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SWEREF Skärgårdsredarna - Sveriges Redareför-
ening för mindre passagerarfartyg bildades 1988. 
Föreningen är en branschorganisation för 
rederier som opererar passagerarfartyg 
upp till 500 passagerarplatser.
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politiker och myndigheter och arbeta för att 
informera om branschens betydelse för infra-
struktur och turism.
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I ett pressmeddelande den 16 oktober meddelade reger-
ingen att man beslutat ge Sjöfartsverket i uppdrag att tillkalla 
en särskild expertgrupp med uppgift att verka för ökad rekry-
tering av personal till sjöfartssektorn. 
”– Sjöfartssektorn står inför omfattande pensionsavgångar 
de närmaste tio åren. För att trygga svensk sjöfart behöver 
rekryteringen ta fart. Jag vill se fl er intresserade av sjöfart och 
jag vill framförallt se fl er kvinnor i branschen, säger infrastruk-
turminister Åsa Torstensson.”
Vi är mycket glada över regeringens initiativ. 
Skärgårdstrafi ken kommer att få stort behov av nyrekryte-
ringar framöver. Men för att underlätta rekryteringen behöver 
praktik- och utbildningssystemet reformeras. 
Praktiktiderna har minskats genom inrefartsbehörigheterna. 
Att tiden sänkts för att bli matros i inre fart har väsentligt un-
derlättat rekryteringen av matroser. Men fortfarande tar det 
över 6 år att bli behörig som befälhavare på skärgårdsfartyg. 
Det är en orimligt lång tid och är direkt hämmande på möj-
ligheten att rekrytera framtida befäl. Att bli trafi kfl ygare går 
betydligt fortare. Vår bransch måste kunna erbjuda ambitiösa 
och begåvade ungdomar en snabbare karriärväg.

Praktiktid är en märklig och odefi nierad valuta vars 
mått är sjödagar (sjötid). En sjödag får man oavsett om man 
arbetat 1 timme eller 14 timmar ombord under samma kalen-
derdygn. Arbetar man 7 timmar på ett fartyg och sedan går 
över och arbetar ytterligare 7 timmar på ett annat fartyg 
under samma kalenderdygn ger det också bara en sjödag. 
Börjar man arbeta klockan 23.00 och slutar 01.00 påföljande 
dag (2 timmars arbete fördelat på 2 kalenderdygn) så får man 
2 sjödagar. Förklara logiken i det, den som kan. 

Sjöfolk vill arbeta komprimerat för att få längre samman-
hållande ledigheter. I normala avlösningssystem där man 
arbetar en vecka ombord och är ledig en vecka, ger ett års 

heltidsanställning max 6 månaders sjötid. På våra tämligen 
avancerade statliga vägfärjor får man av någon outgrundlig 
anledning bara räkna en fjärdedel av sjötiden och max 6 må-
nader. 

I många år har vi framfört att sjötid borde räknas i timmar 
som i fl yget. Då blir ett års heltidsanställning lika med ett års 
sjötid. Men vi har förståelse för att sättet att beräkna sjötid är 
svårt att ändra eftersom det bygger på internationella över-
enskommelser. Därför har vi istället föreslagit väsentligt mins-
kade praktiktider, där en större del kan utgöras av kvalitets-
säkrad styrd praktik eller av utbildningspaket som innehåller 
både teoretisk och fartygsförlagd utbildning. 

Det fi nns inga kvalitativa krav på däckspraktiken idag. 
I verkligheten har däckspraktiken mycket liten relevans för 
färdigheten att framföra ett fartyg som befäl. Därför bör man 
defi niera vilket innehåll i däckspraktiken som är väsentligt för 
framtida befäl, och istället för en lång och ofta meningslös 
praktiktid kunna ge en komprimerad styrd praktik.

Att få den befälspraktik i skärgårdstrafi ken som krävs för 
att bli behörig befälhavare på fartyg med en dräktighet över 
70 är svårt. Den består i att tjänstgöra som styrman på fartyg 
mellan 50 - 499 alternativt som befälhavare på fartyg mellan 
50 - 70. Antalet fartyg mellan 50-70 är få och ordinarie styr-
manstjänster fi nns endast i ett fåtal skärgårdsfartyg. Detta är 
en rejäl fl askhals. 

För att behålla sina behörigheter måste man ha 1 års sjötid 
under en femårsperiod. Arbetar man i normala avlösnings-
system innebär det att man i snitt måste arbeta 5 månader 
per år för att få ihop sjötiden. Det medför stora problem för 
befäl som arbetar säsongvis. Det måste fi nnas rimligare sätt 
att behålla behörigheterna, t.ex. uppkörningsprov.

Praktik- och utbildningssystemet behöver anpassas till 
de förutsättningar som fi nns i skärgårdstrafi ken. Förbättringar 
har genomförts de sista åren, men mycket återstår att göra. 

Jag vill passa på att önska alla medlemmar och övriga läsare 
en God Jul och ett Gott Nytt År.

Arne Welin, Ordförande

✯ Ordförande har ordet!
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De nordiska delegaterna diskuterade 
bland annat myndighetsutövning, fart-
områden och miljöarbete inom organisa-
tionerna samt bristen på reparationsvarv 
i Östersjön. Skärgårdsredarna i Sverige 
vill införa ett evidensbaserat regelverk. I 
Norge fi nns det sedan några år två system 
för riskanalys av sjöfarten; F-Risk som är 
utvecklat i samarbete mellan Sjøfartsdirek-
toratet, Vegdirektoratet och Rederienes 
Landsforening, samt H-Risk (för snabb-
gående fartyg) som är utvecklat i samar-
bete mellan Sjøfartsdirektoratet, Kyst-
direktoratet, Rederienes Landsforening 
och Hurtigbåtenes Rederiforbund.

Maritima strategier
De danska och norska föreningarna 
kunde berätta om de maritima strategier 
som tagits fram av regeringarna i de båda 

länderna. Nyckeln till framgång har varit 
att hela den marina sektorn enats bakom 
satsningarna. Den norska regeringen har 
uttalat att ”Norge ska vara en världs-
ledande maritim nation och de norska 
maritima näringarna ska stå för de mest 
innovativa och miljövänliga lösningarna 
i framtiden.” Tack vare den klusterge-
mensamma rekryteringssatsningen man 
gjorde för några år sedan söker sig allt fl er 
ungdomar till sjöfartsnäringen och man 
har lyckats vända den negativa trenden 
med ökande personalbrist. I Danmark har 
utfl aggningen minskat. I Finland samar-
betar hela sjöfartsbranschen i ett projekt 
om utbildning för att minska bristen på 
sjömän. Man diskuterar bland annat att 
ändra grundutbildningarna för att locka 
ungdomar. 
text: leena tegevi foto: ole vistrup, sme

Ingemar Gustavsson från Finland t.v. över-
lämnar en målning till Skärgårdsredarnas 
ordförande Arne Welin med anledning av 
föreningens 20-årsjubileum. 

1200 fartyg och 100 miljoner  
 persontransporter inrikes varje år i Norden

Den 6 november arrangerade Skärgårdsredarna ett nordiskt möte i Stockholm med kollegorna från Danmark, 
Norge och Finland. Tillsammans representerar de nordiska föreningarna 1200 fartyg med 100 miljoner passagerare 
årligen. Mötet hölls på Strömmas kontor på Skeppsholmen. 
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Det var ett mycket uppskattat arrang-
emang som Klockargården stod för. Bara 
att komma till Tällberg klätt i höstens alla 
färger och med utsikt över Siljan är en 
upplevelse i sig. Att ha Klockar-Per som 
värd innebär dessutom att man hela tiden 

får vara med om nya upplevelser och ett 
varmt och familjärt mottagande. Klock-
argården har renoverats och byggts ut 
ganska ordentligt se senaste åren. Den 
senaste tillbyggnaden, Kultursalongen, 
har stor scen och aula med modern tek-
nik som gör det möjligt att ha alltifrån 
konferenser till middagar med show. Allt 
mycket professionellt genomfört. 

Engelbrekt helt kvinnlig
På onsdagen efter lunch, när alla mötes-
deltagare samlats på Klockargården, gick 
färden till Leksand med buss och bil. Men 
inte med vanlig buss eller vanliga bilar. 
Klockar-Per hade nämligen kallat ihop 
sina veteranbilskollegor till en kultur-
bilskortege. I Leksand hälsades alla 
välkomna ombord på m/s Gustaf Wasa 
och s/s Engelbrekt. Förutom Klockar-Per 
fanns ordföranden för ”Farled Dalarna”, 
Bertil Daniels, och vice ordföranden, Mo-
nika Rönnlund, på plats för att berätta 
om projektet med att skapa en farled på 
vattnet hela vägen från Orsa till Falun och 

till Borlänge. Därefter var det dags för alla 
damer att gå ombord på Engelbrekt som 
hade en helt kvinnlig besättning dagen till 
ära. Veronica Shultz från Blidösundsbola-
get seglade fartyget tryggt runt på Siljan. 
Färden gick i Österdalälven ut på Östervi-
ken till Hjortnäs och tillbaka. Eldare och 
maskinist var Inger Sjöholm, till vardags 
anställd i Ornö sjötrafi k. Monika Rönn-
lund (i keps) ledde alla herrarna ombord 
på Gustaf Wasa där dagens befälhavare 
var Erik Jalking assisterad av Anders Bill-
ström. 

På hemvägen avslutades veteranbilskor-
tegen vid Green hotell för en välkomst-
drink och visning av deras privata konst-
samling. Många förvånades över att få se 
originalmålningar av bland annat Anders 
Zorn och Carl Larsson. 

Efter en härlig middag på Klockar-
gården berättade Klockar-Per om hur 
det gick till när föreningen bildades. Ett 
bildspel med foton från tidigare före-
ningsmöten och arrangemang visades i 
Kultursalongen. 

Jubileumsmötet i  Tällberg
text och foto: leena tegevi

Skärgårdsredarnas höstmöte 2008 hölls 
på Klockargården i Tällberg. Det var där 
föreningen bildades 1988 med Klockar-
Per som ordförande. 20 år senare var 
man alltså tillbaka på samma plats med 
Klockar-Per som värd och mötesord-
förande. – Och vilket jubileumsfi rande 
det blev!

Föreningsmötet
Under förmiddagen hölls föreningsmöte 
i Kultursalongen. Bland annat presen-
terades den nya verksamhetsplanen för 
2009. Ambitionsnivån ska höjas genom 
en intensifi ering av kontakterna med och 
politiker och departement. 

På temat ”Aktuell forskning” presente-
rades efter lunch sjöfartssatsningen Light-
house av Björn Södahl. Lighthouse är ett 
centrum för nordisk sjöfartskompetens 
i samarbete mellan Chalmers, Handels-
högskolan i Göteborg och Sveriges Reda-
reförening. Där bedrivs tvärvetenskaplig 
forskning, innovation, utbildning och 
utveckling inom sjöfarten. 

Per Ekberg från VINNOVA och Sjö-
fartsverket berättade om de sjösäker-
hetsprojekt som VINNOVA fi nansierat. 
Regeringen har bidragit med 70 miljoner 
och övriga aktörer med lika mycket till 
olika forskningsprojekt under det senaste 
decenniet. 

Annelie Hilvarsson berättade om forsk-
ningsprojektet Marine Paint som är fi na-

niserat av MISTRA. Man har hittat ett 
ämne som förhindrar påväxt på båtskrov 
och som kan tillsättas i bottenfärger. En-
ligt forskarna är ämnet oskadligt för den 
marina miljön. 

Därefter följde en kort information om 
föreningens försäkringslösning och om 
föreningsavtalet för mobilt bredband. 
Avslutningsvis fi ck deltagarna veta hur 
föreningen Visit Skärgården lyckas locka 
besökare till Stockholms skärgård även 
under lågsäsong. 

Jubileumsmiddag
På kvällen var Kultursalongen omdukad 
till fest. Vid fördrinken fi ck gästerna en 
visning av Klockargårdens konst och 
hantverk. Stina Sunessons vackra gobe-
länger pryder många väggar på hotellet 
och Klockar-Per kan berätta historier 
om det mesta som fi nns där. Till midda-
gen serverades fantastisk underhållning. 
Klockargårdens egen krogshow ”Knä-
tofs” utfördes av lokala förmågor med 
stort engagemang och övertygelse. Det 
var ett mycket proffsigt arrangemang 
med duktiga sångare och dansare som 
fi ck publiken med sig, framför allt under 
rock´n roll-temat när Klockar-Pers gamla 
Cheva mullrade in på scenen.

Fredagen var hemresedag, men många 
följde med till Torsång vid Dalälvens 
strand för att besöka ångbåts- och bil-
muséet. Där intogs en gemensam lunch 
hemfärden.

1988-2008

Damen i skägg och huckle är Åke Olars, ansvarig för S/S Engelbrekt. I mitten dagens skeppare Vero-
nica Schultz och till höger maskinisten Inger Sjöholm.

Deltagarna hälsades välkomna av Klockar-Per vid Gustaf Wasa. Några av veteranbilarna syns i 
bakgrunden.

Engelbrekt hade helt kvinnlig besättning och 
passagerare. Här är det Anna o Anna från 
Styrsöbolaget till vänster och Linda från Höga 
Kustenbåtarna som har trevligt ombord.

Erik Jalking klar för avfärd med Gustaf Wasa, 
assisterad av Anders Billström.

Klockar-Per och Bertil Daniels ville åka med 
”dambåten” och fi ck ikläda sig huckle under 
färden.

Klockar-Per berättar. Foto: Mats Göransson.

Foto: Mats Göransson.

Foto: Mats Göransson.



