet förbe-
reddes evakuering. Ombord fanns 67 passagerare och 6 besätt-
ningsmän. Fartyget är 27 meter långt och kan ta 148 passagerare. 
Befälhavaren larmade Sjöräddningscentralen via SOS 112 vid 18:45. 
Han berättade att de haft brand i maskin vilket fi ck till följd att maskin 
stannade och hon fi ck en grundkänning. Besättningen släckte bran-
den men kunde inte få bukt på rökutvecklingen. Fartyget drev sedan 
ut i viken i norra änden av Ekoln. På grund av rökutveckling ombord 
beslutades i samråd med befälhavaren att man skulle förbereda för 
evakuering av passagerarna. Räddningstjänst från Uppsala kom till 
fartyget och kunde eftersläcka. Fartyget kunde sedan starta maskin 
och vid 19:35 låg hon till kaj och alla passagerarna kunde gå iland. 
Sjöräddningscentralen larmade följande enheter: Räddningsbåt 
Uppsala, Rescue Amalia Wallenberg, Rescue Don Quijote Wallenius, 
Helikopter Lifeguard 903, ambulans och polis.

Frukostmöte i riksdagen 12 mars om möjligheten för ökad 
inrikes sjöfart
Sjöfartsforum arrangerade vårens första frukostmöte i riksdagen 
den 12 mars. Mötet lyfte frågan om ökad inrikes sjötrafi k för både 
gods och passagerare. Erfarenheter från stormarna Gudrun och 
Per visade att sjöfarten snabbt och effektivt kan transportera stora 
mängder gods mellan svenska hamnar Frågan ställdes vad som 
ska till för att uppnå en ökad trafi k av både bulk- och högvärdigt 
gods längs den svenska kusten. Anders Werner från Färjerederiet 
berättade också om planerna på att lyfta tunga transporter från 
Stockholms överbelastade vägnät till vattnet. Magnus Arnström från 
Styrsöbolaget berättade om ett förslag till ökad kollektivtrafi k med 
fartyg på västkusten. 

Frukostmöte i riksdagen 14 maj om klimatsmart sjöfart
Sjöfartsforum arrangerade vårens andra frukostmöte på temat 
klimatsmart sjöfart och visade med fl era goda exempel på vad som 
är möjligt att göra. Bertil Arvidsson gav exempel på hur Europas inre 
vattenvägar används för att lyfta trafi k från vägnätet och skapa håll-
bara transportsystem. Han berättade om hur gods- och passagerar-
trafi ken på Europas fl oder och kanaler växer. 

Patrik Åman, Mälarhamnar, visade på hur trafi ken in i Mälaren 
skulle kunna fördubblas för miljöeffektivare transportsystem i 
Mälardalen. 

Dan Geyer, Volvo Logistics Corporation berättade hur Volvo 
Logistics ser på de globala (och svenska) möjligheterna till ett utökat 
nyttjande av vattenvägar för fordonsindustrins logistiklösningar. Ett 
exempel på att transportköpare söker ökade möjligheter att utnyttja 
vattenvägarna. 

Jim Sandkvist, SSPA Sweden AB berättade om utvecklingen av 
miljöeffektiva fartyg och visade på hur miljöförbättringar kan åstad-
kommas på fl era plan.

Välkommen till Sjöfartspuben i Visby
Skärgårdsredarna arrangerar tillsammans med Sjöfartsverket, 
Sjöfartsforum, Sveriges Hamnar och Sveriges Skeppsmäklare en 
”Sjöfartspub” i Visby under Almedalsveckan den 7-12 juli i sommar. 
Temat är ”Vattenvägen – Framtidsvägen.” Puben är öppen vardagar 
kl 17-19 i trädgården, Hamngatan 3. Varje dag har olika gäster och 
på fredagen kommer Anders Werner att argumentera för att ”låta 
lastbilen och bilen åka kollektivt”.  Alla med sjöfartsintresse önskas 
välkomna.  Anmälan till leena@skargardsredarna.se

Nytt rekordår för Sveriges hamnar – trendbrott för inrikessjöfart 
I sjöfartsverkets sektorsrapport för 2007 konstateras att året var 
ännu ett rekordår för Sveriges hamnar. Cirka 95 procent av all 
Sveriges export och import passerar idag någon av våra svenska 
hamnar. 

– I och med hamnarnas enorma betydelse för den svenska utri-
keshandeln är det oftast där svängningar i konjunkturen märks först. 
Av omsättningen att döma, är inte lågkonjunkturen i sikte, säger Eric 
Nilsson ordförande i Sveriges Hamnars branschutskott.

Ny ordförande i Sveriges Redareförening
Lars Höglund, Furetank Rederi AB, har valts till ny ordförande i 
Sveriges Redareförening efter Dan Sten Olsson som kvarstår som 
vice ordförande tillsammans med Lennart Simonsson, Broström AB. 
Övriga i styrelsen är Björn Boklund, TT-Line AB, Håkan Friberg, VD 
Sveriges Redareförening, Lone Fønss Schrøder, Walleniusrederierna 
AB, Ulf Granander, ACL Sweden AB, Carl-Johan Hagman, Rederi 
AB Transatlantic, Olle Kristensson, Tärntank Rederi AB, Anders 
Källsson, Erik Thun AB, Fredrik Lantz, Stena Line Scandinavia 
AB, Jan-Eric Nilsson, Rederi AB Gotland samt Percy Österström, 
Österströms Rederi AB. 
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Af Chapman bogseras på plats den 8 april 2008. 
Foto: Lars-Åke Gustavsson



Maria Nygren ny ordförande för WISTA Sweden
WISTA Sweden har vid årsmötet i Halmstad den 8 maj valt en ny 
ordförande. Maria Nygren, vVD och ansvarig för kommunikation och 
näringspolitik på TransportGruppen, tar över efter Lena Göthberg. 
Ny vice ordförande är Anna Risfelt Hammargren, kommunikations-
konsult och ansvarig för Sjöfartsforum. Under Lenas Göthbergs fyra 
år som ordförande har föreningen växt till drygt 110 medlemmar och 
konsekvent satsat på att höja WISTA Swedens profi l. 

– WISTA Sweden är en förening som samlar näringens kvinnliga 
beslutsfattare och som aktivt arbetar för en mer framtidsinriktad och 
öppen sjöfartsnäring, säger Lena Göthberg.

– Den nya styrelsen fortsätter på den inslagna vägen. Vi är det 
bredaste nätverket inom sjöfartsnäringen med medlemmar från hela 
klustret och alla typer av ansvarsområden. Det ger oss styrka och 
genomslagskraft, säger Maria Nygren.

Transport äventyrar hamnföretagens framtid
Den 26 maj utbröt en strejk i svenska hamnar. Arbetsgivarorganisa-
tionen Sveriges Hamnar sa ja till det bud medlarna lämnade medan 
facket sa nej. Sveriges Hamnar anser att facket kräver vetorätt och 
att fackets tolkning innebär att en förhandling måste göras för varje 
fartyg som kommer till en hamn. Det i sin tur skulle tvinga fartyg att 
vänta vid kaj och det hotar lönsamheten i hamnarna.

– Vi vill skapa ett avtal i tiden som kan minska övertidsarbe-
tet och skapa fl er jobb. Detta är en absolut förutsättning för att 
säkra hamnföretagens konkurrenskraft och därmed säkra jobben 
i branschen, säger Peter Jeppsson, vd för Sveriges Hamnar och 
Transportgruppen i en kommentar till konfl ikten. Detta är inte i första 
hand en lönekonfl ikt. Det är facket som vill öka sin makt över om 
och när arbete ska utföras, något som strider mot hur den övriga 
arbetsmarknaden fungerar. Detta förespråkar Transport i ett läge 
då parterna under fl er år diskuterat behovet av att reformera avtalet 
som är 34 år gammalt. Vi måste kunna säkerställa servicen till våra 
kunder på de tider som efterfrågas. Genom sitt agerande äventyrar 
Transport de svenska hamnföretagens framtid. 

Stockholms Hamnar värd för världskonferens
I juni hålls en världskonferens i Stockholm. Arrangör är The 
International Association Cities and Ports, IACP, ett internationellt 
nätverk av städer och hamnar med 190 medlemmar represente-
rande 35 länder över hela världen. IACP bildades 1988 av ett antal 
hamnstäder i Europa och har sitt huvudkontor i Le Havre i Frankrike. 
Världskonferenser anordnas vartannat år och senast ägde konfe-
rensen rum i Sidney i Australien 2006. I år är det alltså Stockholms 
tur att ha värdskapet. Konferensen pågår i 5 dagar och består 
av föredrag, work-shops, studiebesök och båtresa i skärgården. 
Konferensen i Stockholm äger rum i Norra Latin och väntas samla 
mellan 400 och 500 deltagare. Temat för konferensen är samverkan 
mellan städer och hamnar i förnyelse för en framtid av ömsesidigt 
beroende. 

