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Regeringen har som uttalad målsättning att det ska bli 
enklare, roligare och mer lönsamt att vara företagare. Det ska 
vara enkelt att starta och driva företag. Genom regelförenk-
ling vill regeringen skapa bra ramvillkor för företagen. Tanken 
är att om reglerna utformas på ett enklare och mer ändamåls-
enligt sätt kan företagarna ägna mer tid och resurser till att 
driva och utveckla sina verksamheter så att de kan växa och 
anställa. Regeringens målsättning är att minska företagens 
administrativa kostnader med minst 25 procent till hösten år 
2010. 

Skärgårdsredarna välkomnar regeringens initiativ. Det är 
varken enkelt eller speciellt lönsamt att vara skärgårdsre-
dare. Och det är defi nitivt inte enkelt att starta ett rederi. Det 
kan vara roligt, men sällan när man brottas med regelverket. 
Med andra ord fi nns mycket att åtgärda innan man närmar 
sig regeringens mål. Föreningen har lämnat en skrivelse till 
Näringsdepartementet och Sjöfartsinspektionen med en del 
förslag, både allmänna och detaljerade. 

Regelverket i sig kan betraktas från olika aspekter såsom 
(1) regelverkets kravnivåer, (2) reglernas effektivitet och (3) 
regelverkets tillgänglighet. För efterföljandet av regelverket är 
(4) tillsynen och (5) acceptansen av regelverket viktigt. På alla 
punkter fi nns en del att göra. 

1. Vad är en rimlig kravnivå? Kraven i regelverket bör ju 
syfta till att uppnå defi nierade säkerhetsmål. Trots att inga 
allvarliga olyckor skett på många år ökas kraven på fartyg, 
utrustning och bemanning i allt snabbare takt. De kravnivåer 
som håller på att utvecklas inom skärgårdstrafi ken bygger i 
princip på uppfattningen att skärgårdsfartygen ska klara alla 
nödsituationer själva utan extern hjälp. Ökade krav leder till 
ökade kostnader, utan att vi egentligen vet om vi fått en ökad 
säkerhet. 

Det vore rimligare att ställa likvärdiga säkerhetskrav på 
skärgårdstrafi ken som på övrig kollektivtrafi k och inte okri-
tiskt applicera krav från den oceangående sjöfarten som 
arbetar under andra förutsättningar. Fartyg i skärgårdstrafi k 
är inte solitärer utan del av ett trafi ksystem. Realistiskt ställda 
förväntningar på undsättning från omgivningen i nödsitua-
tioner, som för andra trafi kslag, ger att kraven på de enskilda 
fartygen kan bli mer rimliga utan att säkerheten i systemet 
minskar. Att se till helheten möjliggör en betydligt mer 
kostnadseffektiv säkerhet.

2. Den fastställda säkerhetsnivån ska upprätthållas 
av effektiva regler. Om reglerna verkligen ger den tänkta sä-
kerhetsnyttan är i många fall tveksamt. Regelverket bör 
i mycket högre grad evidensbaseras (byggas på vetenskap 
och beprövad erfarenhet) och kontinuerligt utvärderas för att 
belägga att det uppfyller sitt syfte. Här fi nns mycket att göra.

3. Regelverket är svårt att överblicka och svårläst med 
många hänvisningar och svåra tillämpningsparagrafer. 
Redarna, befälhavarna och inspektörer får ägna mycket tid 
och energi för att hitta rätt och tolka. Komplexiteten gör att 
reglerna kan tolkas på olika sätt. Det bästa vore om regelver-
ken låg i en sökbar databas på nätet, där man med fartygets 
ingångsvärden och fartområde kunde få ut gällande regel-
verk för det aktuella fartyget. I väntan på det behöver vi fl er 
lättfattliga ”lathundar” som ger vägledning i regeldjungeln. 
Behörighetsguiden och Handbok för säkerhetsorganisa-
tionen är bra exempel på internetbaserade lathundar som 
Sjöfartsinspektionen tagit fram.

4. Förutsättningarna för en bra tillsyn är ett tydligt regel-
verk och en god intern kvalitetskontroll hos tillsynsmyndig-
heten. I skrivande stund råder total förvirring angående vilka 
säkerhetsutbildningar som egentligen gäller för skärgårdstra-
fi ken. Oavsett vilka kravnivåer som är rimliga, så får det aldrig 
vara en tolkningsfråga om vilka regler vi ska uppfylla.
 
5. För att ett regelverk ska fungera bra måste det fi nnas en 
acceptans för regelverket hos dem som är ska efterfölja det. 
Att bli påtvingade regler som upplevs irrelevanta undergräver 
respekten för dem som utfärdat reglerna. Därför måste det 
fi nnas hållbara och kommunicerbara resonemang för varje 
regel. En ständigt pågående dialog kring regelverket mellan 
tillsynsmyndighet och bransch underlättar acceptansen. 
Vi eftersträvar en sådan dialog.

Arne Welin, Ordförande

✯ Ordförande har ordet!

Vi skyddar miljön!
Mer info på www.vibratec.se
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SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNAS 
JUBILEUMSMÖTE
Onsdag 8 oktober-fredag 10 oktober 
på hotellet Klockargården i Tällberg.

 Knätofs – från vallåt till rock´n´roll. 

Gustav Wasa: Foto Erik Jalking Engelbrekt. Foto Erik Jalking
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SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA 20 ÅR!

Jubileumsmöte i Tällberg
Programmet sträcker sig över tre dagar, från onsdagen den 8 
oktober till fredagen den 10 oktober. Vi samlas på onsdagen
vid lunchtid på Klockargården och åker gemensamt i en 
kortege av veteranbilar till Leksand. Där går vi ombord på 
ångbåtarna Gustav Vasa och Engelbrekt för seglats till Täll-
berg. Engelbrekt kommer dagen till ära att ha en helt kvinnlig 
besättning och bara kvinnliga passagerare, medan Gustav 
Vasa blir helt manlig.

Minnesafton
På kvällen serveras vi en traditionell middag och sedan blir 
det mingel med glada minnen. Ta med gamla foton, fi lmer eller 
andra minnen från tidigare träffar, på kollegor och verksam-
heter. Det fi nns en storbildsskärm där man kan visa DVD, 
VHF och digitala bilder. Ta också med dina bästa historier så 
blir det en minnesvärd afton. 

Föreningsmöte
Under torsdagen hålls föreningsmöte och föredrag på Klock-
argården. Sen blir det tid för att promenera i den vackra byn 
bland traditionella dalagårdar, kulturhistoria och hantverk. 
Det fi nns även en SPA-anläggning med olika behandlingar på 
hotellet. 

Knätofs – från vallåt till rock´n´roll
På kvällen samlas vi till en gemensam drink och sedan blir det 
middag med underhållning. Klockargårdens unika krogshow 
med dalaromantik i rasande tempo består av fem artister och 
fyra dansare med den multimusikaliske leksingen Ingemar 
Ihlis. Vi får en musikresa mellan bygdens folkton och kultur i 
folkdräktsskrud till en musik och dansshow i 50-tals Rock´n 
roll med många överraskningar, allt inramat av en trerätters-
middag.

Efter frukost på fredagen åker de som vill gemensamt till 
Torsångs ångbåts- och bilmuseum. Där kan man äta lunch 
på ett trendigt café innan hemresan. 

För mer information, se www.klockargarden.com

Inbjudan har skickats ut per mail till alla 
medlemmar. Har du inte fått den, hör av dig till 
leena@skargardsredarna.se

I höst är det 20 år sedan föreningen hade sitt första årsmöte. Det hölls i Tällberg och därför ska vi nu tillbaka till den plats 
där det begav sig. Vi bor på anrika hotell Klockargården där Klockar-Per, föreningens första ordförande, tar emot oss. 

1988-2008

Klockar-Per hälsar oss välkomna till Tällberg.

Utsikt över Siljan: Foto Erik Jalking
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Almedalsveckan är verkligen något i sär-
klass och det fi nns inget liknande på någon 
annan plats i Sverige. Inte mindre än 662 
arrangemang fanns i programmet i år. Det 
är en ökning med 162 arrangemang sedan 
förra året. Antalet arrangörer ökade också 
och var i år cirka 350 stycken, en ökning 
med 125 mot fjolåret. Det unika är att 
både politiska makthavare, intresseorga-
nisationer, företag, media och allmänhet 
umgås så enkelt och informellt. Samtliga 
riksdagspartier är på plats och politiken 
står i centrum. Det fi nns mängder av semi-
narier och debatter men också tid för in-
formella möten. Och allting är gratis! Det 
var inte bara rekordmånga arrangemang 
och arrangörer under Almedalsveckan i 
år. Det var också ovanligt många journa-
lister på plats. Inte mindre än 362 stycken 
ackrediterade sig och besökte presscentret 
i Högskolans lokaler. Begränsningen för 
antalet besökande hänger på svårigheten 
att hitta lediga rum under veckan.

Sjöfartspuben
Sjöfartspuben var öppen mellan klockan 
17 och 19 från måndag till fredag under 
Almedalsveckan och för att komma in 

krävdes att man hade den fl yer som ar-
rangörerna delade ut under dagarna el-
ler att man på annat vis kunde visa att 
man tillhörde målgruppen. Puben hade 
fått låna trädgården på Hamngatan 3 
genom den välvillige skeppsmäklaren Lars 
Ekman, som äger fastigheten. Svenskt 
Näringsliv höll i de praktiska detaljerna. 
Läget var det allra bästa och miljön en 
vacker oas mitt i det värsta vimlet kring 
Donnersplats. Maten var god och äm-
nena intressanta. Inte undra på att man 
fi ck många besökare! Man hade räknat 
med 50 per kväll men hade ett snitt på 80 
besökare. Tisdagen drog inte mindre än 
120 gäster.

Vattenvägen – framtidsvägen!
Alla veckans talare pratade under den ge-
mensamma parollen: Vattenvägen – Fram-
tidsvägen! 

På måndagskvällen berättade Percy 
Österström, vd Österströms Rederi AB, 
om sitt rederi och visionen att vattenvägen 
verkligen ska kunna göras till en naturlig 
del i framtidens transportlösningar. På tis-
dagen bjöds Karin Svensson Smith (mp) 
in för att byta perspektiv. Hon menade 

att sjöfartsbranschen gör alldeles för lite 
för att synas och att man måste bli bättre 
på att berätta om sjöfartens betydelse för 
Sverige. Inte minst ur miljöperspektiv. 
Onsdagens talare var Ulf Granander som 
är vd för ACL. Han tyckte att politikerna 
gör för lite för näringen och att näringen 
själva måste göra ännu mer för att öka 
rekryteringen och mångfalden inom sjö-
farten. Under torsdagskvällen berättade 
Per Ekberg, forskningssamordnare på 
Sjöfartsverket, om hur teknikens fram-
steg faktiskt kan påverka miljön positivt. 
Fredagskvällen var den sista och då berät-

Den sjöfartspub som Skärgårdsredarna arrangerade tillsammans med Sjöfartsverket, Sveriges Hamnar, 
Sjöfartsforum och Skeppsmäklarna under Almedalsveckan blev verkligen den succé som alla hoppades på. Man 
hade räknat med 50 deltagare per kväll, men hade ett snitt på 80 besökare under de fem dagarna som puben var öppen. 

Almedalens sjöfartspub  
–  en fullsatt succé!

Karin Svensson Smith (mp) i trevligt sällskap.

text och foto: leena tegevi

Sjöfartspuben hade i snitt 80 besökare per kväll. Anders Werner, vd i Färjerederiet, hade förslag på hur man kan minska 
trängseln på vägarna. 
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tade Anders Werner, vd i Färjerederiet, om 
hur satsningar på vägfärjor i Stockholm 
och andra städer skulle kunna minska bil-
åkandet och trängseln på vägarna i stor-
stadsområdena högst radikalt. 

Många politiker visade intresse
I vimlet i tältet i trädgården på Hamn-
gatan 3 kunde man bland annat träffa 
följande riksdagsmän: Lars Tysklind 
(fp), Karin Svensson Smith (mp), Eliza 
Roszkowska Öberg (s), Inger Jarl Beck 
(s), Jacob Johnson (v), Krister Örnfjäder 
(s), Staffan Appelros (m), Eva Bengtsson 
Skogsberg (m), Per Westerberg (m), Ceci-
lia Wigström (fp), Lars-Arne Staxäng (m) 
och Kenth Härstedt (s). Även kommu-
nalråd, landstingspolitiker och handläg-
gare på departementen hittade dit, liksom 
Svenskt Näringlivs ordförande Signhild 
Arnegård Hansen och många från sjö-
fartsbranschen. Arrangörerna fi ck fl era 
positiva omdömen för att ha skapat en 
bra mötesplats för sjöfarten. 

Sjöfarten som lösning på transport-
sektorns miljöproblem
Andra sjöfartsaktiviteter under veckan 
var t ex Västra Götalandsregionen semi-
narium med rubriken: Sjöfarten som lös-
ning på transportsektorns miljöproblem? 
Samarrangörer var Göteborgs universitet, 
Chalmers tekniska högskola, Göteborgs-
regionen och Göteborgs Energi AB. Fokus 
låg på hur sjöfarten kan bli mer miljöef-
fektiv. Projekt som Clean Shipping Pro-
jekt (miljöledningsverktyg) Marine Paint 
(bottenfärg, se artikel på annan plats i 
tidningen) och optiska mätmetoder för 

kartläggning av sjöfartens luftutsläpp 
presenterades. Eva-Karin Gillander från 
Göteborgs Energi berättade om möjlighe-
ten att använda fl ytande naturgas och att 
man hoppas att skärgårdstrafi ken ska bli 
föregångare med detta. 

Pegasuspriset
Transportnäringen delade ut det nyinstif-
tade miljöpriser, Pegasuspriset. Företaget 
Renova belönades för sin utveckling av 
världens första hybridsopbil med plug-in-
laddning för lastning och komprimering. 
Prisutdelare var Svensk Näringslivs ord-
förande Signhild Arnegård Hansen och 
Lasse Åberg som formgivit priset. 

