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Välkommen ombord Transportstyrelsen!
Den 1 januari upphörde Sjöfartsinspektionen att fi nnas. 
Hela inspektionen inlemmades som en avdelning i den 
nya stormyndigheten Transportstyrelsen och heter numera 
Sjöfartsavdelningen. Transportstyrelsen har hand om regel-
givning och tillsyn för alla transportslag och ska arbeta för 
att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöan-
passade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. 
Huvudkontoret är placerat i Norrköping. 

Regeringen utfärdar årligen ett s.k. regleringsbrev för 
varje myndighet i syfte att styra myndighetens verksam-
het. I regleringsbrevet för Transportstyrelsen 2009 står att 
”Transportinspektionen skall i regelskrivning och inspektions-
verksamhet inom sjöfartsområdet särskilt beakta skärgårds-
sjöfartens särart.” Skärgårdstrafi ken är den enda bransch 
som får ett specifi kt omnämnande. 

Som ett av tre uppsatta huvudmål i Skärgårdsredarnas 
stadgar anges att föreningen skall:
• verka för att en rimlig hänsyn tas till de mindre passagerar-
 fartygens situation och förutsättningar

Regleringsbrevet visar att regering och departement delar 
vår uppfattning att skärgårdstrafi ken har en särart som måste 
beaktas. Det känns mycket bra att skärgårdstrafi ken inte 
längre slentrianmässigt kommer att behandlas som ett oöns-
kat småsyskon till den oceangående sjöfarten. Vi är en egen 
bransch som i många stycken har helt andra förutsättningar. 

Regeringen har tagit ett antal mycket bra initiativ som 
syftar till att det ska vara enkelt att starta och driva företag. 
Målsättning är bl.a. att minska företagens administrativa 
kostnader med minst 25 procent till hösten år 2010. 

Blir reglerna enklare och mer ändamålsenliga kan företagarna 
ägna mer tid och resurser till att driva och utveckla sina verk-
samheter. I sin förlängning gynnar detta tillväxt och arbets-
marknad. Skärgårdsredarna har under hösten skickat in en 
mängd förslag på regelförenklingar till Näringsdepartementet. 

Vid Transportstyrelsens invigning i Norrköping betonade 
infrastrukturminister Åsa Torstensson och generaldirektören 
Staffan Widlert att regelverken ska vara effektiva och att 
onödiga regler ska bort. 

För att slippa drabbas av restprodukter från alla regelverk 
som skapas internationellt för den oceangående sjöfarten, 
ser vi helst ett separat regelverk för inre fart. Vi vill ha en 
bättre vetenskaplig grund för reglerna, baserade på risk-
analyser, och tydliga trafi kslagsövergripande säkerhetsmål. 
Vi vill också att fl er tjänstemän på Sjöfartsavdelningen har 
erfarenhet av skärgårdstrafi k för att underlätta förståelsen 
för vår verksamhet. 

Ett bättre regelverk betyder inte att alla regler blir lättare 
att uppfylla eller ens medför mindre kostnader. Det viktigaste 
är att reglerna är begripliga, ger en verklig säkerhetsnytta, är 
kostnadseffektiva och att tillsynen inriktas på väsentligheter. 
Det kommer många positiva signaler från regering och de-
partement och vi får hoppas att dessa resulterar i en bra 
dialog med sjöfartsavdelningen och att en verklig förändring 
är på gång.

Alla medlemmar är mycket välkomna till föreningens årsmöte 
den 5 mars på båtmässan i Stockholm.

Arne Welin, Ordförande

✯ Ordförande har ordet!
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ening för mindre passagerarfartyg bildades 1988. 
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rederier som opererar passagerarfartyg 
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Sjöfartspub under Almedalsveckan
Måndag-fredag, kl. 17.00-19.00

Trädgården, Hamngatan 3

Vattenvägen - Framtidsvägen

Merparten av det som visas är riktat till fritidsskepparen, men 
det fi nns en hel del för yrkesskepparen också. Företag som 
Scania, Volvo, Furuno Sverige m.fl . och som har produkter 
riktade direkt för redarnäringen fi nns på plats. Här visas till 
exempel det senaste inom kommunikation som VHF, AIS, 
GMDSS, Inmarsatstationer samt andra hjälpmedel. Mycket 
av detta hittar man på tillbehörsavdelningen som nu är en 
av Europas största. Antalet utställande företag är i stort sett 
detsamma som förra året och de fl esta av marknadens aktörer 
fi nns på plats.  