Österströms ECO3
Österströms Rederi har en framtidsvi-
sion som har tagit form i ett fartygspro-
jekt kallat ECO3. 

Syftet med ECO3 är att utforma ett 
fartyg som med dagens teknik kan göras 
så miljövänligt som möjligt utan att 
göra avkall på transportekonomi eller 
tappa konkurrens mot befi ntliga fartyg 
av samma typ. ECO3 står för Ekono-
misk, Ekologisk och Ergonomisk.

ECO3 är ett bulkfartyg som lastar 
3000 ton (papper, pellets, stål, timmer) 
och som liknar övriga fartyg i Öster-
ströms fl otta. 

Dock fi nns ett par väsentliga skillnader; 
• Skrovformen skall utformas så att

minimalt motstånd uppnås. Det med- 
för att mindre motorer kan användas 
och mindre utsläpp genereras. Mindre 
vågor genereras också vilket i sin tur 
minskar effekten på stränder. 

• Skrovet skall tillverkas i höghållfast
stål och andra moderna material 
vilket ger låg vikt och ökad lastför-
måga. Dvs energiåtgången per trans-
porterat ton gods minskar. 

• Alternativa energikällor studeras 
för närvarande vilket ytterligare 
”avlastar” huvudmotorn och därmed 
minskar utsläppen. 

• Fartygets huvudmotor skall kunna
köras på MGO och/eller LNG vilket 
ger låga utsläpp till luften av SOX och 
NOX. Utsläppskraven till sjöss idag 
är högre i Östersjön och dess direkta 
omgivning och kommer troligen att 
vara så även i framtiden. 

• Miljön ombord skall utformas så att
buller minimeras i de utrymmen där 
besättningen normalt befi nner sig. 

• Fartyget skall också kunna lastas olika
beroende på last och därmed ytterli-
gare öka komforten för besättningen 

genom att fartygets tyngdpunkt kan 
anpassas. ECO3 utvecklas för att 
trafi kera hamnar i Östersjön och norra 
Europa med ca 3 anlöp per vecka.

Viking Lines sol och vindfartyg
Viking Line planerar för framtida fartyg 
som kan komma att utrustas med både 
segel och solfångare för minskad bräns-
leförbrukning. Nya motorer kommer 
att drivas på miljövänligare bränsle och 
bli mer effektiva än idag. Projektarbetet 
med de framtida fartygen leds av Viking 
Lines tekniske direktör Tony Öhman. 
Han har under lång tid arbetat med 
att utveckla befi ntliga och kommande 
fartyg.

Det fi nns visioner 
för hållbara transporter i Östersjön

ECO3 – Österströms framtidsprojekt. 
Här med så kallade ”Flettner” rotorer. Flettner rotorer (efter Anton Flettner) kan användas för att generera fram-
drivningseffekt istället för eller som komplement till konventionella dieselmotorer. Som ett led i utvecklingen 
av ECO3 har dessa studerats som ett alternativ till konventionella dieselmotorer. Det är inte bestämt om ECO3 
kommer att förses Flettner rotrer men de fi nns med som ett grönt alternativ till framdrivningsmakineri.

HÄR FÖLJER TVÅ EXEMPEL:

Bilden visar en möjlig utformning av Viking Lines framtida fartyg.
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Olycksscenariot var en kollision mellan 
vägfärjan Ornö Kurir och passagerarfar-
tyget Mysing. 

Sjöräddningscentralen (MRCC) fi ck 
larmet klockan 12.10 då Ornö Kurir lar-
made blackout och kollision med Mysing 
på Horsfjärden utanför Söderby brygga. 
Man rapporterade många skadade och 
brand ombord samt att man nödankrat 
och inte kunde fl yttas. Mysings befäl-
havare Peter Eriksson rapporterade ett 
30-tal skadade ombord varav fl era var 
fastklämda på fartyget. Dessutom hade 
ett antal personer hamnat i vattnet. 

Mysings kafeteria fylldes med ”skada-
de” studenter från Tullinge gymnasiums 
räddningslinje. Sminkade efter konstens 
alla regler deltog de med stor inlevelse för 
att ge räddningspersonalen från alla med-
verkande enheter mycket att öva på. 

MRCC, som ledde räddningsinsatsen, 
larmade ut deltagande sjöresurser. SOS 
larmades även av en privatperson via 
112. Befälhavaren på Kustbevakningens 
enhet KBV 046 utsågs till OSC (lokal in-
satsledare). Polis, kustbevakning, brand-

försvar, sjöpolis och sjöräddning övade 
med ett 10-tal enheter sammanlagt. De 
kom både från Stockholm och närlig-
gande ställen som Berga, Dalarö, Ornö 
och Nynäshamn. 

Första räddningsenhet på plats vid My-
sing var sjöräddningens båt Marcus Wal-
lenberg. Matrosen på Mysing, Martin 
Boije, och jungman Johan Söderberg hade 
under tiden genomsökt Mysing och kon-
staterat var det fanns skadade och fast-
klämda personer. Några hade även fått 
första hjälpen. När sjukvårdarna från sjö-
räddningssällskapet kom ombord tog de 
över arbetet med att hjälpa de ”skadade”. 
Strax dök även Kustbevakning och polis 
upp för att hjälpa till. Södertörns brand-
försvar fanns ombord på Ornö Kurir för 
att släcka branden. Dessutom anslöt ett 
sjukvårdsteam med läkare och sjukskö-
terskor med brandförsvarets båt.

De skadade fi ck första hjälpen, smärtstil-
lande vid behov och klipptes loss om de 
var ”fastklämda”. Efter hand evakuera-
des alla skadade via de olika räddnings-

enheterna för att få 
fortsatt vård i land. 
En ledningscentral 
och ett kriscenter 
för att ta hand om 
skadade hade upp-
rättats på kajen vid 
Söderby brygga. 

När övningen blåsts 
av gjordes en sammanfattning och samt-
liga deltagare var nöjda med sina insatser. 
Gudmund Sundell från sjötrafi kområdet 
Stockholm - Mälaren och Ulf Sjöholm, 
Södertörns brandförsvarsförbund, sum-
merade att alla enheter gjort bra ifrån sig 
och kommit snabbt på plats. Kommuni-
kationen hade fungerat bra trots att det 
blir väldigt trångt på VHF-kanalen när 
det är så många inblandade. Mobiltele-
fonen fungerar oftast bäst, konstaterade 
Gudmund Sundell.

Figuranterna tyckte att de blivit väl 
omhändertagna och ombord på Mysing 
var personalen nöjd med att allt gått så 
bra, för visst var det ganska nervöst innan 
övningen.

Sjöräddningsövning 
på Hårsfjärden
Den 16 oktober arrangerade sjötrafi kområdet Stockholm - Mälaren en sjöräddningsövning på Hårsfjärden. Det var en 
samverkansövning mellan sjöräddningsresurser, kommunala räddningsenheter, polis och sjukvård. Samtidigt fi ck de 
deltagande rederierna tillfälle att öva sin personal enligt ISM-organisationen ombord.

Befälhavaren 
Peter Eriksson 
anropar MRCC.

Brand på Ornö. Akutteam med läkare och sjuksköterskor ombord. Besättningsmännen Martin och Johan sammanfattar det akuta läget direkt efter 
olyckan. Sjöräddningssällskapet var först på plats.

text & foto: leena tegevi
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För det första kan konstateras vad de 
fl esta inom sjöfarten redan känner till: 
över 90% av alla transporter till och från 
Sverige görs med fartyg. Dessutom sker 
ca 40% av alla inrikes transporter, mätt 
i tonkilometer, med fartyg. Visserligen 
är dessa till stor del bulk- och tanklaster, 
men de utgör en viktig, för att inte säga 
nödvändig, komplettering av de övriga 
transportslagen.  P.g.a. de stora enhets-
volymerna är det dessutom en miljövänlig 
metod, även om det inte ska förnekas att 
förbättringar kan göras i det avseendet.

Med koncentration på antalet haverier 
och jämförelse mellan sjöfart och fl yg, 
konstaterar vd:n i klassifi ceringssällska-
pet ABS att om man relaterar till antalet 
driftstimmar, så har faktiskt sjöfarten 
bara hälften så många totalhaverier som 
luftfarten.

Dödsfall
Vår egen statistik i Sverige visar att det 
under de senaste decennierna endast dött 
en passagerare till följd av sjöolycka i 
svenska passagerarfartyg. Somliga år 
fi nns det någon eller ett fåtal skadade, 
men relaterat till antalet passagerare och 
det transportarbete som utförs, måste i 
alla fall resultatet betraktas som mycket 
gott.

Ytterligare en mätare på säkerhetsstan-
dard är tillbudsrapporteringen inom far-
tygen och rederierna. Den kan förbättras 
i många rederier, men blotta förekom-
sten av ett trots allt fungerande system 
gör att sjöfarten i detta avseende i högsta 
grad kan jämföras med fl yget, som haft 
fungerande system för tillbudsrapporte-
ring i decennier. Internationellt sett kan 
man betrakta Sverige som världsledande 
inom sjöfarten, och det fi nns långt gångna 
planer på att utveckla system internatio-
nellt. 

Olika uppgifter samlas i olika databa-
ser. Det fi nns en tendens till att man satsar 
mycket på att samla in och spara uppgif-
terna, men mindre på att använda dem 
till något konstruktivt. På Sjöfartsinspek-
tionen strävar man efter att få uppgifter i 
databasen för tillsynsbrister systematiskt 
jämförda med uppgifter i olycksdataba-

sen och branschens tillbudsdatabas. Ett 
sådant system kommer sannolikt att vara 
operativt inom överskådlig framtid. För-
hoppningsvis kan resultatet bli ett mer 
proaktivt sätt att arbeta med sjösäkerhet. 
Också i detta avseende kan sjöfarten sä-
gas vara i nivå med luftfarten.

Även om man lämnar passagerarfarten, 
som ju är ett kapitel för sig både i luften 
och till sjöss, och i stället studerar olyckor 
som drabbar yrkesverksamma, håller sig 
sjöfarten väl framme. Till och med inom 
fritidssektorn kan man göra jämförelser, 
även om det är viss skillnad i absoluta 
tal. Relaterar man till driftstimmar fi nns 
det ingen anledning att i en sådan jämfö-
relse skämmas för sjöfarten. Att vi ändå 
har ett problem i dessa sektorer, eftersom 
det ju faktiskt inträffar dödsfall, ska inte 
förnekas.

Äpplen och päron
Men är det rimligt att jämföra sjöfart med 
luftfart? Är inte det att jämföra äpplen 
med päron? Det är väl ändå inte konstigt 
att ett fartyg har lättare att klara ett stort 
haveri än ett fl ygplan, som naturligtvis 
störtar om fel skruv lossnar, medan far-
tyget oftast bara driver vidare? Jo, det kan 
vara så. Men i så fall ska väl inte någon 
jämförelse göras alls? Ska den inte göras 
på ena hållet, så ska den inte göras på 
andra hållet heller.

Oavsett vilket så kan man alltså dra 
slutsatsen att tillståndet för sjösäkerheten 
är tämligen gott. Däremot är det defi nitivt 
inte tillräckligt bra för att man bara ska 
kunna luta sig tillbaka och glida med. Sta-
tistiken avseende arbetsskador redovisar 
nämligen en förhöjd olycksrisk för den 

som arbetar till sjöss, nästan dubbelt så 
hög som genomsnittet i Sverige. Vidare 
vet vi att risken att drabbas av för tidig 
död p.g.a. osund kost och brist på mo-
tion snarare är högre för sjömannen än 
för medelsvensson. Det är också bara att 
konstatera att antalet dödsfall inom sjö-
fartens fritidssektor är alldeles för stort. 
Det fi nns alltså all anledning att iaktta 
försiktighet och att fortsätta arbetet med 
att utveckla säkerheten. 

Oavsett vad statistiken säger, så är det 
till slut den enskilde sjömannen som av-
gör hur nära katastrofen man tillåter sig 
att komma. Och i ärlighetens namn: li-
kaväl som ett svenskt trafi kfl ygplan kan 
krascha i ett skogsbryn i Uppland, så 
kan vi inte garantera att inte en svensk 
färja kommer att vara inblandad i en stor 
olycka i framtiden.

Den 1 januari 2009 kommer Sjöfarts-
inspektionen inte att fi nnas kvar. Arbetet 
att utöva tillsyn över sjöfarten kommer 
istället att skötas av Transportstyrelsen, 
Sjöfartsavdelningen. För den enskilde sjö-
mannen eller rederiet kommer det inte att 
märkas någon större skillnad, eftersom 
samma uppgifter kommer att skötas av 
samma personer även i framtiden, fast i en 
ny organisation. Ambitionen för Sjöfarts-
avdelningen i Transportstyrelsen kommer 
att vara densamma: att ständigt förbättra 
sjösäkerheten. Ett fortsatt träget arbete av 
alla inblandade i branschen krävs för att 
vi fortsatt ska kunna upprätthålla och 
förbättra den standard vi har idag. I den 
nya organisationen ökar sjöfartens möj-
ligheter att effektivt kunna tillgodogöra 
sig kunskaper och erfarenheter från de 
andra trafi kslagen.

Är sjöfarten säker?
text: jörgen zachau, utredningsenheten, sjöfartsinspektionen

Många gånger när man sysslar med sjösäkerhet gör man jämförelser med fl yget. Pratar man om tillbudsrapportering och vår 
önskan att förbättra den inom sjöfarten, brukar det heta ”ja, men inom fl yget fungerar det ju”. Pratar man om säkerhet överhuvud-
taget, är det ju ett känt faktum att ”fl yget är det säkraste transportmedel som fi nns”. Men är fl yget det enda säkra transportmedlet? 
Vilka faktauppgifter fi nns, och vad säger dessa?