TransportNäringen instiftar miljöpris - Pegasuspriset
För att visa kraften och viljan bakom transportnäringens miljöarbete 
instiftar nu branschens organisationer - TransportNäringen i samver-
kan - ett miljöpris, Pegasuspriset, för att lyfta fram de goda exem-
plen. Lasse Åberg kommer att stå för den konstnärliga utformningen 
av priset som kommer att delas ut i Visby under Almedalsveckan. 

Företag kan bli utsedda antingen genom egen nominering eller 
genom andras förslag. Sista dag att nominera är den 1 juni och vin-
naren kommer att utses av en utomstående och oberoende jury. 
Kriterierna för att vinna Pegasuspriset lyder: ”Det transportföretag 
som under 2007 bidrog mest till att säkra en hållbar utveckling ur så-
väl miljömässiga som ekonomiska och sociala aspekter”. Ytterligare 
information fi nns på hemsidan www.transportfakta.se 

Tre Kronor på jungfrusegling
Briggen Tre Kronor af Stockholm 
har av internationell expertis 
bedömts vara väldens främsta 
träfartygsbygge. Efter ett drygt 
decenniums byggtid beger sig 
fartyget ut på jungfruseglingen 
runt Östersjön den 6 juni. Under 
jungfruresan kan privatperso-
ner, företag och organisationer 
ha evenemang ombord, segla 
med gäster och kunder, ordna 
utställningar mm under besöken 
i de städer runt Östersjön som 
angörs. T ex Helsingfors, Tallinn 
och Riga. Briggen gör också ett 
längre uppehåll i Visby under 
Almedalsveckan samt Borgholm 
vid Victoriadagen (för att fi ra 
briggens gudmor), och fortsät-
ter därefter utmed den svenska 
kusten.

Briggen etableras som en ambassadör för östersjöregionen, 
med fokus på handel, ungdomar och miljö. En handlingsplan för 
Östersjöns miljö, Baltic Sea Agenda, har nyligen lanserats och kom-
mer att följa med som permanent utställning under jungfruresan. 
Jungfruresan disponeras även för ungdomar och ledarskap och är 
en del av Briggen Tre Kronors satsning på att skapa en ny plattform 
för östersjöregionens framtida ledarskap.

Inom kort öppnas också Tre Kronor Konferens i bästa läge på 
Kastellholmen. Under de kommande månaderna äger en rad evene-
mang rum, som Postens lansering av ett frimärke med briggen som 
motiv och visningen av Tre Seklers Flaggskepp i samarbete med 
Ostindiefararen och Vasamuseet.
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50 Wistor ombord på bogserbåten Ägir i Halmstads hamn. 
Foto WISTA Sweden.

Foto Sture Haglund



Nya styrelseledamöter i Skärgårdsredarnas styrelse
Vid årsmötet den 6 mars valdes Göran Ahlqvist, 
Blidösundsbolaget i Stockholm, och Magnus Haglund, 
Haglund Shipping i Karlshamn in som nya ledamöter i styrel-
sen. Anders Werner, Färjerederiet och Björn Justin avtackades 
för förtjänstfullt arbete.

Årsmötet
Skärgårdsredarnas årsmöte på Stockholmsmässan lockade ett 
80-tal deltagare. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar 
fanns Ragnar Domstad på plats för att berätta om klimatsmart 
persontrafi k på vatten i några storstäder runt om i Europa. Jaak 
Meri, departementssekreterare på Näringsdepartementet be-
rättade om Regeringens handlingsplan för sjöfarten. Målet är 
fl er jobb, utvecklingskraft i hela Sverige och att förena miljö och 
företagsamhet. Bland annat har man nu Skärgårdsredarnas 
önskemål om rimlig praktiktider på agendan. Även frågan om 
sjömäns sjuklöner och karensdagar har diskuterats och för-
slaget är att de ska likna villkoren som gäller för landanställda. 
Från Sjöfartsinspektionen kom stf sjösäkerhetsdirektör Per 
Nordström och Olle Wadmark, chef för operativa enheten, för 
att svara på frågor. Skärgårdsredarna efterlyste forskning med 
defi nierade risker som grund för beslutsunderlag vid regeländ-
ringar. Per Nordström berättade att man hoppas kunna starta 
ett projekt om risker i Skärgårdstrafi ken i höst. 

Mässan
Skärgårdsredarna hade monter på samma plats som tidigare 
år under Allt för Sjön i mars. Inredningen hade i år fräschats 
upp och nya logon fanns på plats. Mässan var generellt större 
med fl er båtar än någonsin (1120 st) men antalet besökare blev 
något färre än 2007. (108 421 pax)

Vi fyller 20!
SWEREF bildades på hösten 1988 på Klockargården i Tällberg av 
en grupp redare som hade samlats där för att diskutera problem 
och möjligheter i branschen. Ordförande vid starten 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 oför-
glömlig upplevelse!  
Har du något extra kul och festligt förslag på hur vi ska fi ra jubileet 
på Klockargården, maila till leena@skargardsredarna.se

Nya linfärjor projekteras
Tre nya linfärjor ska beställas av Färejrederiet. FKAB har fått i upp-
drag att ta fram ritningar.
Hamburgsundsleden behöver en större färja än dagens, 
Hemsöleden ska ersätta den frigående färjan med en linfärja, och 
även den frigående färjan på Blidöleden ska ersättas med en lin-
färja. Leveransen beräknas inte kunna ske förrän 2011 pga av att 
det saknas varvskapacitet runt om i världen. 

Fler isgående fartyg till WÅAB
Waxholms Ångfartygs AB beställer två 31,3 m långa och 8,7 m bre-
da, isgående passagerarfartyg från det fi nska varvet Uki Workboat 
Ltd (Uudenkapungin Työvene Oy) i Nystad. Kontraktspriset är SEK 
143 miljoner och levererans sker hösten 2009 och våren 2010. 
Beställaren har option på ytterligare två fartyg. Nybyggena får ka-
pacitet för 200 passagerare. Framdrift sker med styrande propel-
leraggregat och maskineriets effekt blir 1.000 kW. För basic design 
svarar konstruktionsbyrån ILS Oy i Finland som tidigare konstruerat 
Waxholmsbolagets passagerarfartyg av Söderarmtyp. De två ny-
byggena kommer att ersätta Skarpö och Ramsö på sikt.

Storholmen byter ägare
Karl-Erik Andersson och 
Boel Tellwe-Eriksson har 
sålt Storholmen till familjen 
Holmedahl från Bengtsfors. 
Karl-Erik har växt upp med 
fartyget och verksamheten 
har gått i släkten i tre ge-
nerationer, så det var inget 
lätt beslut att ta. Men han 
är ändå nöjd med att det 
blev en familj med känsla för 

Dalsland och kanalen som tar över. Oscar Persson blev 1947 hu-
vudredare för Storholmen 1947 och hans dotter, Karl-Eriks mamma, 
fortsatte verksamheten 1955 till 1990 då Karl-Erik tog över.

Havsörnen såld 
Utö rederi har sålt Havsörnen till det nya medlemsrederiet Rederi 
AB Mälarstaden. Havsörnen går nu på turlista i Mälaren mellan 
Västerås, Torshälla och Sundbyholm.

Silverpilen till Utö rederi
J Krusell Rederi har chartrat ut Silverpilen till Utö rederi. Silverpilen 
ersätter Mysing på traden Årsta Havsbad – Utö. Mysing ersätter 
Havsörnen som sålts till Västerås. Rederiet har på så sätt fått en 
”reservbåt” för Utö Express i D-området samt förstärkt kapacitet 
och standard på de andra linjerna. 

Anders Werner, Färjerederiet och Björn Justin avtackades för 
förtjänstfullt arbete. Foto: Leena Tegevi
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SJÖFARTSINSPEKTIONEN INFORMERAR

Välkommen till Sjöfartsinspektionens redarwebb
Under hösten 2007 tog Sjöfartsinspektionen i drift ett nytt system 
för mönstringsregistrering, behörigheter och utbildningar för sjö-
män. Till skillnad från det tidigare systemet utnyttjas nu alla möj-
ligheter som Internet ger i form av självbetjäning, källkontroll och 
dubbelriktad information. För rederierna innebär det att man kan 
gå in i systemet och direkt göra mönstringar och hämta utdrag om 
sjömän via den s.k. redarwebben. Utdragen är dock begränsade 
till de sjömän som varit mönstrade senaste två åren. Denna be-
gränsning beror på integritetsskäl eftersom sjömansregistret styrs 
av personuppgiftslagen. 