– Besökaren kommer att ta del av en fullmatad vårmässa med 
många nya båtar, även om det är några färre jämfört med 
förra året. I gengäld ökar tillbehörsdelen och vi kommer att 
ha många intressanta seminarier att gå på. En stark attraktion 
blir också Ericssonbåten, 1:an, som ställs ut i fullskala. 
Den lär bli en riktig publikmagnet, säger Thomas Sandberg, 
projektledare för Allt för sjön. 

Tillbehörsrekord
– Tillbehörssidan i Charlie-hallen verkar slå rekord i år. 
Den har blivit en av norra Europas mest välfyllda tillbehörs-
hallar faktiskt, säger Marie-Louise Johansson, säljare på Allt 
för sjön. Här fi nns allt från vattensporter, säkerhet, vatten-
leksaker, kläder, skor, resor, utbildning, tampar samt enormt 
många nya elektroniska tillbehör.

NYHETER för både fritids- och yrkesskepparen

Skärgårdsredarna på mässan
Skärgårdsredarna fi nns på sin vanliga plats i monter nr AG:01. I år är det Björn Justin, 
tel 0702-149 260 och Ingemar Ehrenström, tel 08-540 863 80 som har hand om monter-
bygget. Hör av dig till en av dessa herrar ifall du vill hjälpa till. Eller kanske du har en fi n 
båtmodell, båttavla eller dyl. som du vill ställa ut i montern. Vill du hjälpa till att bemanna 
montern några timmar, ring Britt Ehrenström, tel 0708-196 669! 

Årsmöte
Skärgårdsredarnas årsmöte hålls på mässan i lokal K:21 den 5 mars. Kallelse har skickats 
ut till alla medlemmar. Efter årsmötesförhandlingarna kommer sjöfartsdirektören Per Nord-
ström från Transportstyrelsens sjöfartsavdelning för att svara på frågor och presentera nya 
medarbetare. På kvällen inbjuds till båttur från Skeppsbron till Stocksund med middag och 
underhållning i Cedergrenska tornet. Välkomna!

Nya marinmotorer, elektroniska instrument, navigationssystem, 
pumpar, bryggor, elsystem, radar, kylanläggningar, vattenrenare 
m.m. Godis för alla som vistas mycket på sjön, både för fritids- och 
yrkesskepparen. Allt för sjön öppnar den 28 februari på Stock-
holmsmässan och bjuder i år på många nyheter för alla med det 
marina som intresse eller yrke. 

 Allt 
för sjön
74:e

28 FEB-8 MARS 2009 STOCKHOLMSMÄSSAN



Åtta studenter på det internationella mas-
terprogrammet på Chalmers Lindholmen 
med Jan Bergholtz som handledare har 
under hösten arbetat med ”Älvis-projek-
tet”, som presenterades veckan före jul. 
Älvis, den gröna gåpaxfärjans göteborgs-
vitsiga arbetsnamn, är en katamaran med 
plats för 199 passagerare och 50 cyklar.

På tre minuter skall Älvis ta sig över 
Göta Älv. Två och en halv minut tar det 

att vända henne, lämna passagerare och 
hämta nya. 

Miljövänlig
Det är ett extremt lätt fartyg, 36 brut-
toton, 25 meter långt, tio meter brett 
och med en servicefart på åtta knop. Det 
skall drivas med batterier, men man kan 
byta till bränsleceller när den tekniken 
är mogen. Bland de olika framdrivnings-
sätt man övervägde är batteridrift och 
bränsleceller de klart mest miljövänliga.

Förbindelserna över Göta Älv är ett 
hett diskuterat ämne i Göteborg. Redan 
för åtta år sedan tog man på Chalmers, 
under professor Anders Ulfvarson, fram 
en gasdriven färja i samarbete med 
Styrsöbolaget. Det projektet lades på is, 
då Stombuss 16 sattes in över älven. 

Nu diskuteras en gång- och cykelbro 
för en kostnad på över en halv miljard 
kronor. Färjor på olika leder över älven 

skulle bli betydligt billigare. Det fi nns 
också andra klara fördelar med färjor. En 
bro ligger där den byggs och har man tur 
är det där passagerarna fi nns. Färjelinjer 
över älven ger en mycket större fl exibili-
tet. Skulle passagerarströmmen välja nya 
vägar kan färjeterminalerna fl yttas.

– En bro blir i längden fel, fel plats, fel 
storlek, för dyr, sade Erkki Persson, en 
gång VD på Götaverken och Chalmerist 
för 51 år sedan. Men en bro har starka 
förespråkare, politiker som tycker det är 
tjusigt, och byggnadsbolag och banker 
som ser affärsmöjligheter. 