” Vår egen statistik 
 i Sverige visar att det 
 under de senaste 
 decennierna endast 
 dött en passagerare 
 till följd av sjöolycka 
 i svenska passagerar-
 fartyg.”



Snabbfärjor kan halvera restiden och antalet bilar från norra 
skärgården under rusningstrafi k. 
Vägen mellan Öckerö i Göteborgs norra skärgård och cen-
trala Göteborg är starkt överbelastad i rusningstid. En del av 
sträckan innefattar transport med vägfärja. Det tar cirka en 
timme med bil att ta sig till och från city och det blir mycket 
köbildning med stillastående bilar. Vid vissa tillfällen är köerna 
så långa att det inte går att köra av vägfärjan på fastlandet. 
Hittills har man försökt minska trafi kproblemen genom att 
projektera vägar, tunnlar och broar. Två lokala folkomröst-
ningar om bro till Öckerö har dock utfallit med NEJ och 
trafi kproblemen ökar stadigt. Det fi nns emellertid ett alternativ 
som märkligt nog inte utretts: – Passagerarfärjor.

Om 160 passagerare väljer båten istället för bilen kan man 
minska antalet bilar på Hjulviksvägen/Torslandavägen (väg 
155) med cirka 135 bilar per tur (på arbetsresor åker 1,1 – 1,2 
personer per bil). 

Det betyder att de bilar som fi nns kvar på vägen kommer 
fram fortare och slipper köer. Därmed förbrukas mindre energi 

och släpps ut mindre avgaser. Åtta snabbfärjor skulle kunna ge 
10-minuterstrafi k mellan Hönö och Göteborgs city via Lind-
holmen. Över 900 personer kan transporteras i en riktning per 
timme och biltrafi ken på väg 155 skulle i stort sett halveras 
under rusningstrafi ken. Restiden till city skulle också halveras 
och sjunka till 30 minuter. 

Snabbgående fartyg kan köra direkt till Göteborgs city
Styrsöbolaget och Västtrafi k planerar nu för trafi k med snabb-
gående fartyg i den södra skärgården. Fartygen ska till en 
början köra från Vrångö via Donsö och Styrsö till Saltholmen. 
Nästa steg skulle kunna vara att köra direkt in till Göteborgs 
city. Förutsättningarna är att fartygen har liten miljöpåverkan, 
d.v.s. låg bränsleförbrukning och att de inte drar upp svall, 
även när man kör fort. Lösningen är en katamaran byggd i 
lättviktsmaterial – kolfi ber. Styrsöbolaget lånade för ett par år 
sedan en liknade färja och provkörde under en månad såväl i 
den södra som i den norra skärgården. Det blev en stor succé 
på alla vis, inte minst för resenärernas ökade bekvämlighet.

Det går att avlasta vägnätet, 
öka säkerheten och 
minska miljöbelastningen 
i storstäderna

Snabbfärjor – nya möjligheter för kollektivtrafi k till sjöss i Göteborg
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Ta bilen och åk kollektivt
Ska man från sydöstra förorterna till de nordöstra (t.ex från 
Nacka till Danderyd) så måste man antingen köra igenom 
centrala Stockholm eller runt hela staden. För att komma en 
kort distans fågelvägen, måste man åka en lång omväg. Det 
är ett trögt och sårbart trafi ksystem, där en mindre olycka 
kan stoppa hela genomfarten. Med vägfärjor som går direkt 
Nacka, Lidingö, Ropsten kan bilisterna avsevärt korta väg-
sträckan och belastningen på Stockholms vägar minskar. 

Låt den tunga lastbilstrafi ken åka kollektivt
Mängder av långtradare ska dagligen passera Stockholm i 
nordsydlig riktning. Fordon med dispens åker på E4:an genom 
Stockholms närområden (Essingeleden). Belastningen av vägen 
är hård. Många fordon får inte köra på Essingeleden, utan är 
hänvisade till att åka runt via Västerås etc för att komma förbi 
Stockholm. En omväg på cirka 15 mil. 

Vägverkets färjerederi har presenterat en idé om att före och 
efter rusningstid, där vägfärjorna har ledig kapacitet, ta en 
del av den tunga trafi ken på vägfärjor mellan södra och norra 
delen av Stockholm. Under den knappt timslånga resan på en 
vägfärja kan lastbilschaufförerna få sin lagstadgade vila. En 
vägfärja kan ta 3-4 långtradare, vilket sparar 60 mil 

vägtransporter alternativt fyra dispensfordons belastning av 
Essingeleden. Med rätt planering och logistik kan man göra 
betydande vinster i tid, pengar, säkerhet, utsläpp och energi-
förbrukning. 

Sammanfattning
Fördelarna med förslagen är uppbara. Minskad trafi k på 
vägarna ger mindre utsläpp och resorna går fortare, särskilt 
under rusningstrafi k. Kostnaderna för satsningar på kollektiv-
trafi k på vatten ska därför inte bara beräknas på vad fartygen 
kostar utan även vilka kostnader man slipper genom avlast-
ningen av vägnätet. Därför bör transportslagsövergripande 
utredningar göras där man ser trafi ksystemen i ett helhets-
perspektiv.

Förutom att man gör effektivitetsbesparingar, spar restid och 
minskar miljö-påverkan så förbättrar man säkerheten och i 
många fall även bekvämligheten. Vägverkets färjor, som är en 
del av det svenska vägnätet, är den enda delen av som uppnått 
nollvisionen. Tittar man på olycksstatistik för transportslagen 
är svensk skärgårdstrafi k det säkraste sättet att transportera 
sig.

Vägfärjor kan avlasta vägnätet i Stockholm
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Det intryck man får första gången man 
besöker Visingsö är att här lever man på 
odling och lantbruk i huvudsak, medan 
många pendlar till Gränna eller Jönkö-
ping. När sommaren kommer, då kom-
mer också turisterna i en aldrig sinande 
ström. Därför fi nns det också en väl ut-
vecklad turistnäring på ön.

Även om vägnätet på ön sedan länge 
är allmänt är det inget som inbjuder till 
någon omfattande biltrafi k. Man skulle 
kunna säga att det är dimensionerat för 
de boende och knappt något mer.

Innan 1960 sköttes kommunikationerna 
mellan Visingsö och fastlandet av privata 
redare och på den tiden fanns det också 
fraktfartyg som trafi kerade Vättern. 

1954 transporterades de första bilarna 
till Visingsö. Det var en privat fraktbåt 
som byggdes om för att kunna ta ombord 
bilar och den lastade sex personbilar.

1960 fi ck Visingsö kommun ansvaret för 
trafi ken, ett ansvar som övergick till Jön-
köpings kommun i samband med kom-
munsammanslagningen på 1970-talet.

Bilfärjorna kom, bilar, bussar och turis-
ter kom, i en ström man inte tidigare sett. 
Det tonnage man hade var underdimen-
sionerat redan från början och pendlande 
Visingsöbor kunde under delar av året 
aldrig vara riktigt säkra på att få plats. 
Därför kom bokningsrätten till, den som 
man nu så intensivt stridit för.

– Sedan minst 30 år tillbaka har diskus-
sionerna om ett statligt övertagande av 
huvudmannaskapet för trafi ken förts. Det 
har gått i vågor, men det har aldrig varit så 
nära ett beslut som de senaste månaderna, 
säger Jan-Olof Moberg som är chef för 
Visingsötrafi ken och styrelseledamot i 
Skärgårdsredarna.

Han betonar att man uppfyller alla kri-
terier för att vara en allmän led. Det fi nns 

allmänna vägar på båda sidorna och trafi -
ken är av den omfattningen att den borde 
ha varit allmän sedan många år tillbaka.

– På Visingsöleden arbetar idag 25 
personer året om. Två av dem fi nns på 
hamnkontoret inne i Gränna där de skö-
ter bokningarna, biljetterna och godshan-
teringen. Ytterligare cirka 20 personer 
kommer till under sommaren när den or-
dinarie personalen skall gå på semester, 
säger Jan-Olof.

text och foto: mats eriksson, färjerederiet

Huvudmannaskapet har varit den eviga frågan för Visingsötrafi ken under fl era decennier, men vid förra månadens kommunfullmäktigemöte 
i Jönköping kom beslutet att byta huvudman från 1 januari 2011. Endast en liten hake återstår. Regeringen måste säga ja till frågan om att 
behålla biljettavgifterna.

Resultatet av den utdragna beslutsprocessen har blivit att alla investeringar lagts på is, mycket har gått i stå och om inget händer snabbt 
med beslutet om biljettavgifterna blir situationen att betrakta som krisartad.

Färjan är nu bemannad dygnet runt och på 
varje vakt tjänstgör tre personer. Färjan 
är placerad ute på Visingsö där man har 
övernattningsrum inne i hamnkontoret.

Leden är placerad i fartområde D. Av 
Färjerederiets leder är det bara Holmö-
leden som har samma inplacering.

På tonnagesidan har man tillgång till tre 
fartyg. Ebba Brahe, Christina Brahe och 
Madame Tingley, passagerarbåten.

– Ebba Brahe är den nyaste av de tre, 
byggd 1990. Hon går hela dagarna och 
Christina Brahe går morgon och efter-
middag, medan Madame Tingley går i 
beställningstrafi k 650 turer per år, säger 
Moberg.

Alla tre fartygen måste byggas om. I an-
nat fall står samtliga färjor inför en ned-
klassning nästa sommar. Det innebär en 
avsevärd minskning av en kapacitet som 
redan är otillräcklig

När det gäller övergången till Vägverket 
och Färjerederiet fi nns det ingen som är 
emot. Det ses positivt både bland de an-
ställda på leden och bland öborna, men 
man vill behålla bokningsrätten som man 

nu genom förhandlingar med Vägverket 
ersatt med förtursrätt.

Ön har idag 780 fast boende, men un-
der sommaren mångdubblas antalet män-
niskor som ska dela på färjekapaciteten.

Rederichefen Jan-Olof Moberg har 
förhoppningen att Vägverket i samband 
med övertagandet beslutar om att bygga 
en ny och större färja, så att man kom-
mer till rätta med det kapacitetsbehov 
som fi nns. 

Vid senaste kommunfullmäktigemötet 
den 4 september återremmiterades frågan 
om huvudmannaskapet till kommunsty-
relsen där man då tog nya kontakter med 
Vägverket.

Personalen är härdad. De har levt med 
frågan om huvudmannaskapet i många 
år och välkomnade beslutet om byte av 
huvudmannaskapet. Det har varit påfres-
tande att inte veta något om sin framtid.

– Det var skönt att det äntligen blev ett 
besked. Nu får vi påbörja diskussionerna 
med Färjerederiet om att de tar över drif-
ten så snart som möjligt. Mitt förordnan-
de som rederichef går ut vid årsskiftet och 
jag hoppas få börja köra färja igen, säger 
Jan-Olof Moberg.

Visingsö 
 i väntans tider

Fakta Visingsöleden
Ledens längd: 5 500 m
Antal färjor: 2 + passagerarbåten 
Madame Tingley
Antal anställda: 25 personer
Antal skift per dygn: 3
Bemanning per vakt: 3 personer

Trafi kuppgifter
Antal turer/år: 8 250
Antal personbilar: 130 000 
Antal lastbilar: 4000
Antal bussar: 350
Antal motorcyklar: 2000
Antal mopeder/cyklar: 18 000
Antal godskärror: 2000
Antal fotgängare: 520 000

Rederichef Jan-Olof Moberg.

Däcksman Martin Miller och maskinist Dan Ekblom. Färjan går ofta fullastad mellan Gränna och Visingsö.

Befälhavare på Ebba Brahe, Jonny Ödeén.



KBV har fått ny generaldirektör
Regeringen har utsett Judith Melin till ny generaldirektör och chef 
för kustbevakningen. Hon efterträder Hans Lindqvist, som vikarie-
rat på tjänsten sedan förra generaldirektören Marie Hafström slu-
tade. Judith Melin kommer närmast från Statens kärnkraftsinspek-
tion, SKI, där hon var generaldirektör fram till sammanslagningen 
med Statens strålskyddsinstitut i somras. Hon tillträdde tjänsten 
den 13 oktober.

Pris och restid mer avgörande än miljön vid resa
I ett pressmeddelande från Transportgruppen meddelas att en 
färsk undersökning som gjorts bland företag i transportnäringen 
visar vad som styr kundens val av transport för gods liksom för 
personer. Ett kriterium som inte helt oväntat ökat i vikt är trans-
porternas miljöpåverkan, men priset liksom restiden är ändå 
viktigare för de fl esta kunder. Resultatet är intressant utifrån sam-
hällsdebatten som ofta lyfter kundens makt att skapa efterfrågan 
på miljösmarta tjänster och produkter. De kriterier som ledande 
befattningshavare i företagen inom transportnäringen uppfattar 
som viktigast när kunden köper godstransporter är priset. Andra 
faktorer som ses som viktiga är punktliga och säkra leveranser. 

De faktorer som anses vara viktigast för affärsresenären är restid 
och pris. För privatpersoner är bilden densamma som för affärs-
resenärer frånsett att priset bedöms vara en viktigare faktor än 
restid. Det uppskattas dessutom som viktigare att resan är enkel 
att beställa än att tidtabellen hålls. Undersökningen är framtagen i 
samarbete med HUI, Handelns Utredningsinstitut. Hela undersök-
ningen går att fi nna på transportfakta.se

Krav på svensk maritim strategi
Riksdagsledamoten Lars-Arne Staxäng (m) undrar i en skriftlig 
fråga till infrastrukturminister Åsa Torstensson när Sverige får en 
maritim strategi.