Det har framkommit önskemål att en redare, t.ex. när man söker 
folk, skulle vilja hämta uppgifter om alla registrerade personer, 
men det går alltså inte. De datafi ler med mönstringar som kan 
produceras med SWEREF Skärgårdsredarnas utmärka datasys-
tem kommer, liksom hittills, att kunna levereras som en bilaga till 
ett mail, åtminstone tills vidare. I redarwebben går det också att 
leverera datafi lerna direkt från en fl ik på webbsidan, och så små-
ningom kommer därför leveransen med mail att tas bort. Även 
de rederier som mönstrar med datafi l bör utnyttja redarwebben 
eftersom det ger möjlighet att kontrollera vad som rapporterats, 
Det går också att ändra det som rapporterats, dock bara inom ett 
dygn efter att avmönstringen skett. Därefter måste man rapporte-
ra en ändring med den manuella blanketten tjänstgöringsbesked 
eller med ett intyg.

Eftersom det är en kraftfull möjlighet som öppnas med redar-
webben är den skyddad av hög säkerhet. Det fordras ett data-
certifi kat som måste installeras på varje dator som redaren skall 
använda. Man skall fylla i uppgifter och bekräfta, det skickas mail 
med certifi kat och SMS med lösenord och man skall ange vilka 
fartyg som man skall hanteras. Men ge inte upp, utan följ turerna 
i anvisningarna så funkar det. Och när man väl kommit igång så 
är alla hittills helnöjda. Systemet lider ännu av lite barnsjukdomar, 
men vi fi xar det vartefter, och vi tar gärna emot synpunkter. 

Gå in på www.sjofartsverket.se   Välj e-tjänster och 
Sjöfartsinspektionens Mönstringssystem /Nya användare
En enskild sjöman kan beställa ett lösenord och med det gå in i 
systemet och hämta utdrag och göra digitala ansökningar m.m. 
Eftersom sjömannen inte själv kan ändra i sina mönstringar är 
inloggningssäkerheten betydligt svagare, och lösenordet skickas 
automatiskt till folkbokföringsadressen.
Johan Bagge, Sjöfartsinspektionen

Utredningsenheten informerar
Arbetsgruppen för Insjö har låtit göra en informationsfi lm om 
tillbudssystemet Insjö. Filmen heter Tack vare den mänskliga 
faktorn och är tillgänglig för den som vill sprida information och 
upplysning om vikten av att rapportera händelser. Filmen, som 
är lämplig som diskussionsunderlag, är 15 minuter lång och kan 
kostnadsfritt beställas från Sjöfartsinspektionens Utredningsenhet 
(liksom nyutgåvan av informationsbroschyren) på telefon 011-
19 10 00. Den har även skickats ut till alla som är medlemmar i 
Skärgårdsredarna.

Grundstötning och dålig instrumentering
Styrman på ett fartyg arbetade vid datorn med annat än naviga-
tion och glömde bort att lyfta blicken för att kontrollera kursen. 
Några graders avdrift ledde därför till att fartyget grundstötte. 
Befälhavaren, som kom till bryggan omedelbart före grundstöt-
ningen, hann reducera farten några knop, men detta var inte till-
räckligt för att förebygga olyckan. 

Utkiken, som också befann sig på bryggan, satt i stolen men 
höll inte utkik. Hade han gjort det, hade grundstötningen säkert 
kunnat förhindras. 

Efter grundstötningen fungerade fartygets rutiner väl, t. ex 
stängning av vattentäta dörrar och branddörrar. Ett förbiseende 
med en knapp ledde dock till att högtalarsystemet inte fungerade 
som man trott. Därför fi ck passagerarna meddelas på annat sätt. 
Till detta bidrog att knappar med helt olika funktion var likadana 
och placerade tätt inpå varandra. Dessutom hade den ena knap-
pen inte kvar sin ursprungliga funktion utan skulle egentligen av-
lägsnats tidigare. 
Händelsen visar även på riskerna med att utföra andra uppgifter 
än de som har med navigation att göra. Den påvisar också bety-
delsen av att låta utkiken faktiskt vara aktiv och delaktig i fartygets 
framförande och inte bara vara fysiskt närvarande. 

Sömn och lossad kylvattenslang
Det senaste halvåret har två fi skefartygshaverier utretts av 
Utredningsenheten. Ett fartyg var under natten på väg mot hamn 
efter ett par dagars fi ske. Besättningsmannen som hade vakten 
somnade i den relativt bekväma stol som fanns på bryggan trots 
att han egentligen inte hade arbetat mer än tillåtet. Han vaknade 
inte förrän grundstötningen var ett faktum. 

Under bärgningsförsöken anlitades ett bärgningsföretag, och 
man fi ck dessutom viss hjälp av Kustbevakningen. Bärgningsför-
söken, som misslyckades, fi ck avbrytas följande kväll på grund 
av hårt väder. Dagen därefter upptäckte man att fartyget drivit i 
väg och åter grundstött en knapp distansminut åt nordväst. Det 
bärgades först ytterligare en dag senare men bedömdes av för-
säkringsbolaget som totalförlust. De största skadorna berodde på 
vatteninträngning via en lossad kylvattenanslutning.

Enligt utredningen hade besättningsmannen fått den vilotid som 
föreskrivs. Inte desto mindre varnas sjöfarare i allmänhet för risken 
att drabbas av trötthet. I IMO:s Riktlinjer för att minska och han-
tera uttröttning ges en del praktiska tips hur man kan göra för att 
undvika trötthet. Skriften kan beställas från Sjöfartsinspektionen. 
Fler erfarenheter från denna händelse är att det är oerhört noga 
med att skrovgenomföringar som kylvattenintag och liknande 
är ordentligt monterade. De egentliga skadorna uppkom i detta 
fall inte av grundstötningen utan av det inträngande vattnet. 
Dessutom är det troligt att en utkik, som man ska ha förutom 
navigatören, hade kunnat förebygga olyckan. Vidare hade risken 
att somna varit mindre om man hade använt sig av larm i någon 
av apparaterna på bryggan, som därmed hade kunnat tala om då 
fartyget passerade den inprogrammerade waypointen. 

Då branddörrarna 
stängdes (den övre 
röda knappen) trycktes 
också den undre 
knappen in. Därmed 
blockerades oavsiktligt 
högtalarsystemet. 
Den undre knappen 
hade ingen funktion 
och skulle egentligen 
ha avlägsnats vid en 
tidigare ombyggnad.



Okänd vatteninträngning sänkte fi skebåt
Efter att ha fått skapligt med fi sk var en fi skebåt på väg mot 
hamn för att lossa. Plötsligt lade båten över med 25˚-30˚ slagsida. 
Hon rätade inte upp sig, utan slagsidan ökade tills hon låg 90˚. 
Befälhavaren lyckades anropa MRCC innan de båda besättnings-
medlemmarna lämnade båten. De plockades upp av en helikopter 
som händelsevis befann sig i närheten medan båten sjönk någon 
stund senare. Som väl var hade de livfl otten på den sida som låg 
upp. 

Efter att lastförskjutning uteslutits då last och utrustning var väl 
surrade visar utredningen att båten sannolikt har tagit in vatten 
genom någon av de tre skrovgenomföringar som fanns: kylvatte-
nintaget, spolpumpens vattenintag eller propelleraxeln. Då man 
kunde observera att kylvattnet fortfarande pumpades ut efter att 
slagsidan uppstått återstår spolvattenintaget och propelleraxeln. 
Vilken av dessa som läckt har inte kunnat fastställas eftersom 
ingen varit i maskinrummet eller lastrummet sedan åtminstone 
6-7 timmar. Båtens uppvisade ”stumhet” i samband med haveriet 
stämmer också väl överens med den förre ägarens beskrivning av 
en liknande händelse han upplevt då båten tog in vatten via pro-
pelleraxeln, vilket tyder på att det var just vatteninträngning som 
orsakade haveriet. 

I båten fanns en kölvakt som skulle larma vid hög vattennivå 
men denna var ur funktion. Detta i kombination med lågt fribord, 
begränsad stabilitetsvidd och sällan förekommande kontroller i 
maskinrummet möjliggjorde händelsen. 