Styra rätt! debatterades
Sveriges Redarförening anordnade en 
paneldebatt kring utredningarna om Sjö-
fartsverkets omorganisation, Lotsa rätt! 
och Styra rätt! Moderator var Rolf P 
Nilsson från Svensk Sjöfartstidning. I pa-
nelen fanns utredaren Jonas Bjelfenstam, 
VDn för Sveriges Redareförening Håkan 
Friberg, Generaldirektören för Sjöfarts-
verket Jan-Olof Selén, riksdagsman Kent 
Härstedt och ordföranden i Sveriges Re-
dareförening Lars Höglund, VD för Fu-
retank. Utredaren föreslår en renodling 
av myndighetsrollen och gemensamma 
planeringsfunktioner för infrastruktur för 
olika trafi kslag samt att man upphandlar 
lämpliga uppdrag.  Förslaget innebär att 
Sjöfartsverket går från affärsverk till för-
valtningsmyndighet. Finansieringen av 
förslaget har inte utretts och under dis-
kussionen fördes fram både för- och nack-
delar med en anslagsfi nansierad myndig-

het. Konkurrensneutralitet mellan olika 
transportslag framfördes som argument 
för ökat statligt stöd. Anslagsfi nansiering 
behövs för snabba investeringar menade 
GD Jan-Olof Selén och fi ck medhåll från 
bland annat hamnsidan i publiken.

Segelfartygen mötesplats
Under Almedalsveckan låg det fl era segel-
fartyg i hamnen. Ostindiefararen Göthe-
borg, Briggen Tre Kronor, Briggen Gerda 
och Skonaren Linden med sina höga mas-
ter syntes över hela staden och långt ute 
till havs. Fartygen har blivit populära mö-
tesplatser. De hyrs för kortare seglingar, 
visningar och på kvällarna för mingel 
vid kaj. De vackra fartygen gav en härlig 
marin atmosfär åt stadskärnan när de låg 
inne allihop på kvällarna. På briggen Ger-
da från Gävle var det full fart varje kväll. 

Nästa år
I fortsättningen kommer Almedalsveckan 
att förläggas under vecka 27, alltså den 28 
juni – 4 juli under 2009. Den som funderar 
på att besöka Visby nästa år bör snarast se 
sig om efter ett boende. Hotellen är fullbo-
kade långt i förväg, men det byggs också 
mycket nytt i denna vackra stad som sju-
der av aktiviteter under Almedalsveckan.

Sjöfartspuben kommer att fi nnas på plats. 
Välkomna dit!

” Almedalsveckan förläggs
 under vecka 27, alltså den
 28 juni – 4 juli under 2009.”

Den trevliga samvaron var mycket uppskattad bland besökarna. Befälhavaren på ostindiefararen Götheborg III, Peter Carling.
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Ombord fanns hela sjöfartsklustret representerat och intresset 
för att komma ombord var stort. Totalt har fartyget haft 13 000 
besökare under öppettiderna i hamnarna. Lokalradio, TV4 och 
pressen har visat stort intresse för Sjöfartskaravanen på olika 
håll i landet. 

Det var Sveriges Redareförening som tillsammans med sjöfar-
tens aktörer och organisationer drog igång Sjöfartskaravanen. 
Sjöfartsverket ställde upp med isbrytaren Ymer, som normalt 
ligger i Luleå hamn under sommarmånaderna. Nu var fartyget 
på varv i Öregrund i juli och kunde nyttjas som utställningsfartyg 
under sin hemresa. 

Sprida kunskap om svensk sjöfart
Syftet med satsningen var att sprida kunskap om svensk sjöfart, 
kringverksamheter och underleverantörer och om olika sjöfarts-
yrken. Efterfrågan på arbetskraft är stor och sjökaptener och 
sjöingenjörer är bristyrken. Det gäller även matroser, motormän 
och t ex fartygselektriker. Också i skärgårdstrafi ken förväntas 

ett ökat personalbehov framöver. Även bland  många yrken i 
land som är relaterade till sjöfart är det gott om jobb. Såväl på 
Sjöfartsverket som i hamnar, på sjörättsligt inriktade advokat-
kontor, inom skeppsmäkleri, sjöförsäkring, i Kustbevakningen, 
hos sjöfartens underleverantörer och kringverksamheter samt 
inom forskningen kommer det att behövas många anställda i 
framtiden. 

Intresse för isbrytaren
Besökarna kom ombord för att få se ett isbrytarfartyg inifrån, 
för att delta i aktiviteter och få prata med representanter från 
olika delar av näringen. Skärgårdsredarna fanns representerade 
ombord med roll-up och informationsmaterial om behörigheter 
och utbildning för inre fart. I några hamnar deltog medlems-
rederier i aktiviteterna.  

I några av hamnarna deltog även kustbevakningen och sjö-
räddningen med fl era med sina fartyg som också var öppna för 
besökare.

13 000 besökare på Ymer
Sjöfartskaravanen runt Sveriges kust blev en lyckad satsning. Under en månad reste isbrytaren Ymer från Malmö till Luleå 
med stopp i 18 hamnar på vägen. Syftet var att sprida kunskap om svensk sjöfart och att intressera kommande generationer 
för att jobba med sjöfart. 

Isbrytaren Ymer
Byggnadsår: 1977 (Finland)
Längd: 110 m
Bredd: 24 m
Djupgående: 7,3 – 8,3 m
Effekt huvudmaskiner: 25 000 hk
Effekt propellrar: 22 000 hk
Antal propellrar:  4 st
Effekt hjälpmaskiner: 4 000 hk
Deplacement: 7 800 bruttoton
Maxfart: 19 knop
Ymer kan göra 3 knop i 1,5 meter 
tjock is. Man klarar isvallar på 10 
meter genom att rulla fartyget i 
sidled. Man fl yttar vatten mellan 
tankar ombord och kan få fartyget 
att kränga upp till 15 grader.
Ymer har 20 mans besättning 
inkl 3 elever. En särskild befattning 
ombord är isstyrman (fås med 
erfarenhet ombord).

Bilder ovan: Kapten Christer Wulf är befälhavare 
ombord. 
Blivande sjömän i rederimontern? 

text & foto: leena tegevi
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Styrsöbolaget i Göteborg har tecknat 
kontrakt med det norska varvet Brödrene 
Aa om leverans av två snabbfärjor första 
halvåret 2010. De 27 meter långa katama-
ranerna byggs i kolfi ber. Med 160 passage-
rare ombord kan båtarna köras i 27 knop.

– Dagens skärgårdstrafi k fungerar bra, 
men trots allt så har den sett nästan lika-
dan ut i många år. Med de nya spännande 
och bränslesnåla snabbfärjorna kan vi ge 
våra resenärer i skärgården bättre kollek-
tivtrafi k med kortare restider, säger Leif 
Blomqvist, styrelseordförande i Västtra-
fi k AB.

– Snabbfärjorna är ett bra exempel på 
hur trafi khuvudmannen och entreprenö-
ren tillsammans kan utveckla kollektiv-
trafi ken. Vi gläds med våra resenärer i 
Södra Skärgården och är stolta över att 
få bidra till en utveckling som vi tror så 

starkt på, påpekar Magnus Arnström, 
VD vid Styrsöbolaget.

2005 testade Styrsöbolaget en kolfi berka-
tamaran under några veckor. Testet gav 
mersmak och trycket från såväl resenärer 
som Västtrafi k att förvärva dessa fartyg 
har sedan dess varit stort.

– En levande skärgård är en oerhört stor 
tillgång för vår region och vi hoppas att 
snabbfärjorna ska bidra till att ytterligare 
stärka denna. Därför är det utmärkt att vi 
nu kommit till beslut i frågan. Båtarna är 
ett miljövänligt alternativ för att ge öbor-
na bättre transportservice, betonar Bengt 
Tengroth, styrelseordförande i Styrsöbo-
laget, ett dotterbolag till Veolia Transport 
Sverige AB. Katamaraner byggda i kol-
fi ber har tagit marknadsandelar i färje-
landet Norge. För svenska vatten är det 
premiär. Kolfi ber är starkt samtidigt som 

det är ett cirka 40 procent lättare material 
än plast och aluminium. Det är främst den 
låga vikten som ger fartyget stora förde-
lar. Dels kräver det mindre motorer och 
ger därmed lägre bränsleförbrukning, 
dels drar ett lätt fartyg upp mindre sjö 
och skonar därför stränder, bryggor och 
kajer.

– Denna nya typ av fartyg passar väl in 
i Veolia Transports totala färjefl otta och 
vårt sätt att investera för att stärka verk-
samheten för framtiden, kommenterar 
Kjetil Forsvoll, VD för Veolia Transport 
Norge och ansvarig för färjeverksamhe-
ten inom Veoliakoncernen.

De fartyg som byggs nu är kundanpassade 
standardkatamaraner. Ritningarna har 
justerats efter rederiets önskemål, säger 
Styrsöbolagets VD Magnus Arnström till 
Skärgårdsredaren.

KORTARE RESTID FÖR GÖTEBORGS SKÄRGÅRDSBOR

Två nya snabbfärjor till 
Styrsöbolaget 2010

Ungefär så här kommer de nya färjorna i Göteborg att 

se ut. Bilden är retuscherad och tillhör Styrsöbolaget.

Ritning över den nya färjetypen.

”  En levande skärgård är en oerhört stor 
 tillgång för vår region och vi hoppas att 
 snabbfärjorna ska bidra till att ytterligare 
 stärka denna.” 
 Bengt Tengroth, styrelseordförande i Styrsöbolaget
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Ingen större fartygsolycka har inträffat i 
svenska inre vatten sedan 1918 då ånga-
ren Per Brahe sjönk i Vättern. Inciden-
terna är få. 

Den inrikes sjöfarten är det enda tra-
fi kslag som kontinuerligt upprätthållit 
nollvisionen. Men många redare upple-
ver ändå verksamheten som överreglerad 
och fylld av förlegade regler. Konsekvens: 

dyrt, krångligt och med konkurrensnack-
delar i förhållande till andra trafi kslag. 
Vi träffar det ansvariga statsrådet, infra-
strukturminister Åsa Torstensson, för att 
få hennes syn på frågorna.

Betyder den nya organisationen med 
en gemensam Transportstyrelse att de 
olika trafi kslagen väg, järnväg, fl yg och 
sjöfart får likvärdiga reglerings- och sä-
kerhetsnivåer?
– Tanken med den nya kostymen är att 
alla transportslag ska kunna hanteras lik-
värdigt och att man ska ta lärdom av var-
andras kunskaper. Syftet är att stärka och 
nå en tydligare samsyn på säkerheten. 

– Regeringens ambition är att hitta re-
gelverk som smart och effektivt möter fö-

retagarnas krav. Inget onödigt krångel!
Det pågår också en diskussion om ett 
Transportverk?
– Det ligger i sakens riktning. Vi ser ju 
över alla myndigheters verksamheter. När 
vi har varit så tydliga i inspektionsdelen 
och när den är på plats är det naturligt 
att analysera vad den renodlade myndig-
hetens uppgift blir därefter.

Bolagiseringar
Åsa Torstensson påminner om att det på-
går utredningar om att bolagisera vissa 
verksamheter inom de olika trafi kslagens 
produktionsdelar. Inom Vägverket, Ban-
verket och Luftfartsverket fi nns sådana 
möjligheter. Men enligt den så kallade 
Lotsutredningen, som presenterades i vå-

– Inget onödigt företagarkrångel! Det är 
infrastrukturminister Åsa Torstenssons 
recept för att möta skärgårdsredarnas oro 
i viktiga och aktuella branschfrågor kring 
säkerhet, konkurrens och svag lönsam-
het. Men konkurrensneutralitet mellan de 
olika trafi kslagen lovar hon inte.

ras, är ingen del av Sjöfartsverket i dag 
lämplig att bolagisera. Enligt den utred-
ningen ska Sjöfartsverket istället övergå 
från att vara affärsverk till att bli en för-
valtningsmyndighet. Ansvaret att hålla 
fritidsbåtleder och producera sjökortpro-
dukter för fritidsbåtsändamål avvecklas. 
Och konkurrensen ska öka genom att 
verket i större omfattning upphandlar 
tjänster. 

– Bolagiseringarna kommer att påverka 
alla myndigheter på olika sätt. Därmed är 
det logiskt att resonera om ett framtida 
Transportverk, men vi är inte där ännu. 
Jag får inte säga att det är klart och av 
regeringen fastställt, säger Åsa.

Kommer det nya verket – om det nu 
kommer till stånd – att få uppdraget 
att verka för mer konkurrensneutralitet 
mellan de olika trafi kslagen?
– Nej, men låt mig säga så här, beroende 
på vad man menar med konkurrensneu-
tralitet: regeringen har som mål att un-
der innevarande mandatperiod minska 
regelkrånglet inom transportmyndigheter 
och lagstiftning med 25 procent. Därmed 
skapas bättre förutsättningar för företa-
gandet.

Men vägar är väl mer statsunderstödda 
än till exempel passagerartrafi ken i skär-
gårdarna?

– Javisst, men vi ska vara ärliga och säga 
att mycket av skärgårdstrafi ken är upp-
handlad, en stor del av passagerartrafi ken 
är subventionerad av skattemedel därför 
att den ingår i det kollektiva transport-
systemet.

I mina hemtrakter har vi till exempel 
personfärjetrafi k till Kosteröarna, som 
en del av kollektivtrafi ken i Västragö-
talandsregionen, exemplifi erar Åsa Tor-
stensson.

Underutnyttjade vattenvägar
Apropå kollektivtrafi k. I och kring 
storstäderna fi nns många miljömässigt 
bra vattenvägar, som i dag förefaller 
underutnyttjade. Har du och regeringen 
någon plan för hur man ska kunna ut-
nyttja vattenvägarna ännu mera för kol-
lektivtrafi k?

– Staten försöker skapa förutsättningar 
för en bra infrastrukturplanering, men 
det är den regionala eller lokala nivån 
som har det övergripande ansvaret för 
planeringen av kollektivtrafi ken. 