– På regional nivå i Västra Götaland fi nns redan en maritim stra-
tegi. Våra nordiska grannländer och de fl esta av EU-länderna har 
antagit nationella maritima strategier med goda resultatet för sina 
respektive sjöfartsnäringar som resultatet. Arbetstillfällen och har 
tryggats och det är precis vad Sverige behöver, skriver Lars-Arne 
Staxäng och fortsätter:

–  Sjöfartsnäringen har en tendens att hamna i skymundan trots 
att väldigt många personer direkt eller indirekt har sin försörjning i 
näringen. Jag hoppas att Åsa Torstensson kan ge besked om när 
även Sverige får en nationell maritim strategi. Branschen och alla 
som arbetar inom den behöver det. (SST)

Viking Line noterar kraftig ökning av passagerarvolymer
Under verksamhetsåret första november 2007 till sista okto-
ber 2008 reste totalt 6 171 273 passagerare med Viking Line. 
Passagerarsiffrorna ökade med 475 930 passagerare (+ 8,4 %) 
på samtliga rutter. De största ökningarna uppmättes på rutterna 
Kapellskär – Mariehamn, där Rosella ersatte Ålandsfärjan, och 
Helsingfors – Tallinn.

Norskt rederi har tagit över Öresundstrafi ken
Rederiet Eitzen Holding har tagit över Sundsbussarna mellan 
Helsingborg och Helsingör. Nu satsar man på två nybyggda fartyg 
för 400 passagerare. I restaurangen kommer att fi nnas plats för 
110 gäster. Fartygen ska utrustas med katalytisk avgasrening och 
partikelfi lter. Förhoppningsvis får fartygen svensk fl agg. 

Sjöfartsverket avvecklar fyrar
Sjöfartsverket planerar att avveckla ett antal fyrar, maskinhus 
och bostadshus i anslutning till fyrarna. Modern teknik gör att 
fyrarna inte behövs för sjöfarten längre. Avvecklingen innebär att 
anläggningarna kommer att säljas eller rivas. Förslaget är skickat 
på remiss till berörda kommuner, länsstyrelser och statliga myn-
digheter. 

De fyrbyggnader som hotas av rivning är: Bjuröklubb NÖ, 
Blackkallen, Blågrundet, Flasan, Furögrund Nedre, Furögrund 
Övre, Grauten, Huvudskär, Högskärs torn, Kågnäshällan, 
Lögaren, Måseskär, Pite Rönnskär, Sandsänkan, Stora Fjäderägg, 
Storkläppen, Söökojan, Väderöbod, Vännskär. 

Fyra av dessa vill Riksantikvarieämbetet byggnadsminnesför-
klara: Stora Fjäderägg, Högskärs torn, Söökojan och Måseskär. 

Oskarshamns varv varslar halva styrkan
Oskarshamns varv varslar 20 av 45 anställda. Orsaken är den 
osäkerhet som råder på grund av fi nansoron och lågkonjunkturen. 
Enligt varvets vd Richard Löwentz har man fått in knappt hälften 
så mycket i order för nästa år som omsättningen är i år. Hans för-
hoppning är dock att beställningar kommer eftersom många idag 
väntar in i det sista innan de bestämmer sig, och att varslen då 
inte kommer att träda i kraft.

Vikings livfl otteservice
Viking Life Saving Equipment har sagt upp auktorisationsavtalet 
med Ekens Naval i Stockholm. Det innebär att den enda livfl otte-
stationen i Stockholm som får utföra service på Vikings fl ottar är 
Vikings egen station i Tyresö. Ekens Naval meddelar att de, trots 
att de inte längre kan serva livfl ottar av märket Viking, även i fort-
sättningen kommer att ombesörja service av dessa. 

Skräpfångst
Kommunernas internationella miljöorganisation KIMO planerar 
tillsammans med Håll Sverige Rent att engagera fi skefartyg för 
att ta hand om skräp som dumpats i Östersjön. Förebilden fi nns i 
Nordsjön där holländska och engelska fi skefartyg utrustats så att 
de kan ta hand om och föra i land marint skräp. Det rör sig främst 
om olika typer av plast som orsakar mycket lidande bland sjöfågel 
och marina däggdjur. Skräpet leder också till skador på redskap 
och propellrar.

✯ Från Kust & Hav
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Stena Line höjer svavelhalten
Stena Line har höjt svavelhalten i bränslet från 0,5 till 0,99 procent 
på alla skandinaviska linjer. Det innebär 18 fartyg och nio linjer. 
Orsaken är dagens höga oljepriser. Bytet till en högre svavelhalt 
inleddes för några månader sedan och är nu slutfört. På ett och 
ett halvt år har bränslekostnaderna för Stena Line ökat med 700 
miljoner kronor. Trots att Stena Line ökar svavelhalten anser 
rederiet att man tar sitt miljöansvar. Enligt Jesper Waltersson, 
informationsansvarig på Stena Line, har man kört på 0,5 procent 
i ett antal år och även om man höjer svavelhalten nu ligger man 
fortfarande långt under den tillåtna gränsen. Man investerar också 
i landansluten el för alla fartyg i hamn. Att installera landanslutning 
på rederiets 18 skandinaviska fartyg kostar mellan SEK 75 och 
100 miljoner. Före år 2010 ska alla Stena Lines fartyg vara land-
anslutna. 

Sjöfartsverket inför webbaserat läkarintyg
Från och med mars 2009 kommer dagens pappersblankett för 
läkarintyg för sjöfolk att ersättas av en digital webbaserad 
blankett. Läkare som genomgått en interaktiv utbildning hos 
Sjöfartsverket och fått ett datasäkerhetscertifi kat installerat på sin 
dator kommer att kunna utfärda elektroniska läkarintyg. De läkare 
som är anslutna till systemet kan se tidigare utfärdade intyg, för 
att kontrollera giltighet, fartområden och vilken läkare som utfär-
dat intyget. Information om syn, hörsel och färgseende kommer 
att lagras i en databas hos Sjöfartsverket, så att handläggare på 
Sjöfartsinspektionens operativa enhet har tillgång till dessa upp-
gifter när de utfärdar behörigheter.

Syftet med förändringen är att ge läkaren ett bättre informa-
tionsstöd och att göra systemet mer användarvänligt. Möjligheten 
att få sitt läkarintyg på pappersblankett kommer dock att fi nnas 
kvar, och inga uppgifter kommer att lagras digitalt utan att sjö-
mannen gett sitt godkännande.

Expertgrupp för rekrytering till sjöfarten
Sjöfartsverket får i uppdrag att tillsätta en särskild expertgrupp 
som ska verka för ökad rekrytering av personal till sjöfarts-
sektorn enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet. 
Näringsdepartementets dialog med företrädare inom sjöfarts-
branschen har aktualiserat frågan om behovet av arbetskraft.

– Sjöfartssektorn står inför omfattande pensionsavgångar de 
närmaste tio åren. För att trygga svensk sjöfart behöver rekry-
teringen ta fart. Jag vill se fl er intresserade av sjöfart och jag vill 
framför allt se fl er kvinnor i branschen, säger infrastrukturminister 
Åsa Torstensson i en kommentar. Expertgruppen ska delredovisa 
sin handlingsplan och åtgärdsförslag i april nästa år. Den slutliga 
redovisningen ska ske senast i mars 2010.

Danmark får sjöfartsattaché 
Danska sjöfartsverket (Søfartsstyrelsen ) har utsett en sjöfarts-
attaché till ambassaden i Washington, USA. Konsul Henrik 
Lindegaard kommer i framtiden hantera alla maritima frågor 
i tätt samarbete med den danska regeringen och Danmarks 
Rederiforening (DARE). USA anses som en mycket viktig marknad 
som är i behov av särskild uppmärksamhet i dessa oroliga tider, 
så näringsdepartementet och Den Maritime Fond beslutade att 
tillsätta en representant från Søfartsstyrelsen på ambassaden i 
Washington DC. 

Detta sker samtidigt som Danmark tar över ordförandeskapet i 
Consultative Shipping Group som består av 18 länder som delar 
samma värderingar inom sjöfarten – en öppen och liberal inställ-
ning till världens shippingmarknader.
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Befälhavare somnade – orsakade olycka
Skarven gick på grund i Göteborgs södra skärgård i augusti 2007.  
Nu åtalas befälhavaren för vårdslöshet i trafi k då utredningen visat 
att orsaken var att han somnat. 

Fartyget körde med 13 knops fart upp på en holme. Tio passa-
gerare fanns ombord vid olyckstillfället men ingen skadades, 
däremot träffades befälhavaren av en tv-apparat i huvudet. 
Skarvens skador kostade runt 1,2 miljoner att reparera.

Enklare regler om kväveoxidavgiften  
Det ska bli enklare regler för att mäta och redovisa utsläpp av 
kväveoxider vid energiproduktion uppger regeringskansliet. 
Ändringarna gäller beräkningen av utsläppens storlek och 
beräkningen av om en anläggning måste betala miljöavgift. 
De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2009.

Hurtigruten säljer färjor och snabbgående fartyg 
Torghatten Nord AS, ett helägt dotterbolag till Torghatten 
Trafi kkselskap ASA, köper nästan hela verksamheten med färjor 
och snabbgående fartyg av Hurtigruten ASA. Avtalet omfattar 45 
fartyg och 606 anställda. VD Olav Fjell säger i ett pressmedde-
lande att han är nöjd med att avtalet säkrar tryggheten för de an-
ställda och en fortsatt god drift. Avtalet omfattar inte fyra snabb-
färjerutter och fem färjor i Troms län. Dessa kommer att opereras 
vidare av Hurtigruten tills avtalet med kommunerna i Troms län 
upphör den sista december 2009. Torghatten Trafi kkselskap ASA 
har drivit transportverksamhet sedan 1878. De blir nu Norges 
största aktör inom kollektivtrafi k. Försäljningspriset är NOK 488 
miljoner. Affären genomförs formellt den 5 januari 2009.

Gymnasiemässa för att locka unga till sjöfarten
Den svenska rederinäringen visade upp sig under den väst-
svenska ungdomsmässan Kunskap & Framtid som arrangera-
des på Svenska Mässan i Göteborg 13 -15 november. Mässan 
vände sig främst till gymnasister, men alla som är intresserade 
av högre utbildningar var välkomna. Under mässan fi ck ungdo-
marna träffa både ombordanställda och presumtiva arbetsgivare 
samt studenter från Chalmers Lindholmen. Satsningen under 
Gymnasiemässan har gett bra gensvar från näringen. Förutom 
rederier och skeppsmäklerier deltog bland andra Sjöfartsverket, 
Kustbevakningen, Sjöfartens Utbildnings Institut och Svensk 
Sjöfarts Tidning. 

– Det här är en fortsättning på Sjöfartskaravanen som turnerade 
runt den svenska kusten i somras och lockade 12 000 männis-
kor att lära mer om sjöfarten, säger Per A Sjöberger, direktör på 
Sveriges Redareförening och initiativtagare till satsningen. Vi hop-
pas det här samarbetet ska leda till fl er rekryteringsprojekt på fl er 
platser i landet. 1988-2008

Foto: Leena Tegevi
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Gunnar Ekström har avlidit
Gunnar Ekström, medlem i SWEREF Skärgårdsredarna 
sedan 1992 med rederiet Stockholms Södra Samtrafi k AB, har 
hastigt avlidit i en ålder av 63 år. Han efterlämnar närmast dottern 
Linda och barnbarnet Amanda samt vännen Pia. 

Gunnar ingick i Skärgårdsredarnas försäkringskommitté och 
var även delaktig i redaktionsrådet för föreningens ombordtidning 
Välkommen Ombord. Gunnar var en glad, generös och sällskaplig 
personlighet som alltid hade något positivt att säga om föreningen 
och dess verksamhet. Han och Pia har varit trogna besökare på 
föreningsmötena sedan många år. Senast på höstmötet i Tällberg 
i oktober var de med och fi rade föreningens 20-årsjubileum. 
Leena Tegevi, informationschef Skärgårdsredarna.

Gunnar Ekström
Gunnar och Pia hade påbörjat 
renovering av huset på Eknö, 
och inlett förberedelserna 
för att trappa ned yrkeslivet, 
då Gunnar lika plötsligt som 
oväntat lämnade oss lördagen 
den 25 oktober. 

Gunnar Ekström blev 63 år 
och efterlämnar livskamraten 
Pia, dottern Linda, barnbarnet 

Amanda, övrig släkt och många vänner. 
Gunnar hade ett brokigt förfl utet som åkare och brunnsborrare 

mm. Slutligen tog generna överhand – arvet från skärgårdsmiljön 
drev honom att utbilda sig och skaffa passagerarfartyg för skär-
gårdstrafi k. Jag umgicks mycket med honom under hans studietid 
och där grundlades den vänskap som så småningom utvecklades 
så att Gunnar blev en av mina absolut bästa vänner.

Gunnar var generös, hjälpsam och hade alltid tid för alla. Han 
bjöd gärna till fest, var oerhört slagfärdig och berättade otroliga 
historier om vänner och situationer han varit med om. Det är tomt 
utan Gunnar. Jag kan inte formulera detta bättre än Pia gjorde när 
jag talade med henne strax efter Gunnars bortgång: 

”Han fanns till för alla”.  
Gunnars och min relation var också uppdragsgivarens – entre-

prenörens. Även detta hanterade Gunnar så att inga svårigheter 
eller lojalitetskonfl ikter kom att uppstå. 