Brister i inrapportering
Då en olycka eller allvarligt tillbud till sjöss inträffar är man skyldig 
att rapportera det till Sjöfartsinspektionens utredningsenhet. En 
sådan plikt föreligger också för all personal på Sjöfartsverket. 
Utredningsenheten kan notera att ett fl ertal händelser inträffat på 
senare tid utan att sådan rapportering skett. Detta leder till sämre 
beslutsunderlag och också till ökad arbetsmängd då många 
gånger uppgifter får jagas fram. Dessutom blir statistiken ofull-
ständig. Utredningsenheten uppmanar således till inrapportering 
enligt regelverket. Generellt kan sägas, att om man är tveksam 
över om rapportering ska ske eller inte, så är det bättre att rap-
portera. Utredningsenheten står gärna till tjänst med att besvara 
frågor i saken.
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✯ Boknytt och kultur

Ulla ny VD för Ressel Rederi
I samband med bolagsstämman i Ressel Rederi AB trädde en ny 
ledningsorganisation i kraft från den 1 maj. Jochum Ressel läm-
nade positionen som verkställande direktör till Ulla Ressel som ut-
nämnts till ny verkställande direktör. För att tydliggöra bemanning 
och driftens betydelse har Fredrik Robbertte tillträtt positionen 
som vice verkställande direktör med ansvar för operations- och 
personalfrågor samt som rederiet säkerhetschef. Jochum Ressel 
är styrelsens ordförande och kommer att koncentrera sig på 
nybyggnation samt kontakter med uppdragsgivare. För de sjöan-
ställda, c:a 20 medarbetare, blir det inte några förändringar. De två 
ledande personerna har samarbetat tätt under tiden sedan över-
tagandet av GS Rederi i december 2006, bl a vid ombyggnaden 
av m/s SILVERÖ i vinter. VD Ulla Ressel är i grunden sjöspeditör 
och utbildad vid the London School of Foreign Trade.  Hon har 
förutom lång tid i shipping varit ekonomiansvarig i rederiet sedan 
bildandet år 2000.  Fredrik Robbertte, som är sjökapten med ett 
förfl utet som befälhavare i skärgårdstrafi k, arbetar nu som drift-
chef med inriktning på personalhantering. Berörda fartyg i hamn- 
och skärgårdstrafi ken är m/s Emelie av Hammarbysjöstad, m/s 
Lotten av Hammarbysjöstad och m/s Silverö.

✯ Personalnytt

Ny bok om Stockholms skärgård
Bo och Bada i Stockholms skärgård 

Text: Maria Thulin Kindblom
Foto: Charlotte Gawell
Grafi sk form: Marja Pennanen
Kartillustrationer: Jerker Eriksson
Omfång: 200 sidor
Format: 170 x 240 mm
Häftad
Ca-pris i handeln: 297:-
Utgivning: april, 2008
ISBN: 978-91-7843-253-0

Stockholms skärgård är Sveriges största med sina drygt 30 000 
öar. Den är känd för sina vackra, vidsträckta miljöer och årligen 
kommer ett stort antal besökare för att njuta av havsvindarna och 
naturen. Många av öarna är tillgängliga för alla. Man tar sig lätt ut 
med båt. Till många av öarna går reguljär båttrafi k året runt. Att få 
uppleva sol på fl ata klippor och sill och nubbe på glasverandor är 
något alla borde unna sig, om så bara för en dag. Att gå ombord 
på en ångbåt mitt i Stockholm och någon timme senare gå i land 
på en ö med vild natur, martallar och klippor – det är unikt! I Bo 
och Bada i Stockholms skärgård har författarna besökt 20 av sina 
favoritöar i skärgården, från norr till söder. 

Samtliga öar presenteras med stämningsfulla bilder, kartillustra-
tioner och tips om boende, krogar och sevärdheter. Variationen är 
stor; här fi nns allt ifrån ensliga tallskogar, välbesökta badplatser 
och gallerier till utkiksplatser med skärgårdens bästa utsikt. Den 
som vill ha det bekvämt tar kanske in på pensionat, annars fi nns 
det ofta både vandrarhem och småstugor till uthyrning. En sak är 
dock säker: varje ö har sin alldeles speciella charm och de är alla 
värda ett besök.

Skrivarkurs på distans för havets kvinnor och män
Du som har erfarenheter av, eller kanske bara intresse för livet 
till sjöss, har du någonsin funderat på att omvandla dina min-
nen, tankar och idéer till skriven text? Eller du kanske har tänkt 
ut en fi ktiv historia i saltstänkt miljö? Du kan vara 18 år eller 80. 
Åldern spelar ingen roll. Skeppsholmens folkhögskola i Stockholm 
arrangerar helgträffar och distansstudier i samarbete med 
Sjökulturföreningen Bokanjärerna. Ledare för skrivarkursen är 
författaren Örjan Persson. Han mönstrade ombord på Svenska 
Orientlinjens M/S Birkaland som mässkalle vid 15 års ålder. 
Örjan har arbetat som författare på heltid sedan 1985 och utkom-
mit med 14 romaner. Han har lång erfarenhet av att arbeta med 
skrivarkurser och var också ledare för förra årets skrivarkurs med 
inriktning på havsmiljö vid skeppsholmens folkhögskola. 

För mer information, ta kontakt med Örjan Persson, 
tel 0498-38055 eller orjanpersson@yahoo.se

Dollardonation till hjulångare
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation har donerat 100 000 
dollar till projektet Hjulångaren Eric Nordevall II. Pengarna från 
Pro Suecia Foundation skall oavkortat gå till färdigställandet av 
fartyget för att åter kunna trafi kera Göta Kanal mellan Stockholm 
& Göteborg. Barbro Osher med rötter i Motala är generalkonsul i 
San Fransisco och startade under tidigt 1990-tal Stiftelsen 
Pro Suecia Foundation.



Segelfartyg på frimärken
Årets tema för sommarfrimärkena för utrikes hälsningar är se-
gelfartyg. Fyra av segelfartygen har seglat på haven i många 
år, det femte är ett nybygge. Samtliga fungerar som skolfartyg. 
Äldst är ketchen Gratitude, byggt 1903 och ägt av Svenska 
Kryssarklubben. Barken T/S Gunilla började 1940 som motorseg-
lare och gick länge i kusttrafi k. Svenska Flottans skonerter Gladan 
och Falken byggdes i slutet av 1940-talet och spelar fortfarande 
en viktig roll i utbildningen av marinoffi cerare. Yngst i sviten är 
briggen Tre Kronor af Stockholm, byggd efter en förebild från 
1800-talet och sjösatt 2005. Fartyget kommer att användas som 
skolfartyg men ska också medverka till att främja samarbetet mel-
lan länderna kring Östersjön. 

Frimärkena har formgivits av Viggo Mörck efter fotogra-
fi er av Jörgen Hansson/Patrik Eriksson (T/S Gunilla), Sture 
Haglund (Tre Kronor af Stockholm), Jens Marklund (Gratitude) 
och Thomas Wingstedt (Gladan och Falken). För gravyren sva-
rade Martin Mörck. Frimärkenas typografi  har utformats av Nils 
Jarlsbo. Tryckning har skett i kombination ståltryck och offset. 
Förpackningen är häfte med 4 frimärken och 4 motiv. Valören är 
för utrikes brev, 11 kronor.

Utställning om sjöfartens betydelse
Bland de historiska skeppen på Maritiman i Göteborg fi nns fyr-
skeppet Fladen som ägs av Sjöfartsverket. Nu öppnas en perma-
nent utställning ombord med syfte att öka allmänhetens kunskap 
om sjöfartens betydelse och Sjöfartsverkets verksamhet. 
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FKAB expanderar och samlar all verksamhet under gemensamt 
varumärke! 
Svenska FKAB och kinesiska joint venture företaget Dalian FKAB 
Marine Engineering Co – även känt som DF-Marine – har beslu-
tat att arbeta under ett gemensamt, moderniserat varumärke. 
Samtidigt invigs ett nytt, större kontor i Dalian. 

Framgångarna för fartygskonstruktörerna FKAB har lett till en 
mycket snabb expansion, inte minst för det kinesiska dotter-
bolaget. Tillsammans har FKAB i Sverige och Kina gått från 30 
ingenjörer år 2001 till dagens 110 ingenjörer. FKAB räknar med 
ytterligare tillväxt under andra halvåret 2008. 

– Vi har skapat en väldigt stark konstellation, med skickliga kon-
struktörer både i Skandinavien och i Asien, säger Claes Claeson, 
VD för FKAB i Sverige. Flera av affärerna som vi tagit hem under 
senaste åren har involverat ingenjörer från båda bolagen, vilket 
förstärkte behovet av ett gemensamt varumärke. 

✯ Pressreleaser

Dockstavarvet förstärker organistionen
Hans Bergström har tillträtt som Teknisk Chef på Dockstavarvet. 
Hans är uppvuxen i Örnsköldsvik, tog Civilingenjörsexamen i 
Luleå 1997 och började därefter på ABB i Västerås. När Alstom 
övertog kraftgenereringsverksamheten från ABB följde Hans 
med över dit och han var sedan med och startade VG Power när 
Alstom avvecklade i Västerås. Under de senaste två åren har han 
varit Konstruktionschef på VG Power.