– Det förtar inte viljan hos regeringen 
att skapa möjligheter för att utveckla 
transportslagen så att de bättre krokar i 
varandra, så att det blir lättare att skifta 
från ett transportsätt till ett annat.

– Detta kan positivt påverka turism- 
och småföretagarverksamhet så att be-
söksindustrin utvecklas, men för att ut-
veckla besöksindustrin är också många 
andra drivkrafter avgörande, säger Åsa 
Torstensson.

Samspel om sjönära mark
Sjönära mark i storstäderna brukar 
främst avsättas för bostäder. Kan du 
påverka kommunerna att avsätta mark 
även för hamnanläggningar, terminaler, 
lagerlokaler etc?

– Jag är oerhört glad över att regeringen 
skapat bättre förutsättningar för kom-
munerna att själva bestämma över sina 
strandnära områden, vare sig de ligger vid 
sjön eller havskanten. 

– Det är kommuninvånarna och före-
tagarna som måste hitta samspelet för 
hur marken ska användas för fast-  el-
ler fritidsboende eller för verksamheter 
med kustnära sjöfart. Det gäller såväl 
yrkesfi ske, personfärjor som hamnar för 
fritidsbåtar.

– I en god mix av livskraftig närmiljö 
växer serviceföretag. Men utvecklingen 
ska avgöras på kommunal nivå, anser 
Åsa Torstensson.

Passagerartrafi ken är viktig för såväl 
skärgårdsbefolkning som turister. Men 
branschen har problem med dålig lön-
samhet. Det är svårt att ta ut biljettpri-
ser som täcker kostnaderna. Hur skapas 
bättre lönsamhet?

– Det är inte bara biljettpriser som lockar 
turister, även ett bra företagarklimat ger 
grund för lönsamhet.Vi arbetar för gene-
rella, enklare, regler för företagandet. Det 
minskar onödiga kostnader. Men tuffare 
miljöåtaganden kommer att genomsyra 
alla transportslag.

Kan du tänka dig att premiera dem som 
går före och till exempel minskar utsläp-
pen utöver kraven?
– Sådana företag sticker ut på ett positivt 
sätt. Jag är helt säker på att de som går 
före i miljöåtagandet också blir intressan-
tare och lönsammare. Men jag undantar 
inte möjligheten att premiera.

Tydligare samverkan
Längs vår 240 mil långa kust fi nns kan-
ske ytterligare möjligheter att använda 
vattenvägarna. Har regeringen analyse-
rat dessa inför den så kallade infrastruk-
turpropositionen som läggs fram i sam-
band med budgetpropositionen i höst.
– Infrastrukturproppen har två tydliga 
ingångar. 

Ett: underlaget är oerhört tydligt re-
gionalt baserat. Staten ska vara med och 
underlätta för företag och människor i 
deras vardag så att transporter av gods 
och personer blir enklare.

Två: vi har ålagt våra transportverk 
att samverka mycket tydligare för att 
det ska bli smidigare att gå från väg till 
järnväg, till hamn och sjöfart eller andra 
kombinationer. De fyra transportslagen 
ska analysera vad som krävs eller hur det 
är möjligt att överföra fl öden från det ena 
transportslaget till det andra.

Gods- och persontransporter till sjöss 
kan vara mer naturliga än att de sker 
landvägen.

Pröva galna idéer
Åka tvärs över i stället för runt?
– Ja. Men många frågor som berör de 
kustnära persontransporterna är lokalt 
och regionalt baserade. Medan staten har 
en roll när det gäller infrastrukturen ut till 
hamnarna fi nns det utrymme för många 
lokala idéer och lösningar på plats. Staten 
orkar inte gå in i detalj.

– För att nå mångfald måste man även 
pröva kreativa entreprenörers spontana, 
kanske till synes galna idéer. Det måste till 
och med vara tillåtet att misslyckas med 
en idé, säger Åsa Torstensson.

Som exempel tar hon de militära mark- 
och försvarsanläggningar som inte längre 
behövs för vårt kustförsvar.

– Det dyker ständigt upp många oerhört 
spännande förslag om hur vi ska använda 
våra gamla bergrum och försvarsanord-
ningar, säger infrastrukturministern av-
slutningsvis.
text & foto: torsten blomquist

 ÅSA TORSTENSSON:

Minskat regelkrångel 
men ingen konkurrensneutralitet

Transportstyrelsen
Inom Näringsdepartementet planeras just nu för en ny gemensam sammanslagen inspektionsmyndighet för trafi ken inom vägar, tåg, fl yg och sjöfart. 
Den nya myndigheten, Transportstyrelsen, bildas genom att Järnvägsstyrelsen och Luftfartsstyrelsen läggs ned och att verksamheterna där 
förs över till den nya myndigheten samt att Sjöfartsinspektionen och Vägtrafi kinspektionen skiljs från Sjöfartsverket och Vägverket och dess 
verksamheter förs till den nya myndigheten. Transportstyrelsen beräknas vara på plats den 1 januari 2009.

Åsa Torstensson
Namn: Åsa-Britt Maria Torstensson, 50 år, 
Centerpartistisk politiker
Riksdagsledamot sedan 1998 
Infrastrukturminister i näringsdepartementet 
sedan 2006

Familj: Särbo, inga barn

Karriär: Som 15-åring gick hon med i 
Centerns Ungdomsförbund. 1994 blev hon 
kommunalråd i Strömstad, en uppgift som 
hon tog över efter sin far Torsten Torstensson.
Utbildning: gymnasium i Strömstad, 1982 
socionom vid socialhögskolan i Östersund. 
Har arbetat bland annat som skolkurator i 
Tanum.

Tycker om: Att åka båt på Västkusten. 
Hade tidigare egen motorbåt.

” Vi arbetar för generella, enklare, 
 regler för företagandet. Det minskar 
 onödiga kostnader. Men tuffare 
 miljöåtaganden kommer att 
 genomsyra alla transportslag.”
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Men redan 10 år senare hade landvägstrafi ken börjat skörda 
segrar både när det gällde varutransporter och passagerartrafi k 
och rederiet fi ck lönsamhetsproblem. 1919 såldes fartyget till 
Umeå och kom att bli en av de första VASA-båtarna med trafi k 
över Kvarken mellan Umeå och Vasa. Sedermera kom trafi ken 
att bedrivas på Norrlandskusten mellan Umeå och Örnsköldsvik 

för att 1939 förfl ytta sig ytterligare 
några mil söderut. Då bildades 
nämligen Kusttrafi k AB, som 
kom att bedriva trafi k mellan 
Örnskölsvik och Härnösand 
och mellanliggande orter i det 
som senare skulle komma att 
kallas Höga Kusten. Fartyget 
namnändrades och fi ck namnet 
Kusttrafi k. 

Trafi ken på gick oavbrutet, 
dock med olika huvudredare fram 
till 1959 då hon lades upp i Ullångers-
fjärden på grund av dålig lönsamhet.

Tre år senare såldes m/s Kusttrafi k till 
Karl Erik Lindbäck i Luleå, som hade för av-
sikt att rusta upp henne och sätta in henne i passa-
gerartrafi k i Luleå skärgård. Planerna på upprustning lades dock 
på is till 1968, då hon blev radikalt ombyggd och upprustad 
och trafi ken äntligen kom igång. Luleåtrafi ken blev dock inte 
långvarig, då hon redan 1971 återigen blev föremål för för-
säljning. Nu hamnade Kusttrafi k återigen i Höga Kusten med 
Ullånger som hemmahamn. Där har hon blivit kvar och varje 
sommar transporterar hon passagerare till företrädesvis Ulvön 
från Ullånger och Docksta. För och eftersäsong sysselsätts hon 
med Räkkryssningar i Örnsköldsviks skärgård.

I år fyller hon alltså 100 år och även om några ”skönhets-
operationer” förändrat utseendet något under åren, så bär 
m/s Kusttrafi k sin ålder med heder.

År 1908 sjösattes vid Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg, 
s/s Turisten. Fartyget var beställt av Rederi AB Turisten i Trollhättan 
och sattes in i trafi k på Göta Kanal mellan Göteborg och Trollhättan.

Jubileumskryssning
Havet låg nästan som en spegel och solen strålade från en 

molnfri himmel när m/s Kusttrafi k med fl aggor över topp 
stävade in i Ulvöhamn på sin 100-årsjubileumstur. Utanför 

Rödharen hade ett 25-tal båtar samlats för att invänta 
100-åringen och eskortera henne in till Ulvöhamn. 
Ombord fanns förutom en för dagen ovanligt stor 
besättning, 185 passagerare som trivdes alldeles för-
träffl igt ombord.

Förutom hela den ordinarie besättningen fanns 
några av de gamla trotjänarna ombord,  bl.a. be-
fälhavarna Per Martin Dahlqvist och Rolf Björ-
ling, gamle maskinchefen Sven Sundqvist och ma-
skiningenjören Bertil Petterson. Alla var med när 
m/s Kusttrafi k startade sin sejour i Höga Kustens 

farvatten i början av 70-talet. På soldäck underhöll 
Björn Lundin och Ola Gradin och båteskorten leddes 

av Ruben Madsen, Ulvöns store enterteiner.
I Ulvöhamn hade Ulvöborna dagen till ära hissat fl ag-

gorna i topp och m/s Kusttrafi k saluterades av alla båtar i 
kortegen, när hon gjorde sin entre i hamnen.

Väl inne vid kaj embarkerade Ruben Madsen och höll ett 
strålande hyllningstal till 100-åringen och rederiet innan han 
avslutade med en liten show ombord bl.a genom att spela ett 
stycke på koskällor.

Under uppehållet i Ulvöhamn höll rederiet Öppet Fartyg 
under dagen, då alla var välkomna ombord för att beskåda 
100-åringen. Det bjöds på kaffe med jubileumstårta och spe-
ciellt framtagen jubileumskaka med foto av Kusttrafi k.

Efter en helt igenom strålande dag lämnade m/s Kusttrafi k 
Ulvöhamn med idel glada passagerare och stävade hemåt in i 
sitt andra sekel.

text & foto: curt sundqvist

m/s Kusttrafi k 100 år

Kusttrafi k trafi kerar Ulvön.

Arkivbild.

Med på jubileumskryssningen var naturligtvis de gamla ”erfarna” 
sjöbjörnarna: fr.v. Per Martin Dahlqvist, befälhavare 1981-2003, 
Sven Sundqvist, maskinchef 1972-1985, Bertil Pettersson, maskin-
ingenjör 1972-2008 och Rolf Björling, befälhavare 1975-2003.

m/s Kusttrafi k eskorterades in till Ulvöhamn av en diger fl otta 
fritidsfartyg.
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Gävles stolthet, Briggen Gerda, seglar igen. 
Idag är hon en del av den så kallade kultur-
turismen och tar passagerare. Förr var hon 
ett fraktfartyg med stångjärn, trä och kol i 
lasten.

Nybyggda Briggen Gerda Gefl e ägs av 
Föreningen Briggen Gerda. Den är byggd 
för närsjöfart och trafi kområde E – D, 
och klassad som traditionsfartyg. Gerda 
tar max 80 passagerare och har 36 koj-
platser. Hon går i chartertrafi k och drivs 
av ett rederi som till största delen ägs av 
föreningen. Föreningen har drygt 1 500 
medlemmar. De fl esta fi nns i Gävle, men 
även i England, Frankrike, Belgien, Kina 
och USA. Att bygga en brigg* idag väcker 
stort intresse.

Trafi k på Medelhavet och England
Den gamla briggen Gerda byggdes av O A 
Brodins skeppsvarv i Gävle. Hon sjösattes 
1868 och året efter var hon seglingsklar 
och levererades till ett partrederi i Mollö-
sund. 

Gerda seglade som fraktfartyg fram till 
1930. Hon fi ck sitt namn från den första 
skepparens dotter. Nio till tio man arbe-

tade ombord utan reglerade arbetstider. 
Hon gick i trafi k mellan Sverige, Medel-
havet och England, en gång ända ner till 
Afrikas nordkust. De sista åren var hon 
Europas sista seglande brigg i handels-
sjöfart. 

Förföll och sprängdes
År 1936 såldes hon och blev museifar-
tyg i sin födelsestad. Gävle stad tog över 
ansvaret 1943 och reparerade henne. 
Underhållet räckte inte och ytterligare 
pengar saknades. Gerda förföll, riggarna 
kapades och hon blev ett vrak. 1951 för-
sökte man bränna upp henne och resterna 
av fartyget sprängdes till slut 1959. En 
stolt brigg fi ck ett tragiskt slut som fyll-
nadsmassor.

Ideellt arbete och sponsorer
Men gävleborna, som alltid haft ett speci-
ellt förhållande till sin Gerda, ville annor-
lunda. Föreningen Briggen Gerda bildades 
och 1993 påbörjades ett arbetsmarknads-
projekt för att bygga nya Gerda, som en 
rekonstruktion av den gamla. 

Länsarbetsnämnden, Gävle kommun 
och cirka 300 företag har stöttat pro-

jektet. Frivilliga föreningsmedlemmar 
har satsat enorma mängder timmar och 
energi för att bygga fartyget. Möda och 
slit resulterade i en sjösättning år 2000 och 
2006 var Briggen Gerda seglingsklar.

Idag arbetar föreningen med Gerdas 
seglingsverksamhet och traineeutbildning 
för bemanning. Föreningen vill också ut-
veckla den maritima miljön kring Ger-
davarvet och bygga vidare på den unika 
marina kompetens som fi nns där. En slip 
ska byggas och ett nytt stort projekt är på 
gång. Haxen Anna ska byggas, Gävles sis-
ta fjärrfi skeskuta, riggad som en galeas.

Europas sista brigg i handels 

Gerda Gefl e, SJPL 
LOA:  36,15 m 
Förtöjningslängd: 49,00 m 
LVL: 33,50 m 
Max bredd: 8,42 m 
Masthöjd: 30,00 m 
Segelyta: 625,00 m2 
Djupgående: 3,38 m 
Ballast: 100,00 ton 
BRT:  ca. 286 ur 

text: anna risfelt hammargren  foto: leena tegevi 

Fotograf: räddningshelikopter 996.
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Gävles stolthet, Briggen Gerda, seglar igen. 
Idag är hon en del av den så kallade kultur-
turismen och tar passagerare. Förr var hon 
ett fraktfartyg med stångjärn, trä och kol i 
lasten.