Gunnar var även som entreprenör en oerhört generös person. 
Till exempel, när Waxholmsbolaget hade trasigt fartyg, kunde han 
låna ut reservdelar och hjälpa till att montera dessa med resultatet 
att han inte fi ck körning med Sjösaga denna gång. Han hävdade 
att det nog räknades honom tillgodo ändå, men framför allt trivdes 
Gunnar och kände sig nöjd när han kunde hjälp andra.

Gunnar trivdes allra bäst bakom ratten på Sjösaga. Han sa ofta 
”det spelar ingen roll var jag kör bara jag får köra”. Han byggde 
också upp två väl fungerande godsfärjor och var med och 
startade Stavsnäs Gods och Kaj AB. 

Gunnar älskade skärgården men hade även ett andra paradis – 
Los Cristianos på Teneriffa. Där skaffade han två lägenheter för att 
kunna tillbringa vintrar och dessutom kunna ta emot gäster. Han 
hade också ett stort umgänge bland de bofasta i Los Cristianos, 
han talade ofta om sina spanska vänner. Självklart planerade han 
att leva pensionärslivet blandat mellan Eknö på somrarna och 
resten av året i solen på Teneriffa. 

När nu Gunnar lämnat oss vill jag förmedla vad Gunnar skulle ha 
hälsat oss alla – ”Gud vare med er för nu har jag inte tid längre”.
Vännen Henry Westerberg

Litteraturpris till kvinnlig författare 
För första gången har Stiftelsen Sveriges Sjömanshus tilldelat en 
kvinnlig författare sitt litteraturpris. Det är Ingrid Kaijser, etnolog 
och författare som fått priset för sin bok ”Kvinnliga sjömän - fi nns 
dom?” Belöningen på 20.000 kronor delades ut på Bok- och 
Biblioteksmässan i Göteborg den 26 september.  

– Det är glädjande att Ingrid Kaijser tilldelats priset. Boken visar 
på många olika sätt hur svårt det varit för kvinnor till sjöss, hur 
traditioner och förebilder saknats för dem. Det är en unik bok 
som välkomnas av många, säger Christer Nordling, kanslichef på 
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.  

”Kvinnliga sjömän – fi nns dom?” är en välskriven samtidsdoku-
mentation och ett högt kvalifi cerat referensverk som redan kom-
mit till användning som kurslitteratur. Boken gavs ut 2005. Ingrid 
Kaijser har tidigare skrivit och medverkat i ett stort antal skrifter 
som utgivits av Sjöhistoriska Museet och Föreningen Sveriges 
Sjöfartsmuseum i Stockholm. För pionjärinsatsen att skildra 
kvinnor som varit och är verksamma i sjömansyrkena tilldelade 
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus henne 2008 års litteraturpris om 
20 000 kr .

 
Till stöd för Sjöfolket 
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus har låtit producera en fi lm om sin 
verksamhet och historia.

Den heter ”Till stöd för Sjöfolket” och är gjord av fi lmaren och 
författaren Anders Wällhed som fi ck Sjömanshusstiftelsens lit-
teraturpris förra året. Filmen premiärvisades under Bok- och 
Biblioteksmässan i Göteborg den 26 september. I fi lmen berät-
tas om ursprunget till stiftelsen, om dagens verksamhet och mål 
samt om sjömanshusmuseet i Uddevalla. Sedan starten 1972 har 
Stiftelsen Sverige Sjömanshus delat ut totalt 212 miljoner kronor 
för att på olika sätt göra livet bättre för svenska sjömän. Förutom 
stöd till behövande delar man ut belöning för innovationer och 
räddningsinsatser samt satsar på forskning och utbildning.

Waxholmsbolaget testar olika avgasrening
Två av fartyget Sandhamns fyra huvudmotorer utrustades un-
der oktober med avgasrening i syfte att reducera utsläppen av 
kväveoxider och partiklar. Installationen ingår i ett fältprov som 
genomförs i samarbete med Volvo Penta och STT Emtec. Den ena 
motorn är utrustad med SCR (selektiv katalytisk reduktion) där en 
ammoniaklösning tillförs avgaserna innan de passerar en kataly-
sator. Utsläppen av kväveoxider minskar med detta system med 
95 procent redan vid låga belastningar och upp till 97 procent 
vid full effekt på motorn. Den andra motorn utrustades med EGR 
och partikelfi lter. EGR är ett system där avgaser återförs till insug-
ningsluften för att minska utsläppen av kväveoxider. Effekten på 
detta system är en reduktion med cirka 40 procent. Partikelfi ltret 
tar effektivt upp de pariklar som fi nns i avgaserna. Till skillnad från 
tidigare typer av partikelfi lter regenererar detta fi lter sig självt ge-
nom en förbränning med dieselolja. Installationen av utrustningen 
utfördes av Rindö Marine. Försöket beräknas pågå under ett till 
två år.

✯ Teknik & miljö 



30 ★ Skärgårdsredaren 4-08

✯ Medlemsnytt

Skärgårdsredarna samarbetar med Håll Sverige Rent
Stiftelsen Håll Sverige Rent och Skärgårdsredarna har inlett ett 
samarbete för att utveckla miljöarbetet inom rederibranschen. 

Mindre företag med få anställda har sällan resurser att arbeta 
systematiskt med miljöförbättrande åtgärder. Syftet med sam-
arbetet är att upprätta ett enklare miljöverktyg. På det sättet ska 
även mindre rederier med få anställda kunna se över sin verksam-
het ur ett hållbarhetsperspektiv.

Skärgårdsredarnas miljögrupp träffade Håll Sverige Rent i 
september i år för att påbörja arbetet. Det första steget är att 
formulera en miljöpolicy och miljömål för Skärgårdsredarna. 
Fortsättningsvis ska ett antal kriterier gällande till exempel avfall, 
kemikalieanvändning, luftemissioner och bränsleförbrukning for-
muleras. 

– Alla branscher måste ta sitt ansvar för vår havsmiljö. Ingen kan 
göra allt, men alla kan bidra! säger Skärgårdsredarnas ordförande 
Arne Welin.

Håll Sverige Rent har sökt EU-bidrag för att kunna erbjuda 
fortsatt stöd till Skärgårdsredarnas medlemmar att påbörja sitt 
interna miljöarbete. Besked om bidraget beviljas väntas i början 
på nästa år.

Håll Sverige Rent driver sedan fl er år liknande verktyg för olika 
verksamheter. Blå Flagg för gästhamnar och badplatser, Gröna 
Nyckeln för hotell och vandrarhem, Grön Flagg för skolor samt 
Miljödiplomerat arrangemang.

Foto: Krister Bång

Förslag att sjömäns sjuklön i inre fart jämställs med 
landanställdas
Näringsdepartementet har gått ut med en promemoria om sjö-
mäns sjuklön under så kallad redarskyddad tid. Den har tagits 
fram i samarbete med Socialdepartementet och är nu ute på re-
miss. I den föreslås att sjömän i inre fart inte längre ska omfattas 
av rätten till sjuklön enligt sjömanslagen, utan istället omfattas av 
reglerna om sjuklön i lagen om sjuklön och allmän försäkring, dvs 
samma regler som gäller för landanställda. För sjömän i när- och 
fjärrfart föreslås att rätten enligt sjömanslagen till full lön av ar-
betsgivaren behålls så länge de är ombord. 

Förslaget fi nns i Departementspromemorian Ds 2008:79 
”Sjömäns ersättning vid sjukdom”. Synpunkter ska vara inne 
senast 30 januari. Ikraftträdande är 1 juli 2009. 

Skärgårdsredarna samarbetar med:

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

Läkarintyg på Internet
För att få arbeta ombord på ett fartyg krävs ett godkänt läkar-
intyg för sjöfolk. Detta regleras i Sjöfartsverkets föreskrifter och 
allmänna råd (SJÖFS 1990:8). Föreskriften är nu under omarbet-
ning med syfte att förtydliga och förenkla innehållet. Då dagens 
pappersblankett är omfattande och inte särskilt användarvänlig, 
kommer den att ersättas av en digital blankett i ett webbaserat 
verktyg som kan ge läkaren ett bättre informationsstöd. Den nya 
föreskriften ska börja gälla den 1 mars 2009. Den gamla blanket-
ten kan användas under en övergångsperiod fram till den 1 sep-
tember 2009. Giltighetstiden för redan utfärdade intyg påverkas 
inte. Läkare som utfärdar läkarintyg kan inom kort börja använda 
en ny e-tjänst från Sjöfartsverket och hanteringen är helt digital. 
På Sjöfartsverkets webbplats, under rubriken ”e-tjänster”, kom-
mer det inom kort att fi nnas en interaktiv utbildning. Under rubri-
ken ”Nya användare” ansöker varje enskild läkare som vill ansluta 
sig till systemet om ett datasäkerhetscertifi kat hos Sjöfartsverket. 
Certifi katet installeras på läkarens dator för att elektroniska läkar-
intyg ska kunna utfärdas . Läkare anslutna till systemet kan kon-
trollera datum för utfärdande av tidigare intyg, giltighet, för vilka 
fartområden intyget gäller och vilken läkare som utfärdade intyget. 
Resultatet av syn, färgseende och hörselundersökningen lagras i 
en databas hos Sjöfartsverket. Förutom läkarna har även handläg-
gare på Sjöfartsinspektionens fartygsoperativa enhet tillgång till 
resultatet av syn, färgseende och hörselundersökningen för utfär-
dande av behörigheter. 

För den enskilda sjömannen/fi skaren innebär förändringen att 
den läkare man vänder sig till för att få ett läkarintyg är ansluten 
till systemet. På Sjöfartsverkets webbplats kommer det att fi nnas 
en lista med information om vilka läkare som anslutit sig och var 
dessa fi nns. (www.sjofartsverket.se)

Red anm: även fortsättningsvis kommer man att kunna anlita en 
av Socialstyrelsen godkänd läkare för att få vanligt intyg för hörsel 
och syn på pappersblankett. 

Ombyggnad eller förändring kan innebära risk
Att byta ut en maskin eller motor mot en annan modell eller med 
andra prestanda kan innebära risker. Det kan t.ex. uppstå nega-
tiva förändringar att byta ut en motor mot en starkare och tyngre, 
då stabilitet och manöveregenskaper kan försämras. En annan 
förändring i samband med maskinbyte som kan innebära risk är 
motorns egenskaper i form av högre temperatur på t.ex. turboag-
gregat, vilket kan öka brandbenägenheten. 

Ett för olycksutredare välkänt försämrat tillstånd är tillbyggnader 
på däck, vilket är vanligt inte minst på fi skefartyg. En ökad och 
högt placerad vikt, som kanske kombineras med ökat vindfång, 
kan leda till att båtens rörelser kan upplevas mjukare. En sådan 
förändring kan emellertid också vara ett viktigt varningstecken 
på att stabiliteten förändrats till det sämre. Under vissa förutsätt-
ningar kan detta vara direkt livsfarligt. Nyligen har åtminstone två 
sådana fall kunnat konstateras i närliggande vatten, båda med 
tragisk utgång.
• Sjöfartsinspektionen fi nner därför anledning att rekommendera

att noggrant kontrollera vid större ombyggnader och förändring-
ar att förutsättningarna ur säkerhetssynvinkel inte försämrats.

Ouppmärksamhet orsak till grundstötning
Efter att fartyget hade passerat ett trångt sund närmade man sig 
destinationen. Befälhavaren, som då var ensam på bryggan så när 
som på en guide, lade fartyget på kurs samtidigt som han via hög-
talarsystemet talade till passagerarna om den nära förestående 
ankomsten. Utredningen visade att befälhavaren girade någon 
minut för tidigt och därför kom fartyget fram en annan kurs och 
grundstötte. Däcksman hade kommit upp på bryggan omedelbart 
före grundstötningen. Skador uppstod bl.a. på hjärtstockarna, 
och det visade sig att det halvskott som omslöt dessa inte var vat-
tentätt, vilket befälhavaren hade förutsatt att det var. Det uppstod 
ett ganska stort läckage. 

Befälhavaren kallade MRCC och fi ck ganska omgående hjälp av 
ett annat fartyg i närheten. Man började med lossdragningsförsök 
utan att rådgöra med fartygsinspektör, men detta misslyckades. 

Passagerarna evakuerades till andra fartyg, och så småningom 
fi ck man tillräcklig hjälp med pumpar, och efter att ha rådgjort 
med anländ fartygsinspektör kunde man dra loss fartyget, ca fyra 
timmar efter grundstötningen. 
• Det är oerhört viktigt att man följer upp navigationen löpande, 
 inte minst vid kursändringar i trånga farvatten.
• Det är troligt att en aktiv utkik, som man enligt gällande krav 
 ska ha, hade kunnat förebygga olyckan.
• Det kan vara förenat med stora risker att försöka ta sig loss

omedelbart efter en grundstötning. Oavsett ska man inte för-
söka ta sig loss förrän man konstaterat att man har pumpkapa-
citet tillräckligt för att hålla undan vatten. Annars kan skadan bli 
mycket värre. 

Hand skadad vid arbete med slipmaskin
En besättningsman skulle pyssla lite på sin fritid och vistades i far-
tygets verkstad, där han skulle slipa en plåtbit. Då han inte uppfat-
tade arbetet som särskilt omfattande, nöjde han sig med att hålla 
plåtbiten i ena handen medan han höll slipmaskinen i den andra. 
Det bar sig inte bättre än att plåtbiten slant och orsakade ett djupt 
sår i handen. Skadan blödde kraftigt, och mannen fi ck transporte-
ras i land för att sys på sjukhus och en tids sjukskrivning.
• Sjöfartsinspektionen noterar att om olyckan är framme kan även

små händelser orsaka relativt stora skador. Detta fall medförde 
särskild transport iland och sjukskrivning. Det är viktigt att man 
inte slarvar med även till synes enkla uppgifter. I detta fall skulle 
antingen plåtbiten eller slipmaskinen vara fast monterad eller 
fastsatt, vilket sannolikt hade förebyggt skadan.