-När vi hörde att Hans var på väg tillbaka till Örnsköldsvik 
insåg vi att vi hade en chans att rekrytera en mycket bra för-
stärkning till vårt företag” säger K-A Sundin, Styrelseordförande i 
Dockstavarvet. 

 -Hans erfarenhet från ett litet bolag som hanterat stora projekt 
på en internationell marknad är mycket användbar och kommer 
att ge nya impulser till vår organisation” framhåller VD Torbjörn 
Larsson. - Hans kommer nu successivt att ta över ansvaret för 
Konstruktion, Inköp och Produktion. Vi har stora utmaningar fram-
för oss och en mycket bra marknadsposition”

I samband med Hans tillträde avgår Torsten Sundin efter 33 
år som Vice VD medan Per Sundin fortsätter att ansvara för 
Reparationsverksamheten.

I ledningsgruppen ingår förutom Torbjörn Larsson, Hans 
Bergström och Per Sundin även Ekonomichefen Thomas 
Hörnfeldt.

Larm och positioneringsmobil
Marinplus AB, svensk distributör för bland annat FLIR marina 
värmekameror, Interphase marinelektronik och Comar AIS-pro-
dukter, lanserar nu Tramigo T22 – den första personliga larm- och 
poistioneringsmobilen med inbyggd geografi ska landmärken. 
Den kombinerar GPS- och GSM-teknik och översätter positioner 
till geografi sk landinformation utan kostsamma tjänster och må-
nadsavgifter. Man betalar bara till sin mobiloperatör för SMS och 
samtal. Tramigo består av en inbyggd GPS-mottagare som håller 
reda på var den är, och ett inbyggt GSM-modem som kommuni-
cerar genom SMS till en eller fl era registrerade användare. Varje 
Tramigo är förkonfi gurerad med upp till 7 000 landmärken som 
gör det mycket enkelt att hålla koll på var den är. Man får i klartext 
reda på var Tramigon befi nner sig, till skillnad från andra positio-
neringslarm. Den har en inbyggd rörelsesensor. Om man lägger 
den i en väska så larmar den genast om någon rör väskan. Den 
kan också känna av om en dörr öppnas, om spänningsnivån blir 
för låg, om tändningen slås på eller om du får in vatten i kölsvinet. 
Det går att larma om mobilen färdas över en viss hastighet, om 
den fl yttar sig en viss sträcka och även få rapporter med jämna 
mellanrum var den är. En panikknapp kan användas om man blir 
överfallen eller behöver omedelbar hjälp. 

Mobilen innehåller tusentals geografi ska landmärken. Det är 
t.ex. tågstationer, fl ygplatser, öar och välkända platser. Genom 
att skicka ett SMS till Tramigo T22, svarar den med avstånd till 
närmaste landdata, position och om den är i rörelse. Det går även 
att lägga in egen landdata, t.ex. jobbet, hamnen och båtklubben. 
Marinplus AB kommer även att tillhandahålla anpassad marin in-
formation som kan laddas ned av användaren. 

Det går att ringa både till och från en Tramigo T22 till tre förvalda 
nummer med ett handsfree-set som ingår. Om en separat mikro-
fon ansluts går det att via sin mobil dolt lyssna på vad som händer 
på upp till 5 meters avstånd från en Tramigo T22, t.ex. om du får 
ett larm. Det inbyggda batteriet räcker upp till fem dygn och GSM-
modemet är ett fyrbandsmobil som gör att Tramigo T22 fungerar i 
över 220 länder. 

1988-2008
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Stiftelsen Sveriges Sjömanshus stödjer 
även forskning om sjösäkerhet och ar-
betsmiljö. Dagen inleddes med ett veten-
skapligt seminarium, lett av professorn 
vid Chalmers institution för sjöfart och 
marin teknik, Olle Rutgersson. Margare-
ta Lützhöft från Chalmers och Torbjörn 
Åkerman från Karolinska institutet be-
rättade om forskningen kring trötthet till 
sjöss. Man har bland annat kommit fram 
till att 15-30 procent av alla olyckor är 
trötthetsrelaterade och att ostörd sömn 
(djup återhämtningssömn) är av största 
vikt för att undvika trötthetssymptom 

som lång reaktionstid och kort uthållig-
het vid arbete på bryggan. Fredrik Hjort 
från Chalmers har studerat arbetstider på 
kustnära lastfartyg och kommit fram till 
att vilan ofta blir störd av administrativa 
uppgifter. Avslutningsvis berättade Moni-
ca Lund från Chalmers om sin forskning 
om maskinrumsergonomi och säkerhet. 

Belöningar
Kenny Reinhold från SEKO sjöfolk, som 
nyligen har valts till ny ordförande i Stif-
telsen Sveriges Sjömanshus, höll i belö-
ningsceremonin. Belöningsutdelare var 
generaldirektör Jan-Olof Selén, Sjöfarts-
verket. 

Innovativa förslag för att förbättra sjö-
säkerheten ombord belönades, liksom 
förtjänstfulla sjöräddningsinsatser. Nära 
en halv miljon kronor delades ut till de 

belönade. Några som belönades för sjö-
räddningsinsatser blev väldigt rörda av 
sina minnen och tacksamma för att bli 
uppmärksammade vid ett så högtidligt 
tillfälle.

Utdelning av välförtjänta belöningar
Vid en festlig tillställning på Ersta kon-
ferenscenter den 6 maj delade Stiftelsen 
Sveriges Sjömanshus ut belöningar för 
insatser som främjar sjösäkerheten och 
för förtjänstfulla sjöräddningsinsatser.

Anna Risfeldt Hammargren från Sjöfartsforum 
och Jaak Meri från Näringsdepartementet var 
med på belöningsdagen. 

Belöningsmottagarna utanför Ersta konferenscenter med belöningsutdelaren Jan-Olof Selén två från vänster.

text & foto: leena tegevi



Skärgårdsredaren 2-08 ★ 39 

Lördagen den 24 maj 2005 skrev Almega Tjänsteföretagen 
och Sveriges Fartygsbefälsförening på ett avtalsförslag, 
som hade överlämnats av medlare dagen innan. Avtalet, 
som löper på bara 15 månader, innebär lönehöjningar på i 
snitt 4,3 % under avtalsperioden 1 april 2008-30 juni 2009. 
Lönerevisionsdatum är den 1 juni 2008. Avtalsuppgörelsen 
har föregåtts av långa förhandlingar och, på slutet, omfat-
tande konfl iktåtgärder. 

Mellan Almega Tjänsteföretagen och Sveriges Fartygs-
befälsförening (SFBF) fi nns tre kollektivavtal om allmänna 
anställningsvillkor (och lönetariffer). Det första, som bara 
betecknas ”kollektivavtal – allmänna anställningsvillkor”, 
gäller för Strömma, Blidösund, Tema m fl , totalt nio företag. 
Det andra, som har tillägget ”med lokala anpassningar för 
Stockholms Sjötrafi k” m fl , gäller för totalt sex företag, och 
det tredje, ”med lokala anpassningar för AB Göteborg-Styrsö 
Skärgårdstrafi k” m fl , gäller för tre företag. Vart och ett av 
dessa avtal har en tariffl önebilaga. Dessa bilagor är sinsemel-
lan olika.

I kansliöverläggningarna och därefter i förhandlingarna 
diskuterades de skillnader som fi nns mellan avtalen och skill-
naderna värderades. SFBF framhöll att man ville ha kvar fl era 
av de dyra särregleringar som fi nns i ett eller fl era av avtalen, 
medan vi från arbetsgivarsidan ville lösa av dessa villkor. Den 
21 april 2008 lämnade SFBF över ett heltäckande förslag 
till såväl allmänna villkor som löner. Vi konstaterade att de 
inte hade rört sig från sin uppfattning beträffande villkoren. 
Beträffande lönerna kunde vi efter att ha räknat på SFBF-för-
slaget till nya tariffer konstatera att deras förslag skulle kosta 

för Sjötrafi ken 9,61 %, för Strömma 14,25 % och för Styrsö 
18,38  på tre år, exklusive förändringarna i de allmänna villko-
ren. Med dessa förändringar inräknade blev siffrorna enligt vår 
uppfattning 10,26 %, 16,70 % respektive 24,18 %. Till detta 
kommer att varje befäl i genomsnitt får en tariffuppfl yttning 
under treårsperioden, vilket är värt ca 3,9 %. Vi framförde 
att vi inte kunde acceptera detta, varpå de kom med ett nytt 
förslag som i väsentliga delar var identiskt med det förra. 
När vi påtalade detta och framförde att vi måste förhandla 
fram en mer realistisk lösning valde de att säga upp avtalen 
och varslade om strejk hos samtliga företag, som fanns re-
presenterade i vår förhandlingsdelegation. I det läget utsåg 
Medlingsinstitutet två medlare att medla i konfl ikten. Strejken 
utlöstes den 13 maj och nya varsel lades den 19 och 20 maj 
på berörda företag. Under den pågående strejken har tyvärr 
inträffat ett antal incidenter som inte ska förekomma under en 
konfl ikt. Stridsåtgärderna har också haft inslag av samhälls-
farlighet och i vissa kommuner har såväl räddningsverket som 
de sociala myndigheterna ägnat avsevärd tid åt att värdera 
konsekvenserna av fackets stridsåtgärder. Sedan arbetsgivar-
sidan på fredagen den 23 maj överlämnat ett varsel om lock-
out lyckades det för medlarna att få parterna att acceptera ett 
slutförslag på lördag eftermiddag den 24 maj kl 17.