Osänkbar
Studenterna betonade vid presentationen 
att det är av avgörande betydelse att fär-
jan får en hög regularitet. Missar man en 
går den nästa om några minuter. Trafi ken 
skall vara lika fl ytande som över en bro. 
Speciell vikt har lagts vid säkerheten. 

text: nils-erik lindell
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Strax före jul presenterade några studenter på Chalmers en idé kring en möjlig älvförbindelse i Göteborg. I början av sommaren 
2008 kunde vi läsa om ett liknande framtidsprojekt. Styrsöbolaget i Göteborg håller dessutom på och tittar på fl era olika framtids-
lösningar, bland annat bränslecellsbåtar. Men det börjar bli bråttom att realisera projekten och verkligen få fl era färjor i trafi k. 
VD Magnus Arnström på Styrsöbolaget menar att det redan nu är så många som reser med dagens älvfärjor i Göteborg att de 
snart når sin kapacitetsgräns.

Älvis – en god idé 
för älvförbindelse i Göteborg

Dagens älvfärjor i Göteborg når 
snart sin kapacitetsgräns. Försöken 
att hitta en lösning för älvtrafi ken 
intensifi eras. Trafi kkontoret har ett 
uppdrag från trafi knämnden att leta 
lösningar. Behovet kommer att bli 
än mer akut.

– Om några år kommer 70 000 män-
niskor att bo på norra Älvstranden i 
Göteborg, säger VD Magnus Arnström 
på Styrsöbolaget. Lika många på 
södra sidan har behov att pendla 
över älven. Redan nu är det så 
många som reser med Älvsnabben 
att våra färjor inte klarar kapaciteten 
länge till. Magnus Arnström tror att 
man om ett halvår bör vara nära ett 
preliminärt beslut. Kanske en båt 
kan vara klar 2010.

– Vi har redan tittat på fl era lös-
ningar, bland annat har vi varit i 
Amsterdam och studerat de färjor 
som Dammangruppen bygger. Jag 
var också på Chalmers Lindholmen, 
när Älvis presenterades. Jag kan 
säga att jag tycker idén med Älvis är 
jättebra. Det fi nns liknande projekt, 
men det intressanta är att chalmer-
studenterna också har en lösning för 
infrastrukturen på landsidan, hur fär-
jan snabbt kan lägga till i terminalen, 
och hur snabbt passagerarna kan 
lämna färjan och komma ombord 
genom de breda portarna.

Det är en sak som bekymrar 
Magnus Arnström:
– Den planerade gång- och cykelbron 
ligger som en blöt hand över utveck-
lingen, innan det projektet har strukits 
från dagordningen är det svårt att 
komma vidare med färjorna. Vad som 
nu diskuteras är en klaffbro och klaffar 
fungerar aldrig problemfritt. Det blir 
höga investeringskostnader och ett 
dyrt underhåll. 

För fl era år sedan diskuterades en 
ny älvfärja med gasdrift.

– Jag tror att bränsleceller är mer 
intressant, den tekniken utvecklas 
snabbt, säger Magnus Arnström.

– Chalmersprojektet kom rätt i 
tiden, säger Anders Roth, miljöchef 
på Trafi kkontoret. Vi måste ta vara 
på alla goda ideer.

Färjan är egentligen osänkbar. I pontoner-
na fi nns 25 slutna celler och skulle pon-
tonerna ändå ta stryk så kan färjan fl yta 
på skrovet, till och med om den skulle 
klyvas på mitten. Ombord fi nns livrädd-
ningsfl ottar och fl ytvästar för alla.

Bemanning
Många frågor ställdes om bemanningen. 
Det kan vara två man i besättningen, men 
det räcker med en, som därtill inte be-
höver uppehålla sig på bryggan utan kan 
vara på däck.

– I princip skulle färjan kunna opereras 
från land utan besättning, säger Jan Berg-
holtz, men för passagerarnas säkerhet bör 
en man följa med. 

Broförespråkare anser detta vara en 
svag punkt, men, som en representant för 
TTF sade, även en bro måste bemannas 
och därtill underhållas.

Snabb omlastning
I varje terminal lämnar passagerarna 
färjan på en sida, genom breda ramper 
längs med fartyget, och går ombord på 
den andra sidan. Med bara knappa tre 
minuter i terminalen måste debarkering 
och embarkering fl yta på bra. Ramperna 

kan konstrueras så att de hydrauliskt an-
passas till färjan. De fl esta passagerarna 
kommer att fi nnas centralt i Göteborg. 
När trafi klederna byggts ut kommer 
20 000 passagerare per dygn att komma 
till Stenpiren med spårvagn eller buss.