Nybyggda Briggen Gerda Gefl e ägs av 
Föreningen Briggen Gerda. Den är byggd 
för närsjöfart och trafi kområde E – D, 
och klassad som traditionsfartyg. Gerda 
tar max 80 passagerare och har 36 koj-
platser. Hon går i chartertrafi k och drivs 
av ett rederi som till största delen ägs av 
föreningen. Föreningen har drygt 1 500 
medlemmar. De fl esta fi nns i Gävle, men 
även i England, Frankrike, Belgien, Kina 
och USA. Att bygga en brigg* idag väcker 
stort intresse.

Trafi k på Medelhavet och England
Den gamla briggen Gerda byggdes av O A 
Brodins skeppsvarv i Gävle. Hon sjösattes 
1868 och året efter var hon seglingsklar 
och levererades till ett partrederi i Mollö-
sund. 

Gerda seglade som fraktfartyg fram till 
1930. Hon fi ck sitt namn från den första 
skepparens dotter. Nio till tio man arbe-

tade ombord utan reglerade arbetstider. 
Hon gick i trafi k mellan Sverige, Medel-
havet och England, en gång ända ner till 
Afrikas nordkust. De sista åren var hon 
Europas sista seglande brigg i handels-
sjöfart. 

Förföll och sprängdes
År 1936 såldes hon och blev museifar-
tyg i sin födelsestad. Gävle stad tog över 
ansvaret 1943 och reparerade henne. 
Underhållet räckte inte och ytterligare 
pengar saknades. Gerda förföll, riggarna 
kapades och hon blev ett vrak. 1951 för-
sökte man bränna upp henne och resterna 
av fartyget sprängdes till slut 1959. En 
stolt brigg fi ck ett tragiskt slut som fyll-
nadsmassor.

Ideellt arbete och sponsorer
Men gävleborna, som alltid haft ett speci-
ellt förhållande till sin Gerda, ville annor-
lunda. Föreningen Briggen Gerda bildades 
och 1993 påbörjades ett arbetsmarknads-
projekt för att bygga nya Gerda, som en 
rekonstruktion av den gamla. 

Länsarbetsnämnden, Gävle kommun 
och cirka 300 företag har stöttat pro-

jektet. Frivilliga föreningsmedlemmar 
har satsat enorma mängder timmar och 
energi för att bygga fartyget. Möda och 
slit resulterade i en sjösättning år 2000 och 
2006 var Briggen Gerda seglingsklar.

Idag arbetar föreningen med Gerdas 
seglingsverksamhet och traineeutbildning 
för bemanning. Föreningen vill också ut-
veckla den maritima miljön kring Ger-
davarvet och bygga vidare på den unika 
marina kompetens som fi nns där. En slip 
ska byggas och ett nytt stort projekt är på 
gång. Haxen Anna ska byggas, Gävles sis-
ta fjärrfi skeskuta, riggad som en galeas.

Europas sista brigg i handels 
För den goda saken
Under sommarens segling har tre perso-
ner i besättning varit helt eller delvis avlö-
nade. Det är kaptenen, maskinchefen och 
en styrman. Liksom övriga i besättningen 
jobbar de för att det är kul och för den 
goda saken. 

Chiefen heter Lars-Ivan Centerfalk. 
Han är en av många som satsat oräkne-
liga timmar på att bygga och rusta Gerda. 
Lars-Ivan har varit med i projektet sedan 
1995 och bl a tillverkat över 600 block, 
varav cirka 300 används ombord. Trots 
sina 78 år klättrar han smidigt upp och 
ner i riggen.

– Jag vill aldrig i livet till en parkbänk 
någonstans, säger han och ser inte en dag 
äldre ut än 65.

– Däcket är av origon pine från USA. 
Det är specialsågat för att kunna svälla i 
sidled. Blocken är gjorda av ask eller alm, 
säger Lars-Ivan stolt och fortsätter att ge 
alla data om maskinen.

– En Caterpillar 550 hk, 400 kW, 4,7 
liter med fast propeller, nyinköpt, har gått 
1 500 timmar, plus två el-motorer, Bolin-
der 50-talet, 36 kW, plus Volvo 12 kW 
som måste bytas…

Fantastiskt hantverk
Gerda Gefl es befälhavare heter Lars-
Göran Öhman. Han har varit med i pro-
jektet i tre år och ombord i 100 dagar. 
Lars-Göran är pensionerad lots och om-
rådeschef i Gävle.

– Det är ett fantastiskt hantverk och här 
fi nns många smarta lösningar. Vi har fått 
beröm av Socialstyrelsen för att Gerda är 
handikappanpassad med bl a handikapp-
hiss och handikappanpassade dörrar, sä-
ger Lars-Göran.

Speciell stämning ombord
Pernilla Lundvall är rorgängare ombord.

– Jag har matrosbehörighet, men bara 
seglat segelfartyg. Jag tycker om segelfar-
tyg och Gerda är en jättefi n båt. 

– Det är en annan stämning ombord. 
Besättningen tycker verkligen om sina 
jobb och är entusiastiska. Själv har jag 
seglat kemtank och fått min fostran där, 
säger August Jansson, styrman.

Gerda är ”världsberömd” för sin goda 
och en smula annorlunda mat. Köket har 
fullständiga rättigheter och i byssan härs-
kar Sissie Öhberg. I baren jobbar hennes 
dotter, barnbarnet My diskar och gör pa-

jer och gamla mamma bidrar med recept 
och håller koll på att maten smakar som 
den ska (men seglar inte). När Gerda lig-
ger i sin hemmahamn har Sissie många 
beställningar och öppnar upp om det går 
vid förfrågningar. Julborden är redan full-
bokade.

– Det är en fantastisk upplevelse att få 
segla med Gerda, få förunnat. Det är ett 
speciellt liv. Jag är stolt att få jobba här, 
säger Sissie.

Kulturseglingar
I år har Gerda kulturseglat längs den 
svenska kusten under parollen ”Haven 
och vattenvägarna förenar” och anlöpt 
hamnar från Örnsköldsvik i norr till Kal-
mar i söder. Under Almedalsveckan låg 
hon förtöjd i Visby hamn och 6 000 män-
niskor besökte fartyget. Dagtid var det 
visning ombord och på kvällen musikun-
derhållning. När Sigge Hills orkester och 
Östen med resten spelade och sjöng var 
stämningen enorm.

* En brigg är ett tvåmastat segelfartyg med rår på 
bägge masterna och ett gaffelsegel på den aktre 
masten.

Gerda Gefl e, SJPL 
LOA:  36,15 m 
Förtöjningslängd: 49,00 m 
LVL: 33,50 m 
Max bredd: 8,42 m 
Masthöjd: 30,00 m 
Segelyta: 625,00 m2 
Djupgående: 3,38 m 
Ballast: 100,00 ton 
BRT:  ca. 286 ur 

text: anna risfelt hammargren  foto: leena tegevi 

sjöfart seglar igen

Bilder fr v. Pernilla Lundvall, rorgängare och 
August Jansson, styrman trivs ombord på 
Briggen Gerda.

Chiefen Lars-Ivan Centerfalk framför några 
av de block han tillverkat för Gerda.

Foto på Gerda Amanda Thorbjörnsson, 
dotter till Briggen Gerdas förste befälhavare 
Johan Torbjörnsson.

Fotograf: räddningshelikopter 996.
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Strömma köper skånska paddor

Drygt 40 000 personer gästar verksam-
heten årligen. Det är en av Malmös stora 
besöksattraktioner. Säljare är Ann Ek och 
Thomas Ek som bedrivit verksamheten i 
cirka 10 år. Thomas Ek kommer att fort-
sätta inom Strömma och arbeta med Run-
dan och turism i Malmö.

Strömma fi nns sedan tidigare etablerat 
i Malmö med turistbussar under namnet 
Interbus och sightseeing med buss under 
namnet City Sightseeing. Dessutom be-
drivs paketering och försäljning av hotell 

och upplevelser under namnet Copen-
hagen & Malmö à la carte. Genom förvär-
vet av Rundan kan Strömma nu erbjuda 
ett fullständigt rundtursprogram på både 
reguljär basis såväl som på beställning 
samt intensifi era paketering och näthan-
del.

– Rundan Sightseeing passar mycket bra 
in i Strömmas verksamhet där vi bedriver 
utfl ykts- och rundtursverksamhet med bå-
tar och bussar i Stockholm och Göteborg. 
Att vi nu också är etablerade i Malmö gör 

att vi kan uppnå större kraft i försäljning 
och distribution av våra erbjudanden 
framförallt till utlandet, säger Jan Larsén 
vd för Strömma Turism & Sjöfart AB.

– Genom Strömma kan vi få mer kraft 
och utveckla verksamheten och bidra till 
ökad framgång för Malmöturismen. Det 
hade inte varit möjligt för en liten aktör 
säger Thomas Ek, Rundan Sightseeing.

Rundan Sightseeing kommer att ingå i 
divisionen Strömma Buss.

Strömma Turism & Sjöfart AB förvärvar Rundan Kanalfart i Malmö. Rundan är sedan 1940-talet en turistklassiker med sina två special-
byggda sightseeingbåtar. De gör guidade turer i Malmös unika kanalsystem och hamninlopp. Bland annat så passerar man igenom Slotts 
och Kungsparkerna i ett grönt Malmö som ofta omtalas som ”parkernas stad”. 

Rundans sightseeingbåtar i 

Malmö blir Strömmabåtar.
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Stiftelsen Sveriges Sjömanshus delar ut 
närmare 15 miljoner kronor i stöd till 
Sveriges sjöfolk och sjöfart – årligen!  

– Vi vill stödja utbildning, förbättrad 
arbetsmiljö, säkerhet och trivsel för sjö-
folket. Vi ger även bidrag till nödlidande 
personer och anhöriga som är eller varit 
verksamma inom sjömansyrket, säger 
Christer Nordling, kanslichef för Stiftel-
sen Sveriges Sjömanshus sedan 2006. 

Christer Nordling gick i pension från 
marinen som kommendör vid 61,5 års ål-
der, men tyckte att han hade mer kvar att 
ge. Just då blev tjänsten som kanslichef på 
Stiftelsen ledig och Christer tyckte att det 
verkade intressant. 

– Det är självklart roligt att göra något 
så positivt som att belöna människor för 
något de gjort bra. Men också kontak-
terna med en näring som sjuder av liv och 
entusiasm och som innehåller så mycket 
kompetenser är väldigt stimulerande, 
tycker Christer.

Satsar mer på forskning och utbildning
Verksamheten utvecklas framöver genom
att man kommer att sätta av mer pengar 
till forskning och stöd till utbildnings-
anstalter. Man fi nansierar t.ex. en fors-
kartjänst på Chalmers (maskinrums er-
gonomi och säkerhet) och satsar även på 
Kalmar genom att fi nasiera ny utrustning 
för navigationssimulatorn. 

Kriterier för belöning
På den årliga belöningsdagen delar man 
ut cirka en halv miljon kronor till sjörädd-
ningsinsatser och till innovationer inom 
områdena arbetsmiljö och säkerhet till 
sjöss. Ibland har det varit väldigt enkla 
saker som t.ex. optiska strömbrytare 

på självstängande dörrar för att minska 
klämrisken eller avlastningsbord för att 
slippa tunga lyft osv. 

– Ett kriterium som ska vara uppfyllt 
är att förbättringen ska vara genomförd 
och göra livet enklare eller säkrare, säger 
Christer Nordling och uppmanar den som 
känner sig osäker att ta kontakt med ho-
nom för att få en förhandsbedömning om 
innovationen håller måttet.

Christer utreder och bereder inskickade 
ansökningar, men det formella beslutet 
om ett bidrag ska belönas och med hur 
mycket, tas av direktionen som samman-
träder fyra gånger per år. I direktionen 
sitter representanter från de sjöfackliga 
organisationerna och från Sveriges Reda-
reförening. Sjöfartsinspektionen utövar 
tillsyn över verksamheten. 

Ansökan
En ansökan bör vara så detaljerad som 
möjligt. Det fi nns idag ingen mall för hur 
den ska se ut, men att rita, fotografera, 
dokumentera och berätta hur det fungerar 
är en bra idé.  Till den som har gjort någon 
förbättring ombord men som är osäker på 
om den håller måttet för belöning säger 
Christer:

– Våga pröva, det är värt ett försök. Jag 
vill uppmana alla skärgårdsrederier och 
deras anställda att tänka igenom vilka 
förbättringar man faktiskt har gjort för 
att öka säkerheten eller underlätta arbetet 
ombord. Skicka in en belöningsansökan 
till stiftelsen. Jag är övertygad om att det 
fi nns mycket kompetens, idéer och förmå-
gor bland dessa entreprenörer runt om i 
landet. Det vore tråkigt om vi inte kan ta 
vara på de förmågorna.

En halv miljon kronor
i belöning varje år

År 1972 bildade Kungl. Maj:t nuvarande Stiftelsen Sveriges Sjö-
manshus som utövar sin bidragsverksamhet utgående från nedan 
av Sjöfartsverket fastställda ändamålsparagrafer.

1. Stiftelsens ändamål är att vid framträdande behov bistå 
 personer och anhöriga till personer som är eller har varit 
 verksamma inom sjömansyrket.

2. Stiftelsen skall i övrigt verka till nytta och gagn för sjöfolket.

Bland de områden som utan prioritering skall beaktas kan nämnas:

• att främja utbildning, 

•  att verka för förbättrad säkerhet, arbetsmiljö och trivsel för sjöfolket. 
 Detta kan ske genom stöd till forskning och utveckling på nämnda 
 områden, uppmuntran av förslagsverksamhet m.m

• att belöna förtjänstfulla sjöräddningsinsatser.

Som kanslichef för Stiftelsen Sveriges Sjömanshus sitter Christer Nordling i en rätt ovanlig men trevlig sits. 
Hans jobb är att dela ut pengar och se till att de hamnar på rätt ställe.  