Vi kan konstatera att avtalet inte är bra med den korta av-
talsperioden och för höga höjningar. Men alternativet att fort-
sätta konfl ikten hade varit värre både för berörda företag och 
för den oskyldigt drabbade allmänheten.

Hans Ronnerstam
Förhandlare, Almega

Nytt avtal för befälen 
inom skärgårdstrafi ken

✯ Nya avtal
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Historik
Färjekommittén bildades 1994 som en 
underkommitté till kommittén för regio-
nala transporter. För att vara med måste 
ett företag vara medlem av UITP.  För-
sta mötet hölls i Venedig, som ju är en 
mycket lämplig stad att diskutera vat-
tentransporter i. Juhan Grünfeldt, VD 
för Waxholmsbolaget, har på senare år 
varit en av två svenska medlemmar. Len-
nart Löfberg, som är affärsområdeschef 
Göteborgs stadstrafi k vid Västtrafi k har 
efterträtt Ragnar Domstad som numera 
är inbjuden som gäst vid mötena.

Prov med soldrift i Hamburg
Sedan några år tillbaka diskuterar WTC 
alternativa bränslen och framdrivning 
med solceller och bränsleceller. I samband 
med ett möte i Hamburg i maj 2004 fi ck 
vi information om prov med ett soldrivet 
fartyg, och vi fi ck även göra ett studie-
besök ombord och åka runt sjön Alster. 
HADAG bedriver färjetrafi ken i hamnen 

och dotterbolaget Alster-Touristik gör tu-
rer på sjön Alster, en insjö i centrum av 
Hamburg. Fartyget kallas ”Alstersonne” 
(Alstersolen) och går sommartid på det 
miljökänsliga vattendraget. Alster Touris-
tik har 18 motordrivna fartyg på Alster.

Sedan 2000 har Alster Touristik kört det 
som då var det största soldrivna fartyget 
i världen (tar 100 passagerare). Fartyget 

får energi via fotovoltaiska celler och bat-
terier (eng. Voltaic = galvanisk). För att 
uppnå den erfordrade 12-timmarsdriften, 
laddas batterierna över natten med ”grön 
elektricitet”. 

Alstersonne har varit ett populärt inslag 
i trafi ken på Alster, och fartyget har även 
varit uthyrt till företag eller grupper vid 
ett fl ertal tillfällen. 

Eftersom fartyget var det första i sitt 
slag har det givetvis funnits problem. 
Vid solig väderlek har det blivit alldeles 
för varmt under plexiglastaket. Man har 
därför installerat 10 soldrivna luftare, och 
det fi nns även ett solsegel för att minimera 
strålningen. Solkraften räcker emeller-
tid inte till riktig luftkonditionering. De 
många fogarna har varit otäta, eftersom 
det blivit mycket stora temperaturskillna-
der vid soligt väder, och det har resulterat i 
deformationer. Problemet är nu löst.

Soldrivna fartyg ägnar sig utmärkt för 
drift på ur miljösynpunkt mycket känsliga 
vattendrag med ringa ström, ringa krav 

Klimatsmart persontrafi k på vatten 

intressanta försök i Europa
Internationella lokaltrafi kföreningen UITP har en färjekommitté, International Waterborne Transport Committee (WTC), som nu har 
funnits i 14 år. Ragnar Domstad, som fram till pensioneringen 1 april 2005 var utvecklingsansvarig på Västtrafi k Göteborgsområdet, 
berättar här om arbetet i kommittén. Han har varit med i kommittén sedan starten 1974. I stora drag är detta en redogörelse för hans 
föredrag vid Skärgårdsredarnas årsmöte den 6 mars i år.

Alstersonne
Längd: 26,53 m
Bredd: 5,30 m
Höjd ovanför  3,10 m
vattenytan: 
Deplacement: 35 ton
Djupgående, belastad: 0,85 m
Material: rostfritt stål
Passagerare: 100, vid bord 84
Total vikt lastad: 45 ton
Fönster: 3 rader fönster på 
 var sida kan öppnas 
 elektriskt

text & foto: ragnar domstad

Interiörbild från den soldrivna båten Altersonne i Berlin.
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på hastighet och med ringa strömförbruk-
ning ombord. Vid dessa omständigheter 
och ett rostfritt skrov är driftkostnaderna 
på soldrivna katamaranen bara hälften av 
motsvarande vanliga fartyg med samma 
kapacitet. Kostnader för målning, service/
underhåll av dieselmotorerna och energi-
kostnaden är väsentligt mindre. För pas-
sagerarna är genomsiktligheten betydligt 
bättre, och även placeringen av däcket di-
rekt ovanpå de relativt låga pontonerna 
ger en särskild positiv känsla. 

När man för några år sedan funderade 
på framtida färjetyper med alternativa 
bränslen tänkte man sig att om ett nytt 
soldrivet fartyg skulle byggas skulle det 
göras 4,80 m brett p g a smala kanaler.  
Skrovet skulle göras större, och en separat 
takkonstruktion skulle vara bättre. Stora 
skjutfönster skulle anordnas på sidorna 
för bättre luftning. 

Bränslecellsbåt i Hamburg byggs som 
del av EU-projekt
HADAG undersökte förutsättningarna 
för en bränslecellsdriven färja men var 
skeptiska p g a de extremt höga kostna-
derna för infrastruktur och för framdriv-
ning. Vissa säkerhetsfrågor återstod också 
att lösa. Viljan från politisk sida att bygga 
sådan färja var stor men det fordras helt 
klart mycket stora subventioner.

Så kom då chansen genom att man 
blev erbjudna att vara med i ett EU-pro-

jekt som kallas Zemships (förkortning 
av Zero emission ships, d v s nollemis-
sionsfartyg). Det är ett EU-projekt inom 
gruppen Life (en grupp av projekt inom 
miljöområdet). Inom Zemships ska man 
under realistiska förhållanden i passage-
rartransport demonstrera att bränslecells-
framdrivning för fartyg är möjlig och att 
man får nollemissionslösningar i hamnar, 
insjöar, fl oder, naturvårds- och vatten-
skyddsområden. 

EU-Life-projektet startade i november 
2006 för att på Alster visa världens första 
passagerarfartyg med bränslecellsfram-
drivning (100 passagerare). Man för-
väntar sig en genomsnittlig effektivitet i 
bränslesystemet på nästan 50 procent un-
der drifttiden. Det nya fartyget blir senaste 
nytt och ”löser problem för innerstäder i 
Europa”. Med bränslecellsystemet sparar 
båten cirka 1000 kg NOx; 220 kg SOx; 
40 kg partiklar och 72 500 kg CO2 per 
år. Projektpartners är bland annat Ham-
burgs avdelning för stadsplanering och 
miljö, HADAG/Alster Touristik, tyska 
Lloyd, bränsleleverantören Linde och 
två partners från Tjeckien, varav den 
ena är ett kärnforskningsinstitut. Den to-
tala kostnaden beräknas till motsvarande 
SEK 48,5 miljoner, varav projektpartners 
betalar 22,4 miljoner. Rederiet HADAG:s 
andel är 4,4 miljoner av detta. Ett vanligt 
dieselektriskt drivet fartyg för trafi ken på 
Alster kostar cirka SEK 9,4 miljoner. 