Det fi nns expertis på nära håll som kan 
bygga denna färja. Ingvar Andersson på 
Swedeship tror att varvet i Hunnebo-
strand skulle klara det på tio månader, 
efter en designtid på 4-5 månader. Och 
Bjarne Koitrand, VD på Götaverken City-
varvet, omtalade att det holländska mo-
derbolaget bygger liknande färjor.

Studenterna har haft gott stöd av ex-
perter under sitt arbete, inte bara av pro-
jektledaren Jan Bergholtz, professor Olle 
Rutgersson och Chalmers forskningsko-
ordinator Björn Södahl utan av en lång 
rad experter från branschföretag, bland 
annat batteritillverkaren Exidor Nordic, 
Gothia Marine, Kockums, TTS, Lloyds 
Register och Wärtsilä.

Hur har då reaktionen från Göteborgs 
stad och politikerna varit?

– Detta är den första presentationen, 
svarar Olle Rutgersson. Så än kan vi bara 
låta oss överraskas.

Idéer för älvförbindelser 
duggar tätt, men cykel-
broprojektet stoppar 
upp utvecklingen 
enligt Styrsöbolagets 
VD Magnus Arnström.

FOTO: LEENA TEGEVI

Projektgruppen bakom Älvis, längst t v professor 
Olle Rutgersson och bredvid honom handledaren, 
marinarkitekt Jan Bergholtz samt studenter. 
FOTO: NILS-ERIK LINDELL

Snart akut färjebrist

Källa: Chalmers



Längst uppe i Bottenviken mellan Kalix och 
Haparanda, 28 mil från ryska gränsen i den 
före detta sågverksorten Båtskärsnäs, fi nns 
Norrkust Marina. Varvet har under de se-
naste 25 åren utvecklats till ett komplett 
servicevarv för fritidsbåtar och kommersiell 
sjöfart.

Båtskärsnäs var tidigare känt bland sjö-
folk som utskeppningshamn för trävaror. 
Efter sågverkets nedläggning 1968 an-
vändes området som timmerupplag och 
fl ottläggningsplats där bogserbåtar häm-
tade timmersläp för bogsering längs den 
svenska och fi nska kusten. Denna verk-
samhet upphörde i början på 80-talet då 
landsvägstransporter av timmer ansågs 
vara en bättre lösning.

Varvsverksamheten påbörjades 1983 
av makarna Bo & Ruth Sandlund tillsam-
mans med sönerna Steve & Kent på det 
nedlagda sågverkets område. Från början 
tänkte man sig det som ett komplement till 
den närliggande campinganläggning som 
familjen arrenderade. På sågverksområ-
det fanns alla naturliga förutsättningar, 
med stora markytor och cirka 2000 me-
ters kajlängd av varierande standard och 
djup. Verksamheten utvecklades i rask 
takt trots många olyckskorpars varning 
att ”hur kan ni tro att det ska gå med ett 
varv här, där isen ligger metertjock halva 
året?”

Kyrkmålning
Trots anstormningen av båtar fanns det 
tider på året då verksamheten behövde 
utfyllnad.  Då fi ck varvet använda sin ut-

rustning till annat än båtar. Kommunal 
snöröjning, markentreprenader, olika 
industriarbeten osv utfördes under låg-
säsong. Bland det mest udda arbetet som 
utfördes var blästringen och målningen 
av en stor kyrka.

1988 upphörde campingverksamheten 
efter att politiska viljor gjort fortsatt ut-
veckling omöjlig. Detta blev upptakten 
till en intensiv utbyggnadsperiod för att 
härbärgera det ständigt ökande antalet 
båtar vars ägare insett bekvämligheten 
med att lämna båten vid gästbryggan på 
hösten och glömma sin båt tills vårsolen 
tittade fram.

250 tons kran
1992 övertog Steve & Kent ledningen av 
företaget. 2001 gjordes det slutliga ge-
nerationsskiftet med föräldrarna fortfa-
rande sysselsatta i företaget. 2004 kom ett 
förslag att ge bud på den stora hamnkran 
som fanns i Örnsköldsvik. Kranen skulle 
avyttras för att ge plats för bostäder i 
hamnområdet. Efter många om och men 
och ännu fl er olyckskorpars varningar 
beslutade man att fullfölja ett köp av 
lyftkranen. Demonteringen, pråmtrans-
porten och uppställningen av den 250 
ton tunga pjäsen gav upphov till stora 
hål i plånboken och många trasiga ner-
ver. Men det blev ett väldigt lyckat pro-
jekt. Varvet kunde ståta med en unik lyft-
kapacitet vilket innebar att man kunde 
lyfta de fl esta båtar som är aktuella för 
varvet. Lyftkranen har sedan dess tillfört 
många nya kunder från både Sverige och 
Finland.