– Jag har en väldigt positiv uppgift. Att göra människor glada genom att belöna dem för något som de gjort 
bra är nog bland det roligaste man kan göra.

Christer Nordling

Yrke: Kanslichef för Stiftelsen Sveriges 
Sjömanshus

Ålder: 64 år 

Bor: I Stocksund i Stockholm

Arbetsplats: Kontoret fi nns på 
Katarinavägen, vägg i vägg med 
Sjöfartshotellet

Åker till jobbet: T-bana och cykel eller 
promenad. Det tar 30 minuter. 

Utbildning: Sjöoffi cer och minör (vilket 
innebär att segla minsvepare).

Fritidsintressen: Friluftsliv som fjällvand-
ring, skidåkning, jakt och fritidstorpet. 

Tidigare jobb: Olika jobb inom 
sjöoffi cersyrket, till sjöss och i stab. 
Från 1998 - 2005 var han med och byggde 
upp och var chef för Sjösäkerhetsinspek-
tionen, den marina motsvarigheten till 
Sjöfartsinspektionen.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus tillkomst och ändamål

text och foto: leena tegevi



Transportstyrelsens chefer utsedda
Nu är de fl esta cheferna inom Transportstyrelsen utsedda. Från 
Sjöfartsinspektionen har rekryterats ställföreträdande sjösäkerhets-
direktören Per Nordström, som blir sjöfartsdirektör, och jurist 
Kristina Nilsson som blir chefsjurist på Transportstyrelsen. 
Östergötlands Landstings nuvarande informationschef Marie 
Lindström blir informationschef på Transportstyrelsen.

Draksegel
Ytterligare tre fartyg i rederiet Wessels fl otta ska utrustas med 
draksegel från den tyska segeltillverkaren Skysails. De tre fartygen, 
88 meter långa och på 3.700 dödviktston, ingår i en serie som är 
under leverans. Hittills har två tyska lastfartyg testat drakseglet, 
som är 160 kvadratmeter stort och enligt tillverkaren sägs minska 
bränsleförbrukningen med 10-35 procent. Ett av testfartygen, Beluga 
Skysails, rapporterar att de på väg över Atlanten gjort en 20-procen-
tig bränslebesparing. Även det danska rederiet Torm kommer någon 
gång under nästa år att montera ett draksegel på ett av sina tank-
fartyg som går över Atlanten. ”Det är inte säkert att det är framtiden, 
men vi vill bara markera att vi ligger långt fram i miljöarbetet”, säger 
Klaus Kjaerulff, vd i D/S Torm, till den danska tidningen Børsen. 
(SST Göteborg)

Finlandsfärjor med segel
De höga bränslepriserna kan leda till att fi nlandsfärjorna kommer 
att förses med segel i framtiden. Det säger Viking Lines vd Nils-Erik 
Eklund i en intervju för den fi nska tidningen Taloussanomat. Det fi nns 
fungerande modeller på fartyg som har små men effektiva segel. 
Eklund tror att man kommer att se sådana även i Östersjön inom kort 
eftersom förhållandena på Östersjön är idealiska för modern segel-
teknik då vindarna är lätta att förutspå. Man räknar med att kunna 
göra besparingar på cirka 15 procent av bränslekostnaderna. 

Näringsdepartementets handläggare på studieresa
I slutet av augusti fi ck intresserade tjänstemän på Näringsdeparte-
mentet möjlighet att se delar av skärgårdstrafi ken i praktiken. 
Skärgårdsredarna anordnade en dagsutfl ykt med information om 
branschens verksamhet och villkor. Man åkte från Stockholm med 
m/s Sandhamn till Vaxholm där man hade möte. Sedan åkte sällska-
pet med vägfärjan Castella till Rindö samt taxibåten Madam tillbaka 
till Stockholm. Syftet var att skapa förståelse för de speciella villkor 
och förutsättningar som trafi ken verkar under. 

Kustbevakningen beställer nya fartyg
Kustbevakningen beställde i juli fyra nya kombinationsfartyg av 
typen KBV 031. Fartygen ska byggas på tyska Peene Werft och 
det första levereras i april 2011. Tanken är att placera ett nytt far-
tyg i varje kustbevakningsregion och låta dem ersätta några av 
de äldre miljöskyddsfartygen. De nya fartygen ska tjänstgöra som 
miljöskydds- och övervakningsfartyg. De kan även användas för sjö-
räddning och brandbekämpning. Ordersumman för de fyra fartygen 
är EUR 86,3 miljoner. Beställningen omfattar även en option på ett 
femte fartyg. (SST)

Möte om regelförenklingar
Genom regelförenklingar vill regeringen skapa bra ramvillkor för före-
tagen i Sverige. Sjöfartsinspektionen är en av de myndigheter som 
fått i uppdrag att se över sitt regelverk för att se vad man kan göra 
för att underlätta för sjöfartsbranschen. I början av sommaren bjöd 
Sjöfartsinspektionen in fl era parter för att diskutera vilka regelförenk-
lingar som branschen anser behövs. Skärgårdsredarna presente-
rade ett fl ertal förslag. 

IMO har godkänt nya säkerhetsåtgärder för trafi ken i Ålands hav 
IMO:s underkommitté Safety of Navigation godkände i slutet av juli 
det fi nsk-svenska förslaget om att införa trafi ksepareringar och sär-
skilda farleder för djupgående fartyg i Ålands hav. Detta är ett första 
steg innan åtgärderna defi nitivt godkänns och innebär att de med 
största sannolikhet kommer att införas 1 januari 2010. Det defi nitiva 
beslutet kommer att tas av IMO i december 2008. Åtgärderna inne-
bär att nord-sydgående och ost-västgående trafi k separeras. Där 
dessa trafi ksepareringar korsar varandra, s.k. ”precautionary areas”, 
kommer man i sjökortet att uppmanas att vara extra uppmärksam. 
Dessutom kommer fartyg med stort djupgående att tilldelas en egen 
farled. Idag rör sig fartygen på ett ostrukturerat sätt, vilket skapar 
många möten som gör att risken för kollisioner ökar. 

Den trafi k som fi nns i området idag präglas av färjetrafi ken 
mellan Finland och Sverige på ost-västgående blandad med annan 
handelssjöfart på nord-sydgående. Sommartid är det dessutom 
många fritidsbåtar i området. Genom införandet av s.k. trafi ksepare-
ringar och djupvattenrutter blir det lättare för fritidsbåtar att veta var 
de kan förvänta sig möten med fartyg. Med dessa åtgärder kommer 
sjösäkerheten i området öka väsentligt.

Skärgårdarnas Riksförbund får ekonomiskt stöd av regeringen
Den 15 maj beslutade regeringen att ge Skärgårdarnas Riksförbund 
ett bidrag med 1 250 000 kr för förbundets verksamhet med att 
stimulera och stödja lokal utveckling i landets skärgårdsområden 
2008. I beslutet framhålls arbetet med att främja samverkan och er-
farenhetsutbyte mellan landets olika skärgårdar samt bevakning och 
information om hur olika beslut påverkar befolkningens villkor.

Visit Skärgården
Ett nytt ”skyltfönster” för Stockholms skärgård har öppnats i gamla 
Shellmacken på Strandvägen i Stockholm. Här ska turister och 
stockholmare på ett enkelt sätt kunna ta del av det som skärgården 
har att erbjuda samt ta en kopp kaffe medan man väntar på att åka 
ut i skärgården på utfl ykt. Visit skärgården är ett bolag bildat av skär-
gårdens intressenter.  

✯ Från Kust & Hav

Skärgårdsredaren 3-08 ★ 25 

Anställda från Näringsdepartementet åkte med vägfärjan 
Castella till Rindö. Foto: Leena Tegevi 

1988-2008



Körkort för fritidsbåtar
Näringsdepartementet har gått ut med en remiss som gäller ”kör-
kort” för vissa fritidsbåtar. Enligt förslaget ska tre nya behörighetsbe-
vis införas och krävas på:
• Alla motorbåtar över 10 meter eller mer samt alla fartyg som kan 
 framföras i en fart av 15 knop eller mer. En åldergräns på 15 år ska 
 dessutom gälla för att få framföra sådana fartyg.
•  Alla fartyg som är skepp (minst 12 x 4 meter)
•  Fritidsbåtar som kan framföras i 30 knop oavsett storlek. En 
 åldersgräns på 18 år ska gälla för att få framföra så snabba båtar. 

Personer som föreslås undantas från reglerna är de som har fyllt 
55 år den 1 april 2009 eller som är bosatta på ö utan bro eller färja. 
Den som bryter mot de nya reglerna kan dömas till dagsböter.  
Skärgårdsredarna har ställt sig positiva till att införa behörighets-
bevis även för mindre fritidsbåtar. Sjöpolisen tycker att förslaget är 
”tandlöst” och vill ha krav även för mindre båtar. Försäkringsbolaget 
If har låtit göra en undersökning som visar att 92 procent av svensk-
arna är positiva till någon form av båtkörkort.

Östersjöregionens unga har låg kunskap om grannländerna
I arbetet med att etablera Briggen Tre Kronor som en ambassadör 
för Östersjöregionen, med fokus på handel, miljö och ungdomar, har 
man noterat att svenska ungdomar har låg kunskap om, och svagt 
intresse för sina grannländer runt Östersjön. Detta i motsats till att 
de ofta är beresta och väl förtrogna med andra länder såväl i Europa 
som på andra kontinenter. 

För att undersöka detta vidare har den första etappen av en 
större undersökning av ungdomar i åldern 19-30 år boende i 
Östersjöregionen genomförts, där det övergripande målet är att 
dokumentera dessa ungdomars framtidsfrågor. Projektet benämnt 
”Baltic Sea Future” har initierats av Briggen Tre Kronor i samarbete 
med, och med ekonomiskt stöd från Sidas Östersjöenhet, som 
tidigare gjort en opinionsundersökning bland svenskar angående 
attityden till Östersjöregionen. 2 508 ungdomar i Sverige, Finland 
och Estland har besvarat 15 frågor om sina grannländer. Svaren 
visar att få ungdomar känner samhörighet med grannländerna eller 
väljer grannländerna som destinationer.
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Ny Venfärja beställd
Ventrafi ken har beställt en ny passagerar- och bilfärja för trafi ken 
mellan Landskrona och Ven. Den nya färjan ska klara hårt väder 
och ta fl er passagerare än dagens färjor kan. Fartyget byggs av 
varvet Astilleros M.Cies, S.L.Vigo i Spanien. Det blir 49,95 meter 
långt och 12 m brett och tar 395 passagerare. Fartyget beräknas 
kunna tas i bruk under hösten 2010. 

Idag har man problem med trafi ken vid blåsigt väder om den 
ordinarie färjan Stjerneborg är på service. Reservfärjan Dumle får 
inte gå i hårt väder och då måste avgångar ställas in. Dumle mås-
te dessutom fasas ut när de nya stabilitetskraven implementerats 
fullt ut år 2010. Stjerneborg kommer att behöva byggas om för att 
klara kraven och får därmed minskat passagerarantal.

Totalt beräknas nybygge och ombyggnad kosta cirka 110 mil-
joner. Passagerarfärjan Norreborg, som är en ren passagerarfärja, 
klarar redan idag de kommande kraven.

Länsstyrelsen har stoppat Färjerederiets svävare
Länsstyrelsen i Norrbotten föll för påtryckningarna från Holmö-
borna och avslog Färjerederiets ansökan om att få sätta in en 
svävare mellan fastlandet och Holmön. Det var ljudnivån som av-
gjorde frågan som nu återremitteras till regeringen. Det innebär att 
det troligen inte kommer någon ny färja till Holmöleden inom över-
skådlig tid beroende på överbelastning på de nybyggnadsvarv 
som står till buds. I dagsläget ligger leveranstiderna på 5-6 år.

Stockholms Sjötrafi k tar över trafi k
Rederiet Skärgårdsvind har fått ekonomiska problem, bland annat 
på grund av höjda löne- och bränslekostnader, och avtalet med 
Waxholmsbolaget har sagts upp. Det gäller fartygen Waxholm I, 
Skärgården och Vindöga. Driften tas över av Stockholms Sjötrafi k 
när vinterturlistan börjar. WÅAB´s styrelse har också beslutat 
att lägga driften av de två isgående nybyggena på Stockholms 
Sjötrafi k.

✯ Medlemsnytt

1988-2008
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Nytt styrsystem ger koll på skärgårds-
bränsle
Kajen utanför Nationalmuseum i Stockholm, 
där Waxholmsbåtarna avgår, står inför en 
stor ombyggnad. Under de kommande fyra 
åren ska kajen breddas och sänkas och får 
samtidigt ett nytt bränslehanteringssystem 
för skärgårdstrafi ken. Ombyggnaden av 
Strömkajen är ett mycket stort projekt som 
omfattar förutom bränslehantering även vat-
tendistribution, avloppsvatten och sophan-
tering. En helt ny kaj ska byggas två meter 
utanför den gamla kajen. Den ska kläs med 
granit, så att den ser likadan ut som den 
gamla kajen. Dessutom ska hela kajplanet 
och gatunivån sänkas med 60 centimeter.

Kajen från Strömbron till Skeppsholmen 
via Grand hotell och Nationalmuseum är 
byggd 1860. Landhöjningen har gjort att 
rustbädden av trä ligger över vattenytan vid 
lågvatten och har nu börjat ruttna. Det bör-
jar därför bli rasrisk på vissa delar av kajen.

– Landhöjningen har gjort att kajen är 
väldigt hög i förhållande till båtarna. Det 
innebär att landgångarna måste riktas snett 
uppåt från båtarna, säger Ulf Liliefeldt på 
Rockstore Engineering som är huvudentre-
prenör för byggprojektet.

I dag fi nns det redan tankar för bränsle 
och vatten för båtarna nedgrävda i marken. 
De ska ersättas med ett helt nytt system. 
Fyra nya bränsletankar på 25 kubikmeter 
var ska installeras i kajen. De ska innehålla 
två olika typer av bränsle och ersätta de be-
fi ntliga bränsletankarna. 