Halvskottet fungerade som bänkar att sitta på. Det skulle ha varit vat-
tentätt men var det inte.



34 ★ Skärgårdsredaren 4-08

Nätverksanslutning till värmekamera
På många fartyg eller landanläggningar fi nns det behov av att 
kunna visa och övervaka omgivningen oavsett ljus- eller väderför-
hållande. En värmekamera är mycket lämplig för detta i och med 
att den mäter värmestrålning i stället för ljus och ger lika bra bild 
på natten som på dagen. Nu lanserar Marinplus AB möjligheten 
att ansluta värmekameran FLIR Navigator Pan/Tilt till ett vanligt 
TCP/IP-baserat nätverk. Tack vare en nätverks/videoserver är det 
möjligt att via en vanlig webbläsare styra kameran och se bilden 
direkt på en dator i nätverket. Värmekameran kan styras och visas 
från obegränsat antal platser vilket gör det enkelt, kostnadseffek-
tivt och användbart för användaren. 

Ett exempel på en smart lösning är placering av en värmekame-
ra ombord på ett fartyg med övervakning av landgången. Personal 
på rederiets kontor eller på ett bevakningsföretag kan enkelt över-
vaka vad som händer ombord och styra kameran från distans när 
ingen besättning fi nns på fartyget.

Adveto först i världen med PRIMAR ECDIS OnlineTM
Med en ny tjänst som Adveto erbjuder – utvecklad i samarbete 
med PRIMAR – överförs de godkända sjökorten elektroniskt 
direkt till fartygets navigeringssystem snabbt, smidigt och utan 
mellanhänder. Hurtigbåten HSC Vingtor är först i världen med 
det nya systemet! Hon är utrustad med Adveto ECDIS-4000 där 
sjökorten från PRIMAR tas emot elektroniskt. De elektroniska sjö-
korten är ENC dvs. godkända för ECDIS och också godkända för 
”paperless” navigation. HSC Vingtor går på ”fl aggruten” mellan 
Bergen och Stavanger på Norges västkust. Kontinuerlig Internet 
anslutning sker genom 3G / GSM uppkoppling med minst 384 
kbits/sekund. Internetkopplingen ombord försörjer förutom ECDIS 
sjökort även fri uppkoppling för passagerare som har datorer med 
sig och kan ta mot mail mm. Advetos återförsäljare Westronic 
sköter försäljning, installation, service, support och utbildning för 
Advetos räkning i Norge. Intresset är stort från andra rederier och 
sedan installationen på HSC Vingtor har i skrivande stund redan 
ett antal nya fartyg skaffat sig Adveto ECDIS och kopplat in sig på 
den nya tjänsten. 

✯ Pressreleaser

Muskövarvet
Muskövarvet AB slöt i oktober avtal med Försvarets materielverk 
och Försvarsmakten angående underhåll av Amfi biesystemets 
fartyg och båtar på Ostkusten. Avtalet som sträcker sig till 2009-
06-30 med optioner i två steg fram till 2012-06-30, är ett ramavtal 
som ger Muskövarvet förhandsrätten till samtligt underhåll inom 
batchen. Avtalet omfattar ungefär 30 000 timmar per år och vär-
deras till ca 18 miljoner första året. Ett uppskattat sammanlagt 
värde beräknas till ca 74 miljoner kronor. I den batch som avtalet 
berör återfi nns främst Stridsbåt 90, Grupptransportbåtar och lätta 
trossbåtar, men även svävare och ledningsbåtar. 

Avtalet innebär samtidigt att Dockstakoncernen stärker sin 
position som en säker och solid samarbetspartner till Försvars-
makten. Dessutom innebär avtalet att samarbetet med Kockums 
AB Muskö och Scania Industri- och Marinmotorer stärks ytterli-
gare då dessa är underleverantörer och särskilt delaktiga till att 
Muskövarvet vunnit framgång i denna upphandling. 

Avtalet innebär i förlängningen dessutom att ytterligare rekryte-
ringar kan bli aktuella inom främst områdena mekanik, motorser-
vice, elektronik, skrov och projektledning

Genombrott för Stormfågeln – potentiellt stora miljövinster 
för båtindustrin
Stormfågeln har för första gången genomfört bränslemätningar 
av bolagets prototypbåt Stormfågeln. Enligt bolagets VD Peter 
Wasmuth ser man resultatet av de elektroniska mätningarna som 
ett genombrott för Stormfågeln. 
Den 8 oktober genomförde Stormfågeln ett antal bränsletester 
med sin prototypbåt med samma namn. Båten – som är 14, 5 me-
ter lång och väger 8,35 ton exklusive besättning och bränsle – har 
en ny typ av teknik och skrov för ytskärande propellrar. Testerna 
visar bland annat att Stormfågeln vid 58 knop och ett varvtal på 1 
800 rpm endast förbrukar 4,1 liter diesel per distansminut. En an-
märkningsvärt låg förbrukning för en så pass tung båt.
Vid sidan om potentialen för sänkta imissioner och bränslekostna-
der i förhållande till konventionell teknik har Stormfågeln även löst 
de brister som normalt förknippas med den ytskärande propel-
lertekniken. Stormfågeln har till exempel inga problem att nå och 
bibehålla planingsläge och båten har även hög manöverbarheten 
vid backslag. Dessutom är vågbildningen mycket låg. Stormfågeln 
har därför fram till idag endast haft fokus på de segment som idag 
använder sig av den ytskärande propellertekniken, som till ex-
empel paramilitära applikationer. Man vill dock i detta skede inte 
dra mer vittgående slutsatser av testerna än att resultatet visar att 
bolagets koncept kan vara intressant för fl er segment inom båtin-
dustrin.

FAKTA PROTOTYBÅTEN STORMFÅGELN
Längd: 14,5 m (44 fot)
Bredd: 3,2 m (10 fot)
Total vikt: 8 350 kg
Drivlina: PWT Pitchable Water Turbine. 5 blad/enhet
Motorer: 2 st Scania 12 liter, 6 cylinder, 675 hk/2 300 rpm.
Bränsleförbrukning: 4,1 l/nm vid 58 knop, 
1 246 crank hk/1 800 rpm
Toppfart: 59 knop (Mars 2008)

Hurtigbåten Vingtor. Bildcopyright Tomas Pinås.
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Om den svenska maritima näringen ska 
bli en vinnare i framtiden behöver den 
svaga och otydliga imagen vändas till 
att bli både stark och positiv. Det var 
budskapet från fl era av föredragshål-
larna. Enighet fanns kring kravet på ökat 
samarbete inom klustret, en samordnad 
informationssatsning samt ett tydligt ge-
mensamt budskap om näringens roll och 
unika egenskaper. Sjöfartsnäringen måste 
också bli bättre på att berätta om näring-
ens många olika karriärvägar och yrken. 

Sjöfartssektorn består idag av minst 
220.000 personer och är större än de 
fl esta tror. De stora svenska rederiernas 
verksamhet är ganska känd, men i nä-
ringen ingår också många mindre rede-
rier för skärgårdsbåtar och charterbåtar, 
ett stort antal egenföretagare med mindre 
godsfartyg under 300 GT. Där fi nns också 
en stor framgångsrik svensk småbåtsin-
dustri samt många omgivningsföretag, 
bl a teknikleverantörer. Även Marinens 
verksamhet hör till den svenska sjöfarts-
sektorn. 
Långsiktig näringslivspolitik avgörande
Carl-Johan Hagman, VD på Rederi AB 
Transatlantic, som talade under rubriken 
”Sjöfartsnäringen är en framtidsbransch, 
men kanske inte i Sverige”, menade att 
sjöfartsnäringen är en livsviktig bransch 
för vårt land, men att risken är stor att den 
minskar framöver. 

– Vi behöver entreprenörer och risk-
kapital. Vi behöver också politisk insikt 
och en långsiktigt stabil näringspolitik. 
Sjöfartsnäringen kräver tydliga förut-
sättningar och en konkurrensneutralitet, 
först och främst inom EU, men även glo-
balt. Om ett rederi beställer ett fartyg idag 
levereras det 2012 och kan räknas hem 
först år 2035, sa Carl-Johan Hagman.
– Det är fullt möjligt att få en lönsam 

expansiv sjöfartsverksamhet, men nä-
ringen måste söka samarbeten, t ex med 
basnäringar och hitta nischer där den 
kan utvecklas och bli bra, sa Carl-Johan 
Hagman. Han menade vidare att bran-
schen måste tala med en röst och hitta en 
gemensam frontfi gur.

Flexiblare utbildning
Framtidens sjöfartsutbildningar kommer 
att bli fl exiblare. Fredrik Olindersson, 
programansvarig för sjökaptensprogram-
met på Chalmers sa att det behövs mer 
simulatorbaserad undervisning och in-
teraktiva övningar, valbarhet i program-
men, möjligheter till vidare akademiska 
utbildningar samt mer samarbete mellan 
skola och näringsliv för att utbildningen 
ska attrahera ungdomar i framtiden.

Bättre kommunikation, tidig praktik 
och fl er jungmän
Ungdomarna, studenter från Chalmers 
och Sjöfartshögskolan i Kalmar, tyckte 
att sjöfartsnäringen borde vara mer 
självkritisk och förstå vikten av att stär-
ka sin image. Unga svenskar vet för lite 
om sjöfart. Inom näringen behövs mer 
samverkan och ett tydligt och ärligt er-
bjudande till de studenter som vill läsa 
på sjöfartsutbildningarna. De menade att 
sjöfartsnäringen måste bli bättre på att 
kommunicera fördelarna med att jobba i 
branschen, t ex karriärmöjligheterna, den 
internationella miljön, de goda villkoren, 
kvalitetstid iland, mm. Eleverna menade 

också att praktiktiden ombord borde för-
läggas så tidigt som möjligt. En tidig och 
bra praktik kan göra att avhoppen senare 
under kursen minskar. Många förstår inte 
villkoren till sjöss när de börjar sin ut-
bildning. De efterlyste fl er jungmäns- och 
motorelevsplatser ombord och hoppades 
möta arbetsgivare som visar gehör för 
idéer, ger social trygghet och framtida 
utvecklingsmöjligheter.

Tre priser delades ut under konferensen
Sjöfartsforums Miljöpris 2008 gick till 
Trelleborgs Hamn AB för att ha initierat 
en överenskommelse med tre färjerede-
rier att under hamnuppehållen endast 
använda bränsle med 0,1 % viktprocent 
svavel.

WISTA Swedens ledarskapspris WISTA 
Swedens Kompassros gick i år till över-
styrman Annika Larsson på Broströms 
M/T Pandion för hennes pedagogiska 
och ödmjuka ledarstil, viljan att utveckla 
sig själv och andra samt för hennes hel-
hetssyn kring fartyget, besättningen och 
Broströms organisation.

Folke Patrikssons pris från Stiftelsen för 
unga kreativa krafter inom svensk sjöfart 
tilldelades journalisten Klara Magnusson, 
för närvarande vikarie på Svensk Sjöfarts 
Tidning. Hennes säkra penna väcker nyfi -
kenhet och intresse för sjöfarten och ger 
en ökad förståelse för en av Sveriges vik-
tigaste näringar.

KLARA BUDSKAP PÅ VÄRLDSSJÖFARTENS DAG:

SJÖFARTSNÄRINGEN MÅSTE BLI 

tydligare och bättre 
på samverkan

Konferensen Världssjöfartens Dag 26 september 2008 i Göteborg arrangerades av 
Sjöfartsforum och samlade 250 deltagare från hela sjöfartsklustret. Temat var den 

svenska sjöfartsnäringens utmaningar inför framtiden. 

Världssjöfartens Dag är ett IMO-arrangemang som arrangeras världen över den sista tors-
dagen i september månad. Temat för dagen sätts av IMOs generalsekreterare som också 
skickar ut ett tal till världens IMO-nationer. Hedersuppdraget att läsa upp talet gick i år till 
Sjöfartsverkets generaldirektör Jan-Olof Selén. Han berättade om IMOs 60-åriga arbete i sjö-
fartens tjänst och lyfte särskilt fram Sveriges roll där näringen driver på utvecklingen framåt.

foto: leena tegevi

Studenterna och utfrågare 
i paneldiskussionen.

Fr v moderatorn 
Anna Risfelt Hammargren, 

Sjöfartsforum, 
Sara Eriksson, Daniel Tisell 

och Lasse Kjellerup, 
Chalmers och 

Kristoffer Ahlgren, 
Sjöfartshögskolan 

i Kalmar samt 
Lena Göthberg, Codan 

Marine Services.

PRESSMEDDELANDE:

Folke Patrikssons pris från Stiftelsen för unga kreativa krafter inom svensk sjöfart 
tilldelades journalisten Klara Magnusson. Prisutdelare var Folke Patriksson.

Carl-Johan Hagman, Rederi AB Transatlantic, menade att 
aktörerna inom sjöfartsnäringen måste samarbeta mer.



Fartygsforum har hållits årligen sedan 
2001 och arrangeras av Statens maritima 
museer (SMM). Vid planering av program 
för arrangemanget deltar ideella aktörer, 
till exempel Sveriges Segelfartygsförening 
och Sveriges Ångbåtsförening, samt Sjö-
fartsinspektionen, Riksantikvarieämbe-
tet och Arbetets museum. Fartygsforum 
2008 hölls den 18–19 oktober på Mariti-
man i Göteborg. Över 70 personer hade 
anmält sig, några fi ck förhinder medan 
andra tillkom. Möteslokalen i lastrum-
met på Fryken var välfyllt när Per Kärn-
man vd för Maritiman och Björn Varenius 
avdelningschef vid Statens maritima mu-
seer (SMM) hälsade alla välkomna.