De första tankarna på att bygga en 
katamaran avslogs, och man beslöt
 bygga ett enskrovsfartyg med 
följande data: 
• Passagerarkapacitet 100 
• Djupgående max. 1,20 m 
• Längd max. 25,5 m (av lokala skäl)
• Höjd ovanför max. 2,63 m (broar) 
 med ett tak som kan sänkas till 35 cm 
 (bro mellan Alster och hamnen)
• Trafi keringsområde sjön Alster och 
 dess kanaler men även Harbourcity 
 (område vid fl oden Elbe i hamnen)
• måste genast kännas igen som ett 
 speciellt fartyg

Fartyget har vissa specialiteter 
av olika skäl, t ex :
• endast bränsleceller (ingen hjälpmotor 
 för diesel/generator), två oberoende 
 system
• mer utrymme under däck för tankar etc 
• hydraulisk plattform för rörelsehindrade
• öppet däck i aktern
• 2 skjutluckor av glas i taket
• tankar för färskvatten och toaletter, pentry
• system för hörlurar och fl era språk om
 bord: tyska, engelska, franska, spanska 
 och kinesiska
• nerfällbara platta monitorer (6 st) med 
 CD-spelare
• projektor installerad ombord för video/
 powerpointvisningar

Soldrivna båten på Serpentine i Hyde Park.
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I detta projekt lagras vätgasen i trycktan-
kar, vilka är belägna på insidan av skro-
vet. 

Vatten ombord används som kylvatten. 
Färskvattenskylslinga för bränslecellerna 
används för att undvika korrosion och/el-
ler fouling. Därför kan man avgöra vat-
tenkvaliteten så att den överensstämmer 
helt med bränslecellskraven. Elektrisk 
hjälpkraft behövs för bränslecellerna och 
för aktiverings- och kontrolldelarna. Pro-
jektpartnern Linde bygger en påfyllnings-
station på land. Påfyllningen sker genom 
leverans med tankbil (17 200 l), maxtryck 
12 bar. Tankarna ombord på fartyget – ef-
ter kompression – fylls under tryck med 
350 bar (vätgas -253°), kylning med vat-
ten fordras. Påfyllningen tar 30 minuter 
för 50 kg. Enligt de första beräkningarna 
räcker det för 3 dagar. 

Fartyget är nu under byggnation och 
skall visas på varvet för färjekommittén 
WTC då vi har möte i Hamburg i maj 
2008.

Andra projekt med soldrivna fartyg
När jag för något år sedan besökte Lon-
don promenerade jag runt sjön Serpentine 
i Hyde Park. Där stötte jag på en soldriven 
färja som är en kopia av den i Hamburg. 
Det är samma konstruktör, men färjan i 
London är något mindre. Den går som-
martid mellan ett båthus på norra sidan av 
Serpentine till en brygga på södra sidan. 

Färjan gör 6,6 km/h och har en längd på 
14,5 m. Den tar 42 passagerare och har 27 
solpaneler. För något år sedan planerades 
ny båt på Themsen för 300 passagerare

Vid ett besök i Berlin för något år sedan, 
tog några goda vänner med mig till Kö-
penick, där de ville visa stadsdelen. Vid 
en promenad gick vi förbi det som visade 
sig vara världens första solbåtspaviljong. 
Där fi nns fl era olika båttyper för 2-23 per-
soner. Båtarna går 7-12 km/h det kostar 
från 10 Euro (SEK 94) per timma. Hus-
båt fi nns också. Den fi naste båten är i ma-
hogny – tankarna går till ”Petterssonbåt”. 
Man får tips om 10 olika rundturer på 
5-23 km.
www.solarwaterworld.de

Veolia Transport, som t ex äger Styrsöbo-
laget, har en soldriven katamaran i Evian, 
Frankrike, där färjan tar passagerarna 
med sommartid till en trädgårdsanlägg-
ning.

En katamaran, MobiCat, kan ta oss med 
på en rundtur på Bielersee i Schweiz. Den 
har en längd på 33 m, bredd 11,8 m och 
tar 150 passagerare. Den går max 17 km/
h. Enligt färjeföretaget är det världens 
största soldrivna katamaran.
www.bielersee.ch

Detta är bara några exempel på soldriv-
na fartyg. Dessa fartyg har än så länge 
begränsat användningsområde, men om 
man ska uppnå framtida visioner är de 
viktiga försök på vägen.

Amsterdam bygger en bränslecellsbåt
Projektet, som kallas ”Fuel cell bv” har 
5 partners: Alewijnse/elektroteknik, Inte-
gral/projektmanagement, Linde/bränsle, 
Lovers/utveckling och MSN/byggnation.

Byggstarten var i december 2007 och 
i oktober 2008 beräknas båten vara klar 
för sjösättning. Efter en testperiod hoppas 
man, om allt går bra, kunna ta båten i drift 
första halvåret 2009. Tankstationen skall 
vara klar andra hälften av 2008. 

Passagerarantalet är cirka 100. Båten 
blir cirka 20 m lång och 4 m bred och 
har ett djupgående på 1 meter. Den har 
2 elektriskt framdrivna propellrar. Det är 
hybriddrift på 60-70 kW PEM bränsle-
celler med 30-50kW batteri. Vätgasen på 
40 kg skall fi nnas i i 8 cylindrar / tryck 
35 MPa. Maxhastighheten blir 16 km/h 
och drifttiden blir cirka 9 tim vid fart på 
7,5 knop.

Vid ett kommande möte med Waterborne 
Transport Committee i Hamburg 17-20 
maj kommer kommittén att dels få åka 
med den soldrivna båten Alstersonne och 
dels få besöka varvet där Zemships-båten 
nu byggs.

Båthuset i Berlin. Amsterdams projekt Fuel cell bv. Soldriven utfl yktsbåt på Bielersee.

Bränslecellsbåten 
i Hamburg.
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Högbondens fyr bör-
jade byggas efter att 
last- och passagerar-
båten ”Piteå” som-
maren 1902 gått på 
grund på en av gryn-
norna utanför ön 
Högbonden. Ingen 
av de drygt sextio 
passagerarna kom till 
skada, men olyckan 
satte igång fyrbygget 

och den 18 oktober 1909 tändes fyren för första gången. Det 
blev också början på ett egenartat litet samhälle.

Som mest bestod det av 21 personer. Här bodde fyrmästaren, 
fyrvaktaren och fyrvaktarbiträdet med sina familjer. Rangord-
ningen var strikt. Det var fyrmästaren som bestämde och hade 
den fi naste lägenheten. När barnen kom upp i skolåldern fl yttade 

även en ung lärarinna till ön och fi ck inrätta sin skolsal på vin-
den. Det var ett strävsamt liv präglat av tungt arbete och ibland 
även helt isolerat på grund av det hårda vädret.

Från öde ö till välkomnande famn
Fyren elektrifi erades 1963 och Högbonden blev en öde ö. 1987 
blev ön naturreservat och året efter invigdes vandrarhemmet. 
Den otillgängliga ön har förvandlats till en välkomnande famn 
för både övernattande gäster och besökare på dagstur, sugna på 
vällagad mat, hembakt fi ka och en upplevelse utöver det vanliga. 
Åren 1988-2001 upprätthölls trafi ken till Högbonden med en 
mindre båt vilken ägdes av länsstyrelsen i Västernorrland och 
Kramfors kommun. Båten och vandrarhemmet på ön drevs av 
privata arrendatorer. År 2002 överläts båten helt och hållet på 
arrendatorn, vilken i samband med detta köpte en större båt, 
m/s Hvenhild som hade plats för 44 passagerare. Trafi ken drevs 
vidare till hösten 2007, då båten såldes till Santa Annas skärgård 
och Högbonden stod helt plötsligt utan trafi k. 

Högbonden är en välkänd fyr som ligger på en egen liten ö någon distansminut utanför Bönhamn i Höga Kusten. Sedan 
1909 har den väglett sjöfarten förbi grynnor och skär i Höga Kusten.

Höga Kusten-Båtarna 
övertar trafi ken till Högbonden



Skärgårdsredaren 2-08 ★ 45 

Ont om D-fartyg
I januari 2008 infordrade länsstyrelsen i Västernorrland  som 
huvudman för Högbonden anbud på trafi ken. Vid anbudstidens 
slut hade endast ett anbud inkommit, vilket visade sig vara från 
Höga Kusten Båtarna. Eftersom Högbonden ligger i D-område, 
behövdes en båt som var klassad för detta, vilket visade sig inte 
vara allt för lätt att uppbringa. Marknaden i såväl Norge, Dan-
mark och Sverige penetrerades utan större framgång. När hop-
pet om att hitta en lämplig båt för ändamålet nästan getts upp, 
blev m/s Ronja i Luleå helt plötsligt till salu. 