– Vi ska bygga åtta teknikbänkar, alltså 
stora bänkar klädda med trä som kan öpp-
nas och inuti fi nns olika funktioner som vat-
ten- och bränslepåfyllning, toalettömning 
och slagvattentömning. Allt detta körs med 
eldrivna slangar som fi nns inne i bänkarna, 
säger Johan Rosling hos företaget Midroc 
som har konstruerat systemet.
Teknikbänkarna har styrsystem i locket för 

att styra tankning av båtarna. För att tanka 
ska ett kort dras i en kortläsare. Då kan man 
direkt avläsa vilken båt som tankar och hur 
mycket. Samma typ av tankningssystem 
används redan på fl era mindre fl ygplatser 
runt om i Sverige.

– Inne i bänkarna ska vi ha bränsle av två 
olika slag, antingen vanlig miljödiesel eller 
en diesel baserad på FAME, fettsyramety-
lestrar.

I två av bänkarna ska man kunna suga 
upp kölvatten som kan vara oljeblandat.  

Avloppsvattnet leds ut till det kommunala 
avloppssystemet och bränslet ska lagras i 
två nya cisternrum under marken. En ny kul-
vert ska byggas för alla rörledningar. 

– Av miljöskäl ska vi suga tankbilarna på 
deras bränsle i stället för att pumpa dem. På 
så sätt slipper vi att lastbilarna tomgångskör 
på kajen. Det måste de om de ska kunna ha 
sina pumpar igång, säger Johan Rosling. 

– Nu håller vi på med upphandlingar hela 
detta år. Vi hoppas ha ett kontrakt klart 

till midsommaren 2009. Då kan byggstar-
ten ske i september samma år, säger Ulf 
Liliefeldt.

Under hela byggtiden kommer Waxholms-
bolaget och Strömma Kanal att ha trafi k 
från kajen. Arbetet ska ske i etapper mellan 
september och maj med ett uppehåll under 
sommarmånaderna. 

– När den första halvan av kajen är klar 
fl yttar alla båtar till den och vi jobbar med 
andra halvan av kajen. I september 2010 
fl yttas båtarna till den färdiga kajen och den 
sista etappen färdigställs.

Hela bygget kommer att ta cirka fyra år. 
På grund av närheten till hotellet kan arbetet 
inte ske på kvällstid eller under natten.

– En mycket grov gissning är att hela pro-
jektet kommer att kosta cirka 160 miljoner 
kronor räknat i 2006-års penningvärde, sä-
ger Ulf Liliefeldt.

Text: Rainer Saxén, processnet.se

✯ Teknik och Miljö

Bränsleceller i båtar
Enligt en rapport från branschtidskriften Fuel Cell Today säljs allt 
fl er små system med bränsleceller för beslysning och el till hus-
bilar och båtar. Det är framför allt i nya dyra modeller som konsu-
menterna är beredda att betala extra för att få den nya miljö-vänli-
ga tekniken installerad. En fördel är att systemen ger längre drifttid 
än vanliga batterier. Ett blybatteri i en husbil behöver laddas minst 
varannan dag medan en direktmetanolbränslecell med tillhörande 
10-literstank kan räcka i fyra veckor för att hålla samma utrustning 
igång. 

Kommande miljökrav inom handelssjöfarten gör att intresset 
ökar för bränsleceller även där. Det fi nns redan nu system för att 
driva belysning och elektriska apparater ombord, men även expe-
riment med att driva farkoster görs. 

(Se artikel om bränslecellsbåtar i Skärgårdsredaren nr 208) 

På kajen ska åtta teknikbänkar installeras som innehåller slangar och styrsystem för tankning 
och vattenhatering. Skiss: Midroc Engineering

KTH och Waxholmsbolaget ska studera svallvågor
Waxholmsbolaget får ett forskningsstöd på 300 000 kronor för 
att fullfölja ett forskningssamarbete med Kungliga Tekniska 
Högskolan, KTH, kring svallvågors miljöpåverkan. Det beslu-
tade landstingsstyrelsen den 3 juni. I studier av vågbildning och 
bränsleåtgång som genomförts vid Chalmers och KTH har det 
bland annat visat sig vara möjligt att både minska bränsleförbruk-
ningen och svallvågornas höjd. Dessa resultat och erfarenheter 
är mycket användbara för Waxholmsbolaget, som idag är på god 
väg att utvecklas mot att vara miljöledande inom sitt segment 
inom sjöfarten. För att effektivisera sitt miljöarbete tilldelas nu 
Waxolmsbolaget totalt 300 000 kronor mellan 2008-2010 ytterli-
gare för nya studier vid KTH Marina System. Studierna kommer 
att ge ytterligare kunskap om erosion och svallvågor. Medlen inne-
bär en delfi nansiering av satsningen och bedöms vara av stor vikt 
för att projektet skall kunna slutföras med önskat resultat.



DÖDSFALL 
Anders Engqvist 
Anders Engqvist, E-line Charter, som varit medlem i Skär-
gårdsredarna sedan 1993, har hastigt avlidit. Han efterlämnar 
närmast makan Marianne och barnen Hans och Anna med 
familjer. Anders Engqvist har varit med i föreningens marknads-
grupp och hade huvudansvaret för monterbygget till båtmäs-
san Allt för Sjön under alla år. Han satt också med i valbered-
ningen där han blev invald 2001. Anders och Marianne har varit 
trogna besökare på föreningens möten ända sedan de blev 
medlemmar. Anders fyllde 70 år tidigare i år. Hans välvilja och 
positiva inställning smittade av sig på omgivningen och vi är 
många som kommer att sakna honom på föreningsmötena. 
Leena Tegevi, informationschef

Anders – en entusiast vi saknar
Hastigt och oväntat har Anders Engqvist 
lämnat oss och alla redarvänner i stor 
sorg. Vår bekantskap började på 1970-
talet vid en av alla festligheter på KMK´s 
Högböte. På sitt måleriska sätt beskrev 
Anders för oss andäktiga lyssnare om 
hans och Mariannes resor med berömd-

heter som Henry Kissinger, Henry Ford d.y. osv. Man kan nog 
säga att m/y Mariana bedrev charterresor i Stockholms skär-
gård innan verksamheten egentligen var uppfunnen. Det föll 
sig därför naturligt att ha Anders som ”bollplank” när vi själva 
startade charter på 1980-talet. Vårt samarbete fördjupades. 

Tillsammans med familjerna Hagelin (Hagelin Charter) 
och Hansson (Sjö o Land) hade vi under fl era år gemensam 
monter på Sollentunamässan och fl ytande minimässor på 
Strandvägen. Det var en härlig och dynamisk tid, som efter till-
blivelsen av SWEREF bara fortsatte. Mängder är de tillfällen då 
vi bemannat SWEREF-montern på Båtmässan och ryckts med 
av Anders GO! Han var verkligen en person med DRIV! Runt 
honom hände alltid positiva saker. Han var en person som alla 
kände och som alla ville hälsa på. Med sin starka personliga 
utstrålning tillhörde han alltid centrum i en grupp. 

Anders var en av de småredare som gav Stockholms char-
terbransch ett gott rykte. Hans krav på kvalitet och stil har varit 
ett föredöme för vår verksamhet.

Anders! Du fi nns kvar hos oss – Du är bara på andra sidan.
Bertil Lindström, f.d. Tarpon Charter

Avtackning av Björn Boström
Björn Boström, VD för 
Ventrafi ken i 12 år, avtacka-
des den 27 augusti för att till-
träda en ny tjänst som VD för 
Ystadshamn 1 september. Ett 
50-tal personer fanns på plats 
vid avtackningsceremonin på 
ombord på m/s Norreborg.
Foto: Hans-Erik Wetterlind

FKAB omorganiserar
FKAB slår ihop projekt- och marknadsavdelningen till en ny 
avdelning som kommer att ansvara för konceptframtagning, 
beräkning, marknadsföring samt samordning i försäljningsar-
betet. Chef blir Johan Algell och teknisk chef Stefan Johnsson.

Befälhavare i WÅAB avtackades
Vid en ceremoni den 12 juni ombord på M/S Sandhamn avtacka-
des (från vänster) befälhavarna Thomas Schöld, Göran Ahlkvist 
och Johan Norrman för sina många år i Waxholmsbolaget. Göran 
Ahlkvist började ombord på M/S Viggen på försommaren 1966, en 
tjänstgöring som bara skulle vara över sommaren.

Ny vd för Sveriges 
längsta byggnadsverk
Anders Donlau tog över 
rodret för Göta kanalbo-
lag den 2 juni. Med sin 
breda erfarenhet som 
företagsledare ska han 
vidareutveckla upplevel-
seområdet Göta kanal 
och ta det 176-åriga 
resmålet in i framtiden.

– Det här ett drömjobb och jag tvekade inte en sekund på att anta 
utmaningen. Göta kanal tar emot 3 miljoner besökare varje år, och 
har förutom turism också förvaltning av kulturmiljöer och miljövård 
som uppdrag, säger Anders Donlau.

Göta kanal är ett av Sveriges mest kända turistmål. Kanalen 
sträcker sig från Sjötorp vid Vänern och Mem vid Östersjön. Göta 
kanalbolags uppdrag från sin ägare svenska staten är att bevara 
och utveckla det historiska byggnadsverket och att se till att områ-
det är ett attraktivt resmål för turister.

Ove Eriksson chef för Farledsavdelningen
Förre överinspektören i Stockholm, Ove Eriksson, har tillträtt som 
chef för Sjöfartsverkets Farledsavdelning. Ove har de senaste tre 
åren varit chef för Wallenius Marines kvalitetsavdelning och byggt 
upp rederiets kontor i Singapore. 

Alandia Marine förstärker närvaron på den svenska marknaden
Alandia Marine har anställt Jan Nelson som Senior Underwriter. 
Han kommer att vara stationerad vid Alandia-Bolagens kontor 
i Viggbyholm utanför Stockholm. Han kommer att arbeta med 
kasko- och P&I försäkringar för mindre och mellanstort tonnage 
på främst den svenska marknaden men även stödja avdelningen 
på övriga marknader. Jan har över 20 års erfarenhet av marin un-
derwriting och kommer närmast från en tjänst som underwriter vid 

Codan Marine Services. Alandia Marine är 
den enhet inom den åländska försäkrings-
gruppen Alandia-Bolagen som hanterar bola-
gets sjöförsäkringar och är ett av de ledande 
sjöförsäkringsbolagen i Sverige, Finland och 
Baltikum. Alandia Marine har idag en andel 
om drygt 20 % av den svenska sjöförsäk-
ringsmarknaden och anställningen av Jan 
Nelson är ett led att bibehålla och ytterligare 
förstärka marknadspositionen. 
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✯ Personnytt

Foto Jan Norell.

Jan Nelson.
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SJÖFARTSINSPEKTIONEN INFORMERAR

Brand i maskin
Då ett mindre passagerarfartyg skulle lägga till vid en brygga 
stoppade huvudmaskinen, men genom att styra mot stranden 
bredvid bryggan blev den följande grundstötningen inte så hård. 
Fartyget gled upp på stranden och sedan ned i vattnet igen utan, 
som det senare visade sig, några egentliga skador. 
Därefter upptäcktes att det brann i maskinrummet. Efter att ha lar-
mat sjöräddningen kunde man ombord släcka branden. Man fi ck 
hjälp från land med eftersläckning och att ta iland passagerarna. 
Man kunde sedan konstatera att branden enbart hade omfattat 
luftfi ltren och att maskinen i övrigt fungerade som den skulle.
Vidare undersökning av händelsen ger vid handen att motorn 
möjligen har stoppat då det slogs back eftersom framåtkraften 
fortfarande varit hög. Farten har då fått maskinen att gå runt och 
arbeta mot stängda ventiler och den heta, komprimerade luften 
har kunnat tränga ut i luftfi ltren, som förmodligen varit förorenade 
av olja. Därmed har branden kunnat uppstå.
Händelsen visar att det kan fi nnas anledning att se över standar-
den på luftfi ltren. Ett antal händelser av liknande karaktär visar 
också att det kan fi nnas skäl att undvika häftiga maskinmanövrar 
i höga farter.

Ställbara propellerblad orsakar problem
Ett fi skefartyg som skulle överges drabbades av svårigheter som 
resulterade i både dödsfall och totalförlust av fartyget. Särskilt har 
uppmärksammats förhållandena vid övergivande av fartyget, då 
besättningen skulle sjösätta och gå i livfl ottarna. 
Man hade tre fl ottar ombord. Eftersom fartyget gjorde ansenlig 
fart akterut, förlorades två fl ottar då man helt enkelt backade från 
dem. Det gick inte heller att dra tillbaka dem med fånglinan. 
Det intressanta med detta och liknande fall är vad som händer 
med maskineriet. Det kan vara nödvändigt att få stopp på propel-
lern, vilket inte alltid är självklart. Propellrar med ställbara blad kan 
i vissa situationer komma att automatiskt ställas i ett ursprungslä-
ge, som kan vara full back. Fungerar inte annat återstår nödstopp 
av huvudmaskinen, vilket kan ta lite tid innan verkan är uppnådd. 
Sjöfartsinspektionen har sett samma problem i svenska vatten 
och vill därför påminna om vikten av att man ombord känner till 
hur de tekniska systemen fungerar och hur de reagerar i extraor-
dinära situationer. I detta ingår bl.a. att man vet hur systemen rea-
gerar vid blackout, hur de alternativa manöverstationerna fungerar 
och lokaliseringen av nödstopp. Detta bör tränas ordentligt under 
övningar och så autentiska förhållanden som möjligt.