Kulturvård
Årets tema var Maritim Kulturmiljövård. 
Björn Varenius inledde med att ge en över-
sikt hur SMM på olika sätt arbetar med 
ämnet. I maritim kulturmiljövård ingår till 
exempel frågor som rör omvandlingen av 

hamnar och varvsområden, det fl ytande 
kulturarvet med segel- och ångfartyg m.fl . 
kategorier fartyg, marinarkeologi, fyrar, 
farleder, sjömärken, slussar, kanaler, kra-
nar, kunskaper, traditioner med mera. 

Statens maritima museer fördelar år-
ligen en summa pengar som stimulans 
till arbetet med att bevara och bruka 
historiska fartyg. Vid fartygsforum dis-
kuterades hur detta bidrag kan utvecklas 
och breddas. För kommande år planeras 
stödet riktas till alla kategorier av fartyg 
som är k-märkta eller står inför möjlighe-
ten att bli det. Flera synpunkter och idéer 
framfördes under mötet och Maritima 
museerna tar med sig dessa förslag i det 
fortsatta arbetet med att formulera krite-
rierna för stöd till fartygsbevarande.

Rundtur med Färjan 4
Bland övriga programpunkter under Far-
tygsforum fanns information från Sjö-
fartsinspektionen och stf sjösäkerhetsdi-
rektör Per Nordström svarade på frågor. 
I programmet ingick också presentationer 
av Ångmaskinistutbildningen TF 750 på 
Sjöfartshögskolan i Kalmar, Västarvets 
planer för det maritima kulturarvet, Väst-
kustskutornas samrådsgrupp, Sällskapet 

Ångbåten och Arbetets museum. Mycket 
uppskattat var rundvandringen på Ma-
ritiman och hamnrundturen på Färjan 4 
under sakkunnig ledning av Ingvar Kron-
hamn.

Avslutningsvis bestämdes att nästa år 
Fartygsforum arrangeras den 17-18 ok-
tober i Norrköping. 

På www.maritima.se kommer ett utför-
ligare referat från arrangemanget inom 
kort att publiceras och där kommer fram-
över också inbjudan och program för Far-
tygsforum 2009 att presenteras.

Frykens lastrum på Maritiman i Göteborg var välfyllt då Statens maritima museer inbjöd till Fartygsforum 

Vad är Fartygsforum?
Fartygsforum är en mötesplats för dem som 
bevarar och brukar historiska fartyg. Det är 
ett tillfälle för ideella aktörer och myndighe-
ter att mötas och tillsammans diskutera och 
samtala om angelägna frågor. 

Ingvar Kronhamn från Sällskapet Ångbåten 
hälsar deltagare vid Fartygsforum välkomna 
ombord på Färjan 4 för en rundtur i Göteborgs 
hamn.

text & foto: claes wollentz
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Nyfi ken 
på ditt jobb
Elin Dahllöv

text: leena tegevi
foto: tommy gardebring / 
sjöfartsverket

Var jobbar du?
På SUI, Sjöfartens Utbildnings Institut.  Det är SUI som place-
rar ut elever som läser sjöfartsutbildningar på praktikplatser. 
Både från gymnasieutbildningarna och sjöfartshögskolornana. 
(Undantaget är KY-utbildningen på Klart Skepp som ordnar 
sina egna praktikplatser i Skärgårdstrafi ken).  

En praktik ska vara varierad, på olika fartyg och i olika far-
ter. Samtidigt ska den vara i minst 28 dagar. PÅ SUI fördelar 
vi praktikplatser, godkända av skolorna och Sjöfartsverket, på 
ungefär 200 fartyg, varav cirka 80 % är svenskfl aggade.

 
Var ligger din arbetsplats
Den ligger vid Brunnsparken i Göteborg, i samma lokaler som 
Sveriges Redareförening.  

Hur ser en vanlig dag ut?
När det är planeringstider börjar jag vid 8-taget. Först går 
jag igenom e-posten och kollar om det är någon elev som 
behöver en ny praktikplats. Sen sitter jag med elevplaneringen 
större delen av dagen. I övrigt är jag ute på skolor och mäss-
sor och föreläser och informerar om sjöfartsyrkena. Mycket 

tid går också till att informera på skolorna om hur man söker 
praktik, hur det är att vara till sjöss osv. En del har aldrig varit 
på sjön förut och det är viktigt att man förstår vad det innebär. 
Det kan skilja mycket mellan olika fartyg, hur det är och vad 
man får göra.

Vilken bakgrund och utbildning har du?
Jag läste fartygsteknisk inriktning på energiprogrammet under 
gymnasiet. Det motsvarar dagens sjömansskola. Sen gick jag 
ut till sjöss som matros. Bland annat var jag på skärgårdsfar-
tyg, tankbåtar och ro-ro fartyg. Sen gick jag i land och läste 
media och kommunikationsvetenskap på universitetet. Jag har 
alltid varit intresserad av att skriva och läsa.

Någon speciell händelse som påverkat till yrkesval?
I nian skulle vi göra PRAO och då tjatade jag mig till att få 
vara på Sjöfartsverkets lotsbåt bara för att visa att jag kunde 
det. Jag hade tänkt gå mediaprogrammet och bli journalist 
men ändrade mig efter PRAO´n på lotsbåten. Jag fi ck följa 
med på övningar, köra båten, bada i överlevnadsdräkt osv. 
Sedan ville jag bli båtman istället.

Vilken bakgrund/utbildning behöver man ha för ditt jobb?
Sjöbakgrund är ett måste. Man måste veta skillnaden mellan
olika typer av fartyg och hur det fungerar ombord. Det är 
också en fördel om man kan prata inför folk, är social och 
tycker om att träffa olika slags människor.

Varför valde du jobbet på SUI?
Jag hade velat ha jobb där ganska längre, för det verkade 
roligt och intressant, och blev jätteglad när jag blev tillfrågad. 

Vad är det bästa med ditt jobb?
Variationen. Och så är det är väldigt utåtriktat. Jag tycker om 
att prata inför folk.

Svårigheter i jobbet?
Det är en stor utmaning att få ihop elevplaneringen. Att ut-
nyttja fartygen på bästa sätt och att eleverna blir nöjda med 
sin placering. Det gäller att hitta att fartyg som är rätt för 
eleven utbildningsmässigt och samtidigt tillmötesgå elevens 
önskemål.  Väldigt många önskar fartyg som går i oceanfart 
men tillgången är förstås begränsad. Sen jobbar vi i ett ganska 
tungrott och gammalt system där man måste göra mycket 
manuellt.

Vad skulle du vilja ge för råd till ungdomar som funderar 
på att jobba inom sjöfarten?
Prova på det! Det är ett framtidsyrke där det fi nns gott om 
jobb. Jag har aldrig varit arbetslös sedan jag gick ut skolan 
för sju år sen. Arbetet är varierande, man är alltid på väg till 
nya platser, i nya situationer och man får jobba med problem-
lösning.  Det är dessutom bra betalt och är inte slitigt, vilket 
många tycks tro. Tröttnar man på att vara till ute sjöss fi nns 
det många jobb i land eller i skärgårdstrafi ken där man också 
behövs.

Till dem som redan går en sjöutbildning vill jag ge rådet att 
de ska ta åt sig all information och kunskap som de kan när de 
är ute. Och sjöbefälselever får rådet att nätverka och skapa sig 
många kontakter, både i och utanför skolan. 

Vilka förändringar är på gång inom den närmaste 
framtiden?
Först kommer vi att få en ny hemsida, vilket är efterlängtat. 
Och så ska vi få ett nytt elevplaneringssystem så att det blir 
mer lättjobbat. 

Har du någon framtida utmaning?
Jag skulle vilja jobba mer med att ta tag i kommunikationen 
mellan rederiet, fartygen och eleverna. Jag är säker på att alla 
skulle vinna på om det fungerade bättre. 

Din bästa egenskap?
Jag tror att jag försöker se det positiva i alla situationer. Och 
så är jag ganska drivande när jag blir engagerad. Jag är bra på 
att dra igång saker.

Din sämsta egenskap?
Jag är dålig på att avsluta saker. Jag behöver ofta hjälp med 
det.

Lever du efter något motto?
Allting ordnar sig.

Längtar du ut på sjön igen ibland?
Jämt. Nu ska jag ut över jul. Jag ska vara en månad på tank-
båt i europafart.

Namn: Elin Dahllöv  Yrke: Elevplanerare och matros  Ålder: 26 år  Bor: I Göteborg  Arbetsplats: SUI, Sjöfartens Utbildnings Institut
Åker till jobbet: Spårvagn. Det funkar perfekt.  Utbildning: Sjömansskola, media och kommunikationsvetenskap på universitet.
Fritidsintressen: Att skriva och läsa. Läser just nu: ”En halv gul sol” av Chimamanda Ngozi Adichie. Den handlar om när södra Nigeria 
blev Biafra.  Framtidsmål: En hel drös. Jag skulle gärna vilja skriva en roman om sjömanslivet på 2000-talet som beskriver dagens 
situation ombord. När det gäller jobbet i framtiden skulle jag vilja jobba med internkommunikationen mellan fartygen och rederierna. 
Jag vill få rederierna att bli medvetna om betydelsen av att de ombordanställda att få veta mer om vad som händer i land. Hela bran-
schen behöver lära sig det om man ska kunna behålla folk ombord.  Tidigare jobb: Matros i fem år. Har även testat att jobba med att 
bygga bilar, men jag längtade till sjöss och slutade efter 6 veckor. 

Elin matros och elevplanerare

Elin ombord på Ymer under Sjöfarts-
karavanen sommaren 2008.



FRÅGA:
Det har kommit nya prestandakrav för radarutrustning. Kraven 
gäller utan implementeringstid vid installation av ny radar. Enligt 
tillverkarna fi nns det än så länge inga typgodkända radarappara-
ter som är anpassade för mindre fartyg. Hur ska vi göra om den 
befi ntliga radarn går sönder nu? Får man installera begagnad 
utrustning som inte uppfyller de nya kraven?

Roland Eklöf på Sjöfartsinspektionen svarar:
Fartyg med bruttodräktighet under 500 som enbart går på inrikes 
resa undantas från att ha typgodkänd radar och får installera CE-
märkt radarutrustning.

Radarapparaternas effektiva bilddiameter ska vara minst 180 
millimeter på fartyg med bruttodräktighet om 300 eller mer. På 
fartyg med bruttodräktighet under 300 får man använda en bild-
skärm med ett minsta diagonalmått av 10 tum. Utrustningen på 
fartygen ska även uppfylla bestämmelser om elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC) som framgår av Sjöfartsverkets föreskrifter 
och allmänna råd, SJÖFS 2006:17/2007:30.

Vid beställning av ny radarutrustning ska den vara uppgrade-
ringsbar till den nya standarden och modifi eras så snart den blivit 
typgodkänd. När man beställer så bör man fråga leverantören när 
utrustningen blir uppgraderad. I ett avtal med leverantören bör 
man se till att få uppgraderingen inskriven. 

✯ Läsarnas frågor

42 ★ Skärgårdsredaren 4-08



44 ★ Skärgårdsredaren 4-08 Skärgårdsredaren 4-08 ★ 45 

Varför en ny lag om kassaregister?
Finansdepartementet överlämnade den 
28/3-2007 en proposition om den nya la-
gen till Riksdagen (Prop. 2006/07:105). 
Propositionen baserades på en utredning 
som startades så tidigt som 1994. Ut-
redningen hade som syfte att klarlägga 
huruvida det förekommer fusk i syfte att 
undanhålla inkomster i vissa branscher 
och i så fall i vilken omfattning det fö-
rekommer. Vartefter utredningen pågick 
bekräftades Skatteverkets farhågor. Man 
beräknar att så mycket som en miljard un-
danhålls från beskattning varje år. En stor 
del av dessa svarta pengar kommer från 
kontanthandeln. De branscher som anses 
mest utsatta är taxi, restauranger, frisörer 
och mindre butiker. Samtliga dessa bran-
scher har utsatts för noggrannare gransk-
ningar som ytterligare bekräftar förekom-
sten om svarta pengar. Detta i sin tur leder 
till att seriösa näringsidkare ofta tvingas 
lägga ner sin verksamhet p.g.a. vad man 
kallar illojal konkurrens eller att mot sin 
vilja ta till fusk för att kunna konkurrera 
mot sina mindre seriösa kollegor. För att 
stävja detta fusk utfärdade Riksdagen den 
nya lagen. Redan tre år innan lagen klub-
bades gav Finansdepartementet i uppdrag 
till Skatteverket att utarbeta föreskrifter 
i enlighet med denna lag. Föreskrifterna 
skulle utformas så att det på ett lätt och 
mycket säkert sätt går att uppfylla kon-
trollbehovet i enlighet med lagen.

Vad innebär lagen
För att kunna kontrollera det kontanta 
fl ödet i de berörda branscherna beslutade 
man att lagstifta om tvång på certifi erade 
kassaregister i samtliga kontantbran-
scher. Någon sådan lag fi nns inte idag 
med undantag för dem som säljer alkohol 
p.g.a. att de tvingas ha kassaregister via 
alkohollagen samt för dem som bedriver 
taxiverksamhet som redan har tvång på 

taxameter som anses vara en form av kas-
saregister. De befi ntliga kassaregistren är 
dock inte certifi erade enligt några före-
skrifter idag. Detta innebär enligt Skat-
teverkets beräkningar att så många som 
250 000 st näringsidkare berörs. Många 
av dessa har dessutom ett fl ertal kassare-
gister. I praktiken har SKV beräknat att 
uppemot 600 000 st kassaregister måste 
levereras under en mycket kort period 
med start senast 2010-01-01.