Ronja är byggd 2001 på Hasse Westers varv i Jordfall och 
tar 60 passagerare i D-område och dessutom 30 passagerare i 
C-område. Alltså en båt som motsvarar alla krav som ställs på 
trafi ken till Högbonden. Det blev en snabb affär mellan Con-
dor Shipping AB i Luleå och Höga Kusten-Båtarna i Ulvöhamn 
AB. Den 14 maj kunde resan från Båtskärsnäs till Höga Kus-
ten genomföras direkt efter att den sista isen hade gett upp sitt 
grepp om Norrbottenskusten. Efter att ha genomgått diverse 
uppfräschningsarbeten och med nya färger genomfördes pre-
miärturen till Högbonden från Barsta i Nordingrå fredagen den 
23 maj. Under för och eftersäsong går Ronja en tur varje fredag.
lördag och söndag, för att fr.o.m. 15 juni och två månader framåt 
göra åtta turer per dag från Barsta och Bönhamn.

Höga Kusten-Båtarna i Ulvöhamn AB, har tecknat ett 10-årigt 
koncessionsavtal på trafi ken till Högbonden med länsstyrelsen 
i Västernorrland. Ordinarie befälhavare på m/s Ronja är Karl 
Erik Molin, samma skeppare som under de senaste 18 åren fört 
befälet på tidigare Högbonden-båtar.

text och foto: curt sundqvist

Mer om Högbonden 
kan Du läsa på bl.a. www.hogbonden.se 
och www.hkship.se

Ordinarie befälhavare på m/s Ronja är Karl Erik Molin.



ms Madam
ms Madam är rederiets största och yngsta 
fartyg. Hon byggdes1996 på Boghammar 
Marin för trafi kområde C, och döptes då 
till Madam af Gotska Sandön av vår nu-
varande kulturminister Lena Adelsohn 
Liljeroth som även är fartygets gudmor.

Under de första åren gick hon i trafi k 
Nynäshamn – Gotska Sandön.

I januari 2004 köptes hon av rederiets 
ägare Leif Ericson, Runmarö, och i sam-
band med detta döptes hon till Madam. 
Hon har sedan dess byggts om och mo-
derniserats i en mycket stor omfattning 
i omgångar.

ms Madam är certifi erad för 148 pas-
sagerare i trafi kområde E och har följande 
data: längd = 30,3m, bredd = 6,2m, djup-
gående = 1,2m, och med en ekonomisk 
marschfart =18 knop.

ms Minerva
Rederiets mellanstora fartyg ms Minerva 
tillkom i april 2008 och hade tidigare 
namnet ms Sandhamns Express. ms Mi-
nerva byggdes 1988 på Hasse Westers me-
kaniska verkstad AB som ms Sandhamns 
Express för trafi k Sandhamn – Stavsnäs 
och charter.

ms Minerva är numera certifi erad för 
98 passagerare i trafi kområde E och har 
följande data: längd = 18,05m, bredd = 
4,64m, djupgående = 1,43m, och med en 
ekonomisk marschfart = 18 knop. 

ms Cascad
Rederiets minsta fartyg ms Cascad bygg-
des 1986 på Boghammar Marin. 
ms Cascad är certifi erad för 60 passagera-
re i trafi kområde E, och har följande data: 
längd = 15m, bredd = 4m, djupgående = 
1,15, och med en ekonomisk marschfart 
= 20 knop. Hon har sedan 5 år tillbaka 
miljöcertifi erade framdrivningsmotorer.

ms Korsön
Rederiets vinterfartyg byggdes 1939 på 
Öresundsvarvet som VEN till Lands-
krona Hamn, ett kombinerat bogser- och 
passagerarfartyg. ms Korsön är certifi erad 
för 98 passagerare i trafi kområde E, och 
har följande data: längd = 23,97m, bredd 
= 6,21m, djupgående = 3,0m och med en 
ekonomisk marschfart = 10 knop.

text och foto: lars-åke gustavsson

Cascad Rederi utökade i april 2008 sin fl otta med ytterligare två fartyg genom förvärv av ms Sandhamns Express 
(omdöpt i april 2008 till ms Minerva) och bogserbåten ms Korsön. Här följer en kort presentation av fartygen.

Cascad Rederi AB 

utökar flottan

Madam, Minerva och Cascad – passagerarfartygen i  Cascad Rederi AB.
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– Det är helt otroligt att Tenö klarat detta 
på så kort tid, men det har varit bra fart 
redan från början. Det här är verkligen 
dagen med stort D, utbrast rederichefen 
Anders Werner.

Diskussionerna har varit många när det 
gäller Tenö Varv. Ofta har det handlat om 
ekonomi, men vid fl er än ett tillfälle har 
dessa diskussioner gällt varvets framtid.

– Jag har alltid trott på en framtid för 
varvet. Läget mitt i Stockholms skärgård 
inom räckhåll för ett stort antal kunder 
talar också för det, sade Anders Werner.

Rederichefen menar att det är allas hel-
hjärtade insats som gjort certifi eringen 
möjlig och han kan inte dölja den stolthet 
han känner.

Till certifi eringsfesten på Tenö Varv 
var naturligtvis generaldirektör Ingemar 

Skogö inbjuden. Han är imponerad och 
glad över det arbete som personalen och 
ledningen på Tenö Varv lagt ner.

– Alla företag måste förändras och ut-
vecklas om de skall ha någon framtid. Här 
på Tenö har man visat att man tror på en 
framtid, på en bra sådan. Certifi eringen 
kommer att ge varvet fl era fördelar. Bland 
annat kommer det att ge en konkurrens-
fördel, sade Ingemar Skogö.

Ingrid Isaksson, SP-Certifi ering i Borås 
har följt Tenös arbete från allra första 
början. Hon är som alla andra mycket 
imponerad av Tenös certifi eringsarbete 
och hon slår med en gång fast att Tenö 
är ett väl fungerande företag med en 
mycket kompetent personal. Det var med 
stor tillfredställelse hon överlämnade de

synbara bevisen på att Tenö Varv nu är 
certifi erade.

Åsa Skantz, Personal och Bengt Fryck-
stedt har under hela processen varit Tenö 
behjälpliga i en rad frågor och utan deras 
insats hade det blivit svårt för Tenö att nå 
sitt mål på så kort tid.

Bengt Fryckstedt är arkitekten bakom 
det digitala och integrerade verksam-
hetsystem som nu hela verksamheten ut-
går ifrån. Bengt har lagt ner lite mer än 
sin själ i det arbetet och det har rönt stor 
uppskattning i Färjerederiet.

Trippelcertifi eringen innebar att Ingrid 
Isaksson hade fyra certifi kat att dela ut. 
Detta eftersom arbetsmiljöområdet är de-
lat i två delar.
text & foto:
mats eriksson, färjerederiet

Certifi eringsfest på Tenö Varv
Tenö Varv har som första varv i landet blivit certifi erade inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

– Sedan arbetet med certifi eringen började för ett drygt år sedan har resan varit fantastisk. Det här är stort, inte bara för 
Tenö Varv, utan även för hela Färjerederiet och för Vägverket som helhet sade rederiets vd Anders Werner vid certifi eringen.

Fr. v. Örjan Telander, Tenö, 
Henrik Björklund, Tenö, 
varvschef Thomas Marshall, 
generaldirektör Ingemar Skogö, 
rederichef Anders Werner, 
Åsa Skantz, Personal samt 
Bengt Fryckstedt, certifi erings-
ansvarig. 
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Norska Kystverket är nu färdiga med sin konsekvensutredning om 
”Stad skeppstunnel”. Enligt slutrapporten räknar man med att 
tunneln kommer att ”göra positiv samfundsekonomisk nytta” och 
därmed godkänner man bygget. Tunnelbygget beräknas kosta runt 
2 miljarder NOK och kan vara klart tidigast år 2014. 
 
Fördelarna med tunneln är framför allt att trafi ken blir mer obero-
ende av vädret och därmed:
- ökad sjösäkerhet
- reducerad väntetid 
- ökad tillförlitlighet
- överföring av gods från väg till sjö 
- ökad turism

90 % av all trafi k kommer att gå genom tunneln i stället för att gå 
runt ett av de farligaste farvattnen i Norge. Man har räknat ut att 
sannolikheten för dödsolyckor med tunneln kommer att reduceras 
till 1/4-del jämfört med idag. 
 
Tunneln blir 1800 m lång och kommer att ha 500 m berg som tak.  I 
tunneln blir det 33 meter från vattenytan till taket, 12 meters vatten-
djup och 23 meters bredd. Kystverket har förordat denna profi l som 
är den större av två förslag. Den är anpassad efter hurtigurtefartyget 
Midnatsol. Man räknar med att tunneln även kommer att bli en 
turistattraktion.
 
Källor: www.jatoja.no, www.stadskiptunnel.no
www.kystverket.no 

Bilderna publiceras med 
tillstånd av Kystverket i Norge.

Fartygs-
tunnel 
i Norge 

Sätt in 195:- på plusgirokonto 51 53 51-5 
så får du skeppslistan direkt i din brevlåda. 
Glöm ej att ange namn och adress!
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