Gick mellan kaj och båt
Inför en båttur skulle en äldre kvinna ta sig ombord på en pas-
sagerarbåt. I sällskap hade hon ett par, som skulle hjälpa henne 
ombord. På plats fanns också två besättningsmedlemmar, en på 
var sida om ombordstigningsplatsen. Eftersom kajen var utrustad 
med gummidäck för avfendring, fanns det ett utrymme mellan bå-
ten och kajen på åtminstone ett par decimeter. Kvinnan trampade 
fel och föll rakt ner mellan båten och kajen. En av besättnings-
medlemmarna fi ck tämligen omedelbart fram en båtshake, som 
han räckte kvinnan, medan den andra besättningsmedlemmen 
ringde efter ambulans. Samtidigt hoppade ytterligare en rederian-
sluten person i vattnet för att hjälpa kvinnan. Efter att man fått upp 
henne var kvinnan i ett tämligen dåligt tillstånd, men repade sig 
efter en tid.

Med tanke på det stora antal mindre passagerarbåtar som 
fi nns i svenska vatten kan Sjöfartsinspektionen konstatera att det 
inträffar förhållandevis få olyckor av detta slag. Inte desto mindre 
fi nns det anledning att peka på de risker det innebär då man tar 
ombord och iland passagerare utan att det fi nns en fast landgång 
eller motsvarande som kan garantera säkerheten. Rederiet måste 
i varje enskilt fall se till att tillräcklig säkerhet fi nns. 

I detta utrymme mellan kaj och fartyg föll den äldre kvinnan.

OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA
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✯ Pressreleaser

Nya MTU motorer i Waxholmsbolagets sk. V-båtar
Waxholms Ångfartygs AB har tecknat avtal med SwedMotor AB 
om nya MTU motorer i de s.k. V-båtarna. Primärt avser avtalet 
leverans av motorer till en båt för om-motorisering kommande vin-
ter. Waxholmsbolagets V-båtar är en serie om fem fartyg (Värmdö, 
Vånö, Vaxö, Viberö och Väddö) som i huvudsak trafi kerar 
Stockholms skärgård. Fartygen, som är byggda mellan 1990-1993 
på Oskarshamns varv, är 37,7 meter långa, 7,5 meter breda och 
tar 340 passagerare. Ursprungligen försågs fartygen med tre MAN 
dieslar. Ett fartyg i serien förses nu med tre nya MTU-motorer med 
modellnamnet 12V2000 M60. Det är 12-cylindriga marindieslar 
med en cylindervolym på 24 liter som är byggda för att klara trygg 
drift under tuffa förhållanden. Motorerna levereras med Twin Disc 
MGX växlar.

– Vi är mycket hedrade över att få förtroendet att leverera mo-
torer till Waxholmsbolaget. MTU:s motorer har erkänt hög kvalitet 
och kombinerar lång livslängd med god bränsleekonomi och 
långa serviceintervaller. Med motorvalet har Waxholmsbolaget 
bäddat för en miljövänlig och bekymmerslös framtid, säger Mikael 
Björndahl, försäljningschef marinmotorer på SwedMotor.

– Hög tillgänglighet kombinerat med god driftekonomi och låg 
miljöpåverkan har varit viktiga faktorer i vår upphandling säger 
Indrek Pöldma, Waxholmsbolaget. Vi ser fram emot vårt samar-
bete med SwedMotor som har ett högt anseende i branschen för 
sin höga servicenivå. Tognumkoncernen med varumärken som 
Mercedes industrimotorer, MTU, DetroitDiesel och VMmotori är 
en av världens ledande tillverkare av dieselmotorer, gasturbiner 

och bränsleceller. 
Koncernens industri-
motorer fi nns från 40 
till 3 700 hästkrafter, 
marinmotorer från 
170 till 12 300 häst-
krafter. 

Stora miljövinster med dieselelektrisk drift till sjöss
Intresset för dieselelektrisk drift inom den kommersiella sjöfarten 
har ökat på senare år - och miljövinsterna är betydande. Med 
Volvo Pentas 16-litersmotorer är de miljöskadliga utsläppen bara 
är en bråkdel jämfört med en traditionell fartygsdiesel.  Den tradi-
tionella fartygsdieseln är mekaniskt kopplad till fartygets propeller 
via ett backslag och en drivaxel. Motorns varvtal är det enda sät-
tet att påverka propellerns, och därmed båtens, hastighet. Med 
dieselelektrisk drift har fartyget ett antal (ofta fyra till sex) mindre 
dieselmotorer som driver varsitt generatoraggregat. Den produce-
rade elen driver två eller fl era drivenheter placerade under båtens 
skrov. Drivenheterna är ”allt-i-ett-enheter” med elmotor och pro-
peller. Och genom att de är vridbara sköter de också styrningen. 
Farten kan här regleras genom elmotorerna i drivenheterna och 
även genom att variera antalet dieselmotorer som körs. Eftersom 
elmotorerna har låg ljudnivå och det är betydligt lättare att ljudiso-
lera dieselelektriska generatoraggregat än traditionella marindies-
lar, så går t.ex. färjor med dieselelektrisk drift betydligt tystare än 
motsvarande fartyg med traditionell framdrift.

m/s Viberö.

SWEREF Skärgårdsredarna
samarbetar med:

Se på hemsidan vilka förmåner du kan få! 
www.sweref.se
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Göteborg genomgår en spännande förvandling allteftersom 
den gamla varvs- och hamnmiljön på Norra Älvstranden er-
sätts med kunskapsintensiva företag, utbildningsverksamhet 
och moderna bostäder. Med detta ökar också behovet av ef-
fektiva och pålitliga transportförbindelser över älven. Trycket 
på de befi ntliga lederna ökar och Tingstadtunneln utgör redan 
en besvärlig fl askhals i rusningstrafi ken. Passagerarantalet på 
Styrsöbolagets älvtrafi k har ökat med 40% bara under det se-
naste året. Många av oss arbetspendlar över Göta älv och fl er 
skulle förmodligen välja cykel eller kollektivtrafi k om det fanns 
lättillgängliga och pålitliga alternativ att korsa älven.

En tänkbar lösning skulle kunna utgöras av en miljöanpas-
sad älvpendel som alternativ eller komplement till de existe-
rande Älvsnabbarna och broplanerna.  Ett sådant koncept 
skulle kunna erbjuda många fördelar:

En miljövänlig och behaglig överfart
Genom att med olika medel minimera energiförbrukningen 
och tillämpa klimatneutral framdrivningsteknologi bör skad-
liga utsläpp helt kunna elimineras. Exempelvis är eldrift ett 
av fl era möjliga alternativ. Buller och vågsvall kan reduceras 
avsevärt jämfört med det som orsakas av dagens Älvsnabbar. 
Färjan erbjuder resenärerna skydd mot väta, vind, mörker och 
kyla under den utsatta älvpassagen. Överfarten ger samtidigt 
en välkommen paus i den dagliga stressen och stimulerar till 
möten mellan människor. 

En fl exibel och kostnadseffektiv transportlösning
En älvförbindelse som bygger på båttrafi k kan utvecklas i 
takt med Göteborg. När staden och behoven förändras kan 
man med små medel förändra rutt, frekvens och kapacitet 
genom att variera antalet färjor. Detta utan att skapa hinder 

för den korsande trafi ken med handelsfartyg och fritidsbåtar. 
En modern färja med rätt utformning kan få en avgångsfrek-
vens på nedåt 5 min och störs obetydligt av korsande trafi k. 
De oplanerade förseningar som orsakas av broöppningar kan 
undvikas. Färjeöverfarterna kan placeras där transportfl ödena 
fi nns. Detta ger ett större incitament att gå eller cykla till jobb, 
skola, mm. En genomtänkt färjekonstruktion kan få avsevärt 
lägre vikt än dagens Älvsnabbar och därmed bli betydligt 
billigare, sannolikt i både inköp och drift. Jämfört med broal-
ternativet borde kalkylen kunna bli mycket konkurrenskraftig. 
I likhet med vägfärjor och broförbindelser bör överfarten vara 
avgiftsfri.

En symbol och plattform för hållbar utveckling 
En färja ger liv åt sjöfartsstaden Göteborg. Med en attraktiv 
och spännande design kan detta bli ett av stadens känne-
märken. Samtidigt kan en färjeförbindelse av denna typ vara 
en plattform för det marintekniska kunnande som fi nns inom 
företag och akademi i Göteborgsregionen. Branschen befi n-
ner sig i en spännande fas av innovation och utveckling mot 
energieffektiva och miljöanpassade lösningar. Ett framåtsyf-
tande färjeprojekt ger möjligheter – givetvis med bibehållen 
tillförlitlighet - att utvärdera nya teknikalternativ och kan bidra 
till att skapa intresse kring sjöfarten och dess utveckling.

På detta sätt skulle Göteborgs stadsdelar kunna knytas 
närmare varandra med en fl ytande älvförbindelse som ut-
vecklas i takt med att behoven förändras och nya lösningar 
blir tillgängliga. Undertecknade anser att ett sådant koncept 
förtjänar att seriöst utvärderas vid sidan av andra alternativ 
och vi skulle välkomna en öppen och konstruktiv dialog med 
berörda beslutsfattare och intressenter.

Professor Olle Rutgersson
Prefekt, Sjöfart och Marin Teknik, Chalmers

Björn Södahl
Forskningskoordinator, Sjöfart och Marin Teknik, Chalmers

Professor Christer Malmström
Arkitektur, Lunds Tekniska Högskola (tidigare vid Chalmers) 

Stefan Johnsson
Teknisk Chef, FKAB Fartygskonstruktioner AB

Johan Algell
Chef, Projekt och Marknadsavdelningen FKAB, Fartygskonstruktioner AB 

Karolina Adolfsson
Fartygsdesigner, FKAB Fartygskonstruktioner AB 

✯ Insändare

Miljöanpassad älvpendel kan lösa 
en del av Göteborgs trafi kproblem

Skiss på hur älvpendeln kan se ut.
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Sjöfarten har en miljöutmaning
Sjöfarten är i grunden ett hållbart och mil-
jöriktigt transportsätt. Med relativt sett 
låga krav på investeringar i infrastruktur 
och en möjlighet att transportera stora 
mängder gods och passagerare per ener-
giinsats. 

Upp till 90 procent av handeln till och 
från EU och 80 procent till och från USA 
sker via haven. Och i ett svenskt perspek-
tiv representerar de 35 miljoner passa-
gerare per år som väljer någon av Skär-
gårdsredarnas fartyg en ansenlig volym 
resande via sjöfart.

Sjöfarten står inför ett antal miljöutma-
ningar: 
• Utsläpp av växthusgasen koldioxid, 
 samt av svavel- och kväveoxider
• Bekämpning av påväxt med båt-
 bottenfärger som inte är tillräckligt 
 miljövänliga
• Risken för oljeutsläpp
• Hanteringen av barlastvatten
• Användningen av smörjmedel och 
 andra kemikalier

Utmaningar som branschen är medveten 
om och där många initiativ tas. Inte alla, 
men en del av utmaningarna kräver forsk-
ning och utveckling för att komma vidare. 
Nya och miljövänliga båtbottenfärger är 
ett sådant område.

Havet tillåter inte en ren yta
En ren obehandlad yta som sänks ned i 
havet blir omedelbart förändrad. Inom 
några sekunder så fastnar organiska mo-
lekyler från havet på ytan och efter några 
timmar fi nns naturligt förekommande 
marina bakterier fästade på ytan. Detta 
är en naturlag. 

Kolonisationen av ytan från havets 
organismer fortsätter. Det kommer alg-
er, havstulpaner, blåmusslor, sjöpungar, 
skalbildande havsborstmaskar och andra 
organismer. I haven är det en överlevnads-
sak och en framgång för många organis-
mer att kunna hitta en yta att slå sig ned 
på. Det fi nns kanske ända upp till 4 000 
olika marina arter som är specialiserade 
på att leva på en yta. Fartygsskrov erbju-
der därför utmärkta boplatser för många 
växter och djur i haven.

Konsekvenser av påväxt
Påväxt – eller fouling som den interna-
tionella beteckningen är – får allvarliga 
konsekvenser för ett fartyg. Påväxten 
ökar radikalt friktionen för skrovets färd 
genom vattnet – och ökar friktionen så 
krävs mer bränsle för att kunna hålla 
oförändrad fart. Och krävs mer bränsle 
så ökar utsläppen. 

En annan negativ miljöeffekt är använ-
dandet av båtbottenfärger som innehåller 
kemikalier som inte bara försöker hålla 
påväxten borta utan som också läcker ut 
i vattnet och skadar den marina miljön. 
En läxa många fi ck lära sig av de s.k. ten-
norganiska föreningarna (TBT). De var 
väldigt effektiva mot påväxt men skadade 
marina organismer i havet på ett mycket 
allvarligt sätt. Nu är TBT nästan urfasat 
med hjälp av EU, IMO och internatio-
nella överenskommelser.

Ytterligare en miljöaspekt av påväxt är 
att organismer kan spridas från ett havs-
område till ett annat där de kan växa till 
och allvarligt störa den ekologiska balan-
sen. Främmande och oönskade arter kan 
Fortsättning nästa sida…

Påväxt av växter och djur på skrovets yta är ett stort problem för sjöfarten. Många forsknings- och utvecklingsinsatser 
görs för att ta fram nya och miljövänligare sätt att förhindra påväxten.

Forskning på ytan – 
 för att lösa ett grundläggande problem

TEXT: BJÖRN DAHLBÄCK, PROGRAMCHEF MARINE PAINT, GÖTEBORGS UNIVERSITET

Havstulpaner på en båtbotten. Foto: Ingemar Larsson Naturligt förekommande bakterier i havet som fäst sig på en nedsänkt yta
Foto: Karsten Pedersen
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spridas genom att vara fripassagerare på 
skrovet.

De ekonomiska kostnaderna för på-
växt, som man inte lyckats hålla borta 
från ett skrov, är stora. Det fi nns mät-
ningar som pekar på upp till 40 procent 
ökad bränsleförbrukning på ett halvår 
på det fartyg som inte har behandlat sitt 
skrov på något sätt. 

Att förhindra påväxt
Idag fi nns färger som innehåller kemika-
lier, s.k. biocider, som ska utöva en gift-
verkan på de organismer som vill fästa 
på skrovet. Vidare fi nns färger som har 
en yta som det gör det svårt för organis-
mer att fästa eller gör att de fäster väldigt 
svagt. Silikonfärgerna är exempel på så-
dana färger. 