Historien bakom föreskrifterna
Skatteverket genomförde en konsekvens-
analys för se hur man skulle kunna ut-
forma föreskrifter som dels skulle tillgo-
dose det enligt SKV det mycket strikta 
kontrollbehovet, men ändå inte försvåra 
alltför mycket för näringsidkaren. Man 
utredde de kassaregister som fanns till-
gängliga på marknaden och spekulerade 
i alla möjligheter till fusk i dessa. Med 
SKV’s på den tiden bristfälliga kunskaper 
om kassaregister kom man fram till att 
ett kassaregister som uppfyller de öns-
kade kontrollkraven skulle kosta minst 
100.000 kronor eller mer och vara ut-
format på ett sätt som skulle innebära 
enorma praktiska hinder för näringsid-
karen. Som parantes kan nämnas att det 
förekommit förslag som kassaregister 
med direkt koppling till SKV via Inter-
net. I inledningsskedet ansåg man även 
att elektronisk journal inte var tillräck-
ligt säkert. Man hade för avsikt att endast 
acceptera journalremsa i pappersform att 
lämnas in till SKV varje dag. Hade dessa 
förslag fått gehör hade man kunnat tjäna 
en hacka på ett eget pappersbruk och en 
tillhörande järnväg för att transportera 
journalremsor till SKV. 

Som tur var kom man till sans på SKV 
och insåg att man för första gången nå-
gonsin behövde rådfråga berörda bran-
scher för att komma fram till en rimlig 
kompromiss. I och med detta skedde nå-
got unikt för första gången i Skatteverkets 
historia. Man vände sig i hemlighet till 
dem som man på SKV egentligen ansåg 
vara bovarna i dramat och bad om hjälp. 
Nämligen kassaleverantörerna och deras 
kunder. Man utsåg dem man ansåg vara 
de mest seriösa leverantörerna av kassa-
system samt representanter för några av 
de berörda branscherna och inbjöd dessa 

att delta i vad man kallade den Externa 
Kassaregistergruppen. Denna grupp kom 
förutom SKV’s tekniska och juridiska ex-
pertis att bestå av fyra representanter från 
kassaleverantörerna samt deltagare från 
Frisörförbundet, Hotell & Restaurang-
förbundet (SHR), Svensk Handel (SH). 
Totalt ca femton personer. På det första 
mötet på SKV’s huvudkontor klargjorde 
SKV att detta var första gången man gjort 
på detta sätt och att vi externa deltagare i 
stort sett var med på nåder. Om vi läckte 
ut uppgifter om att det allsmäktiga SKV 
varit tvungna att krypa till korset och ta 
extern hjälp för att genomföra projektet 
så skulle allt läggas ner omgående och 
SKV skulle ”köra över” branschen totalt. 
Således var hela projektet topphemligt. 

Detta gjorde att det i inledningsfasen av 
detta projekt var ganska spända relatio-
ner mellan SKV och de externa deltagar-
na. Men allteftersom projektet framskred 
mjuknade attityden ömsesidigt och man 
kom att uppskatta och tillvarata varan-
dras erfarenheter. 

Man hade som mål att så långt möjligt 
hålla nere kostnader för både samhället 
och enskilda näringsidkare. Likaså måste 
man försöka hitta en praktisk lätt genom-
förbar lösning. Detta i kombination med 
SKV’s mycket högt ställda kontrollkrav 
var ett inte helt lätt projekt att slutföra. 
Projektet pågick fram till september 2007 
och trots att samtliga parter fi ck accep-
tera ganska grova kompromisser inom 
respektive intresseområden ansåg alla att 

man tillsammans kommit mycket nära en 
rimlig lösning. Det kan också nämnas att 
de som fi ck krypa till korset med de allra 
största uppoffringarna var Skatteverket. 
De externa gruppmedlemmarna slogs 
med näbbar och klor för att få till en lös-
ning som inte skulle slå omkull stora delar 
av berörda branscher p.g.a. ekonomiska 
och praktiska följder.

SKV beslutade att hålla ett informa-
tionsmöte inom gruppen för att presente-
ra den slutliga lösningen för den Externa 
Kassagruppen i slutet av september 2007. 
Samtliga externa deltagare såg fram emot 
mötet och kunde äntligen se en ljusning. 
Nu kunde leverantörerna börja utveck-
lingen av passande produkter och han-
deln kunde planera nödvändiga investe-
ringar och andra åtgärder för att möta 
lagkraven. 

Men på mötet kom en kalldusch av vär-
sta sorten. SKV’s bedömning var att den 
överenskomna lösningen inte uppfyllde 
deras önskade kontrollbehov. Plötsligt 
var vi tillbaka på ruta ett igen. Flera års 
arbete ansågs vara förgäves. Protesterna 
var högljudda och några deltagare reste 
sig helt sonika och lämnade mötet. SKV’s 
enda kommentar var att de ålagts att lösa 
detta på uppdrag av Finansdepartemen-
tet. Hade vi protester eller frågor kunde 
vi kontakta FD själva, punkt slut! 

Sagt och gjort. Kassaleverantörerna 
träffades i hemlighet och diskuterade oli-
ka sätt att lösa situationen. Det slutade 
med att en av representanterna förfat-
tade en skrivelse som undertecknades av 
samtliga övriga representanter från kas-
saleverantörerna men även av handelns 
representanter. Skrivelsen skickades till 
fi nansministern. I denna förklarade man 
den uppkomna situationen och kom också 
med att antal förslag till smidiga lösning-
ar. Skrivelsen resulterade till SKV’s stora 
förargelse i att författaren av skrivelsen 
fi ck en kallelse till ett hemligt möte på 
Finansdepartementet där man gavs till-
fälle att närmare förklara situationen och 
dess följder. Finansdepartementet hade 
redan innan mötet tagit fasta på skrivel-
sen och med mycket hårda ordalag och 
hårda nypor i örat kontaktat SKV för att 
ålägga dem att lösa problemet omgående. 
Resultatet lät sig inte väntas på. Inom tre 
veckor hade SKV inte bara återgått till den 
inom gruppen överenskomna lösningen, 
utan dessutom ytterligare anpassat lös-
ningen till de från berörda branscherna 
ställda önskemål som skrivelsen till FD 
behandlat. 

Trots att förhandlingar och diskussio-

ner stundom varit mycket hetsiga så har 
slutresultatet av hela projektet resulterat 
i de föreskrifter rörande kassasystem som 
i dagsläget ligger i s.k. frysningsperiod i 
EU-parlamentet. Förutom de färdiga 
föreskrifterna så har det hela också re-
sulterat i en mycket förbättrad relation 
mellan SKV och berörda branscher samt 
en oerhört mycket större förståelse för 
varandras verksamheter. 

Projektet med föreskrifterna offentlig-
gjordes den 16 januari 2008 i och med 
att Skatteverket kallade samtliga större 
kassaleverantörer till ett offi ciellt infor-
mationsmöte för att slutligen offentlig-
göra grunderna till de kommande före-
skrifterna. Föreskrifterna mottogs med 
mycket blandade åsikter. En del kassa-
leverantörer ansåg sig vara mycket för-
bigångna för att de inte fått vara med i 
den externa kassagruppen. Skatteverkets 
representanter förklarade enkelt och rakt 
på sak att en del av de leverantörer som nu 
fi ck ta del av informationen om föreskrif-
terna för första gången ansågs så oseriösa 
att de egentligen inte hade i branschen att 
göra överhuvudtaget. Vidare deklarerade 
Skatteverket klart och tydligt att de som 
protesterade högst troligen var de som 
inte hade rent mjöl i påsen.

Hur ser ett certifi erat kassaregister ut
Som tidigare nämnts så måste alla som 
hanterar kontanta transaktioner ha ett 
godkänt (certifi erat) kassaregister. Ett 
certifi erat kassaregister består av ett kas-
saregister som omfattas av s.k. tillverkar-
deklaration och som har en certifi erad 
kontrollenhet ansluten. De kassaregister 
som fi nns på marknaden idag uppfyl-
ler med få undantag inte de kommande 
tekniska kraven och måste således bytas 
mot sådana som kan omfattas av en s.k. 
tillverkardeklaration. Tillverkardeklara-
tionen lämnas av tillverkaren och innebär 
att denne garanterar att kassan uppfyller 
samtliga tekniska krav i föreskrifterna 
samt att den på korrekt sätt kan kom-
municera med en kontrollenhet som i sin 
tur i krypterad form lagrar skattekritiska 
försäljningsdata. Kontrollenheten kom-
mer att minst vart femte år avläsas av SKV 
som är de enda som har möjlighet att de-
kryptera och utläsa försäljningsdata från 
kontrollenheten. Kontrollenheten sänder 
tillbaka en krypterad kod till kassan för 
att bekräfta korrekt mottagna data för 
varje kvitto. Koden skrivs ut på kvittot 
men är dock otydbar utan dekrypterings-
nyckeln som innehas av SKV.
 Fortsättning nästa sida.

Den 14/6-2007 utfärdade riksdagen en ny lag gällande kassaregister (SFS 2007:592). 
Lagen innebär stora förändringar för de företagare som bedriver så kallad kontant-
handel. Som kontanthandel räknas givetvis all hantering av kontanter, men även 
kontokortsköp och checkar. Lagen trädde i kraft omgående med undantag för 
§§ 9 – 29 som träder i kraft den 1/1-2010.

text: stefan eriksson, datorama

Kassaregister med
tillverkardeklaration

Certifi erad 
kontrollenhet

Certifi erat kassaregister

NY LAG FRÅN 1 JANUARI 2010

NY LAG OM

kas sa
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SKV jämför de av kontrollenheten lagra-
de data med motsvarande data i kassan 
och ser om de överensstämmer. 

Hur berörs ni som näringsidkare
Alla som säljer varor eller tjänster mot 
kontant betalning måste senast den 1/1-
2010 inneha ett certifi erat kassaregister.
Undantag görs under följande omständig-
heter;
• verksamheter med obetydlig omfatt-
 ning dvs. försäljningen är lägre än fyra 
 prisbasbelopp (prisbasbeloppet för 
 2008 är 41 000 kr) per år
• organisationer som är befriade från 
 skattskyldighet enligt inkomstskatte-
 lagen för inkomster från försäljning av  
 varor eller tjänster 
• taxi 
• distans- och hemförsäljning 
• varuautomater och liknande 
• automatspel enligt lotterilagen 
• torg- och marknadshandel.

Vad händer om man inte följer lagen
Alla berörda näringsidkare måste skicka 
in anmälan till SKV att man har en cer-
tifi erad kassa senast inom en vecka efter 
att man fått kassan levererad. Om inte 
detta görs eller om man inte innehar en 
sådan kassa trots att man omfattas av 
lagen kommer SKV eller av dem utsedd 

kontrollant att utfärda vite om 10 000 kr 
samt ett föreläggande om att införskaffa 
en godkänd kassa inom en vecka. Där-
efter görs en ny kontroll. Om man inte 
då uppfyller lagkraven tillkommer ytter-
ligare vite samt vidtagande av rättsliga 
åtgärder, t.ex. återkallande av F-skatt.

Hur får man tag på ett certifi erat 
kassasystem
Eftersom föreskrifterna i dagsläget ligger 
under en s.k. frysningsperiod hos EU så 
fi nns ännu inga certifi erade kassaregister 
att köpa. Däremot fi nns det redan en eller 
ett par leverantörer som kan leverera kas-
sor som redan nu är klara att certifi eras. 
Dessutom fi nns en leverantör som sedan 
ca 1,5 års tid sålt kassaregister som går att 
uppdatera för certifi ering. Certifi eringen 
av kassasystem som skall hanteras av 
SWEDAC och SP beräknas kunna starta 
i skiftet mellan första och andra kvartalet 
2009. Problemet ligger alltså egentligen 
i hur leverantörerna skall kunna tillgo-
dose marknadens behov av certifi erade 
kassaregister på så kort tid som återstår 
innan den 1/1-2010. I praktiken är det-
ta ogenomförbart. Om man utgår från 
SKV’s beräkningar skulle minst 250 000 
kassor levereras under ca åtta månader. 
Normalt levereras ca 11 000–12 000 
kassor på samma period. Alltså skall mer 

än 20 gånger det normala hinnas med. 
Ytterligare ett problem är att ett fl ertal 
leverantörer helt enkelt inte klarar att få 
fram kassor som uppfyller de nya skärpta 
tekniska kraven. 

Branschen har tillsammans med SKV 
beräknat att man kan öka leveranskapa-
citeten till cirka 4-6 gånger det normala, 
vilket ändå skulle innebära cirka 3-5 år 
att hinna leverera marknadens initiala be-
hov. Detta problem är idag ett faktum och 
diskussioner mellan berörda parter pågår 
hela tiden för att hitta lämpliga lösningar 
på detta problem. De berörda närings-
idkare som är ute i mycket god tid och 
redan idag köper kassor som är klara för 
certifi ering har inget att oroa sig för men 
de som väntar till sista stunden kommer 
att få problem. Många av de näringsid-
kare som känner till detta problem har 
redan idag köpt sådana kassor som kan 
certifi eras medan andra har bokat för se-
nare leverans.

Ytterligare information kan 
ni få av er kassaleverantör
eller på: 

www.skatteverket.se
skriv ”kassaregister” i sökrutan.