Forskningen för nya effektiva och mil-
jövänliga metoder är intensiv. På Göte-
borgs universitet och Chalmers tekniska 
högskola drivs ett forskningsprogram 
– Marine Paint - med ett tjugotal forskare 
för att utveckla miljösmartare sätt att bli 
av med påväxten. Mistra, som är Sveriges 
miljöstrategiska forskningsstiftelse fi nan-
sierar forskningen. 

Havstulpanen – en av de besvärligaste
Havstulpanen med sitt utstickande och 
hårda skal är den art som åsamkar båt- 
och fartygsägare de största problemen 
och som därför används som typorga-
nism för att undersöka påväxthindrande 
ämnen. Väl fast på skrovet så sitter den 
mycket hårt och skapar stor ökning av 
friktionen. Av dessa skäl så valde forsk-
ningsprogrammet Marine Paint att börja 
arbeta med havstulpan för att försöka 
fi nna ett hållbart motmedel.

Efter fl era års forskningsarbete har 
en lösning tagits fram. Forskningen har 
identifi erat ett ämne (medetomidin) som 
i väldigt små mängder motar bort havs-
tulpanen från en yta. När havstulpanen 
kommer simmande i form av en larv för 

att leta efter en yta, så söker larven av ytan 
för att avgöra om den skall klistra sig fast 
på denna yta. Om ytan är behandlad med 
små mängder av medetomidin så reagerar 
larven med att sparka snabbare med sina 
bakben. Och när den börjar sparka snab-
bare så kan den inte stanna vid denna yta 
utan simmar vidare. Molekylen skapar ett 
fl yktbeteende från ytan och ytan får inga 
eller få havstulpaner som slår sig ned. 

De studier som har gjorts på mole-
kylens påverkan på andra arter i havet 
pekar på en bra miljöprofi l och att den 
kan utgöra grund för en ny generation på-
växthindrande ämnen som inte är behäf-
tade med de miljöproblem som tidigare 
ämnen varit. 

Nu skall EU säga sitt
Alla molekyler eller substanser som sätts 
till en båtbottenfärg och som avses säljas 
i Europa för att hålla påväxt borta måste 
godkännas av det s.k. Biociddirektivet 
som beslutats om inom EU. Utvecklings-
arbetet av medetomidin drivs parallellt av 
företaget I-Tech AB som nu sammanstäl-
ler all information kring molekylen för att 
kunna få godkännande av EU för använd-
ning.  Parallellt med registreringsarbetet 
arbetar I-Tech med industrialiseringen av 
medetomidin-färg tillsammans med stora 
marina företag och färgföretag som länge 
sökt bättre lösningar mot påväxtproble-
matiken. 

Påväxt – inte bara havstulpaner
Havstulpanen är ett allvarligt problem, 
men tyvärr är den inte ensam bosättare 
på ett fartygsskrov. Det kommer alger och 
fl er djur som t.ex. musslor och sjöpungar. 
Forskningsprogrammet Marine Paint är 
nu inne i en intensiv fas att utveckla forsk-
ningsmetoder för att kunna mäta effekten 
av olika kombinationer av biocider mot 
alla typer av påväxt. 

De biocider som programmet arbetar 
med är de som EU kommer godkänna 

för användning. Det rör sig om ett tio-
tal. Kombinationer av dessa tio kommer 
testas mot alla de vanligaste påväxarna. 
Målet är att inom två år kunna leverera 
exakta recept på hur mycket av varje nöd-
vändig biocid som behövs i en färg. Dessa 
recept kommer vara de mest miljösmarta 
– dvs. så liten mängd av varje biocid som 
möjligt för att få en bra effekt mot alla 
påväxare på ett skrov.

Andra utvecklingsspår
Det bedrivs forskning och utveckling för 
att hitta bättre sätt att bli av med påväxt 
på många ställen – både inom industrin 
och akademien. Några andra utvecklings-
spår är:

Att kopiera naturen: Man letar efter de 
substanser som fi nns naturligt hos vissa 
havsorganismer och som skyddar vissa av 
dem från påväxt av arter. 

En ovälkomnande ytstruktur: Här för-
söker man skapa strukturer osynliga för 
ögat på färgens yta. Strukturer som har 
visat sig ha förhindrande effekt.

Svårt att andas: Ett svenskt företag har 
utvecklat en färg där det skapas ett tunt 
skikt nära skrovet som är syrgasfritt. Och 
fi nns inget syre så kan inte djur och växter 
leva där.

Enzymer om löser upp klistret: Alla or-
ganismer som fäster på ett skrov har nå-
gon typ av klister som de producerat och 
om håller dem kvar på skrovet. Ett danskt 
företag har utvecklat en färg som innehål-
ler enzymer som löser upp klistret.

Att använda borste: För fritidsbåtar 
fi nns anläggningar – drive in – där borstar 
rengör skrovet.

Björn Dahlbäck
Programchef Marine Paint
Göteborgs universitet

www.marinepaint.se

En larv av havstulpan som undersöker en yta.
Foto: Per Johansson

En sjöpung som fäst sig på en yta. Foto: Göteborgs universitet
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FRÅGA:
Om man frivilligt installerar extra utrustning ombord, t ex 
en extra radar, ekolod osv. som inte krävs enligt regelverket, 
måste den ändå vara rattmärkt?

Roland Eklöf på Sjöfartsinspektionen svarar:
Extra utrustning behöver inte vara rattmärkt. 
Vad man bör tänka på att utrustningen är säker och ska upp-
fylla de bestämmelser om elektromagnetisk kompatibilitet 
som framgår av SJÖFS 2006:17, 4 kap. 12 §, med ändring i 
SJÖFS 2007:30, för att inte störa annan utrustning.
När det gäller radio och radar fi nns det i SJÖFS 2004:28, 
1 kap. 7 §, med ändring i SJÖFS 2007:31 och Post och tele-
styrelsens föreskrifter PTSFS 2004:7.
Om man installerar rattmärkt utrustning som uppfyller kraven 
i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 1999:8) om marinutrust-
ning, omtryckt i SJÖFS 2003:2, så är den säker och EMC 
kompatibel.

✯ Läsarnas frågor





✯ Departement & myndighet
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SJÖFARTSINSPEKTIONEN INFORMERAR


Brand i maskin
Då ett mindre passagerarfartyg skulle lägga till vid en brygga 
stoppade huvudmaskinen, men genom att styra mot stranden 
bredvid bryggan blev den följande grundstötningen inte så hård. 
Fartyget gled upp på stranden och sedan ned i vattnet igen utan, 
som det senare visade sig, några egentliga skador. 
Därefter upptäcktes att det brann i maskinrummet. Efter att ha lar-
mat sjöräddningen kunde man ombord släcka branden. Man fi ck 
hjälp från land med eftersläckning och att ta iland passagerarna. 
Man kunde sedan konstatera att branden enbart hade omfattat 
luftfi ltren och att maskinen i övrigt fungerade som den skulle.
Vidare undersökning av händelsen ger vid handen att motorn 
möjligen har stoppat då det slogs back eftersom framåtkraften 
fortfarande varit hög. Farten har då fått maskinen att gå runt och 
arbeta mot stängda ventiler och den heta, komprimerade luften 
har kunnat tränga ut i luftfi ltren, som förmodligen varit förorenade 
av olja. Därmed har branden kunnat uppstå.
Händelsen visar att det kan fi nnas anledning att se över standar-
den på luftfi ltren. Ett antal händelser av liknande karaktär visar 
också att det kan fi nnas skäl att undvika häftiga maskinmanövrar 
i höga farter.


Ställbara propellerblad orsakar problem
Ett fi skefartyg som skulle överges drabbades av svårigheter som 
resulterade i både dödsfall och totalförlust av fartyget. Särskilt har 
uppmärksammats förhållandena vid övergivande av fartyget, då 
besättningen skulle sjösätta och gå i livfl ottarna. 
Man hade tre fl ottar ombord. Eftersom fartyget gjorde ansenlig 
fart akterut, förlorades två fl ottar då man helt enkelt backade från 
dem. Det gick inte heller att dra tillbaka dem med fånglinan. 
Det intressanta med detta och liknande fall är vad som händer 
med maskineriet. Det kan vara nödvändigt att få stopp på propel-
lern, vilket inte alltid är självklart. Propellrar med ställbara blad kan 
i vissa situationer komma att automatiskt ställas i ett ursprungslä-
ge, som kan vara full back. Fungerar inte annat återstår nödstopp 
av huvudmaskinen, vilket kan ta lite tid innan verkan är uppnådd. 
Sjöfartsinspektionen har sett samma problem i svenska vatten 
och vill därför påminna om vikten av att man ombord känner till 
hur de tekniska systemen fungerar och hur de reagerar i extraor-
dinära situationer. I detta ingår bl.a. att man vet hur systemen rea-
gerar vid blackout, hur de alternativa manöverstationerna fungerar 
och lokaliseringen av nödstopp. Detta bör tränas ordentligt under 
övningar och så autentiska förhållanden som möjligt.


Gick mellan kaj och båt
Inför en båttur skulle en äldre kvinna ta sig ombord på en pas-
sagerarbåt. I sällskap hade hon ett par, som skulle hjälpa henne 
ombord. På plats fanns också två besättningsmedlemmar, en på 
var sida om ombordstigningsplatsen. Eftersom kajen var utrustad 
med gummidäck för avfendring, fanns det ett utrymme mellan bå-
ten och kajen på åtminstone ett par decimeter. Kvinnan trampade 
fel och föll rakt ner mellan båten och kajen. En av besättnings-
medlemmarna fi ck tämligen omedelbart fram en båtshake, som 
han räckte kvinnan, medan den andra besättningsmedlemmen 
ringde efter ambulans. Samtidigt hoppade ytterligare en rederian-
sluten person i vattnet för att hjälpa kvinnan. Efter att man fått upp 
henne var kvinnan i ett tämligen dåligt tillstånd, men repade sig 
efter en tid.


Med tanke på det stora antal mindre passagerarbåtar som 
fi nns i svenska vatten kan Sjöfartsinspektionen konstatera att det 
inträffar förhållandevis få olyckor av detta slag. Inte desto mindre 
fi nns det anledning att peka på de risker det innebär då man tar 
ombord och iland passagerare utan att det fi nns en fast landgång 
eller motsvarande som kan garantera säkerheten. Rederiet måste 
i varje enskilt fall se till att tillräcklig säkerhet fi nns. 


I detta utrymme mellan kaj och fartyg föll den äldre kvinnan.


OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA
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✯ Pressreleaser


Nya MTU motorer i Waxholmsbolagets sk. V-båtar
Waxholms Ångfartygs AB har tecknat avtal med SwedMotor AB 
om nya MTU motorer i de s.k. V-båtarna. Primärt avser avtalet 
leverans av motorer till en båt för om-motorisering kommande vin-
ter. Waxholmsbolagets V-båtar är en serie om fem fartyg (Värmdö, 
Vånö, Vaxö, Viberö och Väddö) som i huvudsak trafi kerar 
Stockholms skärgård. Fartygen, som är byggda mellan 1990-1993 
på Oskarshamns varv, är 37,7 meter långa, 7,5 meter breda och 
tar 340 passagerare. Ursprungligen försågs fartygen med tre MAN 
dieslar. Ett fartyg i serien förses nu med tre nya MTU-motorer med 
modellnamnet 12V2000 M60. Det är 12-cylindriga marindieslar 
med en cylindervolym på 24 liter som är byggda för att klara trygg 
drift under tuffa förhållanden. Motorerna levereras med Twin Disc 
MGX växlar.


– Vi är mycket hedrade över att få förtroendet att leverera mo-
torer till Waxholmsbolaget. MTU:s motorer har erkänt hög kvalitet 
och kombinerar lång livslängd med god bränsleekonomi och 
långa serviceintervaller. Med motorvalet har Waxholmsbolaget 
bäddat för en miljövänlig och bekymmerslös framtid, säger Mikael 
Björndahl, försäljningschef marinmotorer på SwedMotor.


– Hög tillgänglighet kombinerat med god driftekonomi och låg 
miljöpåverkan har varit viktiga faktorer i vår upphandling säger 
Indrek Pöldma, Waxholmsbolaget. Vi ser fram emot vårt samar-
bete med SwedMotor som har ett högt anseende i branschen för 
sin höga servicenivå. Tognumkoncernen med varumärken som 
Mercedes industrimotorer, MTU, DetroitDiesel och VMmotori är 
en av världens ledande tillverkare av dieselmotorer, gasturbiner 


och bränsleceller. 
Koncernens industri-
motorer fi nns från 40 
till 3 700 hästkrafter, 
marinmotorer från 
170 till 12 300 häst-
krafter. 


Stora miljövinster med dieselelektrisk drift till sjöss
Intresset för dieselelektrisk drift inom den kommersiella sjöfarten 
har ökat på senare år - och miljövinsterna är betydande. Med 
Volvo Pentas 16-litersmotorer är de miljöskadliga utsläppen bara 
är en bråkdel jämfört med en traditionell fartygsdiesel.  Den tradi-
tionella fartygsdieseln är mekaniskt kopplad till fartygets propeller 
via ett backslag och en drivaxel. Motorns varvtal är det enda sät-
tet att påverka propellerns, och därmed båtens, hastighet. Med 
dieselelektrisk drift har fartyget ett antal (ofta fyra till sex) mindre 
dieselmotorer som driver varsitt generatoraggregat. Den produce-
rade elen driver två eller fl era drivenheter placerade under båtens 
skrov. Drivenheterna är ”allt-i-ett-enheter” med elmotor och pro-
peller. Och genom att de är vridbara sköter de också styrningen. 
Farten kan här regleras genom elmotorerna i drivenheterna och 
även genom att variera antalet dieselmotorer som körs. Eftersom 
elmotorerna har låg ljudnivå och det är betydligt lättare att ljudiso-
lera dieselelektriska generatoraggregat än traditionella marindies-
lar, så går t.ex. färjor med dieselelektrisk drift betydligt tystare än 
motsvarande fartyg med traditionell framdrift.


m/s Viberö.
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