Service av motorer och livfl ottar
2007 öppnades verkstad och butik i Lu-
leå, främst med inriktning på Volvo Penta 
reservdelar. Därifrån utförs service och 
reparationer till sjöfart och industri över 
hela Norrbotten, ett område som motsva-
rar ca 1/10 av Sverige.

En annan viktig del av verksamheten, 
som också hjälpt till att göra varvet känt 
i en stor del av Sverige och Finland, är 
servicestationen för livfl ottar som funnits 
sedan 1990. På grund av de stora avstån-
den i norr har det skapats egna transport-
lösningar som gör att man kan hämta och 
lämna fl ottarna även hos avlägset belägna 
kunder till en rimlig kostnad. 

Vid sidan av varvsverksamheten och 
livfl ottarna fi nns också en välbesökt gäst-
hamn, sjömack och en tillbehörsbutik där 
varvet är ledande i norr inom marinelek-
tronik och sjösäkerhetsutrustning. 

Varvet vinterförvarar idag cirka 250 
båtar och sysselsätter 10 anställda.

text: kent sandlund  
foto: kent sandlund & andreas norin

Sveriges nordligaste varv

Norrkust Marina
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I Skärgårdsredaren har vi under årens lopp låtit olika varv presentera sig och sin verksamhet. 
Nu har turen kommit till Norrkust Marina. En av delägarna, Kent Sandlund berättar om varvet 
här nedan. 
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Från och med årsskiftet fi nns inte längre Sjöfartsinspektionen. 
Men namnet kommer att leva kvar länge till i olika sammanhang 
tror sjöfartsdirektör Per Nordström, som är chef på den nya myn-
digheten Transportstyrelsens Sjöfartsavdelning. 

En ny myndighet ansvarar för tillsyn och normering (föreskrif-
ter) för sjöfarten från och med den 1 januari i år. Det är Trans-
portstyrelsen som samlar alla transportslag i en och samma 
inspektionsmyndighet. Den nya myndigheten invigdes den 19 
januari av infrastrukturminister Åsa Torstensson. Generaldi-
rektör är Staffan Widlert och chef för Sjöfartsavdelningen är 
sjöfartsdirektör Per Nordström.

Ska ena de fyra transportslagen
Transportstyrelsen, som är en myndighet under Näringsdepar-
tementet, ska bidra till att de transportpolitiska målen uppnås 
genom att skapa större enhetlighet mellan trafi kslagen och ar-
beta för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och 
miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och 
väg. Man har det samlade ansvaret för att ta fram regler och 
se till att myndigheter, företag, organisationer och medborgare 
följer dem. Enligt Staffan Widlert är det viktigt att se till kon-
sekvenserna av föreskrifterna. Man kommer att jobba mycket 
med regelförenkling för att få bort omotiverade eller onödiga 
kostnader inom de olika transportbranscherna. 

Huvudkontor i Norrköping
Transportstyrelsens huvudkontor fi nns i Norrköping. Tills dess 
man funnit lämpliga permanenta lokaler i Norrköping har gene-
raldirektören sin bas i tillfälliga lokaler invid Luftfartsverket.

Sjöfartsavdelningen
I stort kommer Transportstyrelsens sjöfartsavdelning att ha 
samma organisation som Sjöfartsinspektionen. Inspektionsom-
rådena IOS, IOG och IOM kommer att behålla sina beteckning-
ar och kontor i Stockholm (+ Sundsvall), Göteborg respektive 
Malmö. De kommer att organiseras på samma sätt som tidigare. 
Kontoren i Karlstad och Kalmar ska dock avvecklas. Så gott 
som hela personalstyrkan från Sjöfartsinspektionen på cirka 
190 personer tackade ja till att gå över till Transportstyrelsens 
Sjöfartsavdelning. De blir kvar i sina nuvarande lokaler hos 
Sjöfartsverket tills Transportstyrelsens huvudkontor fl yttar till 
permanenta lokaler i Norrköping. Där ska det fi nnas plats för 
både Sjöfarts- och Luftfartsavdelningen. Vägtrafi kavdelningen 
och Järnvägsavdelningen blir kvar i Borlänge.

Nu ansvarar Transportstyrelsen för

sjösäkerhetsarbetet

text: leena tegevi
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Per Nordström förste sjöfartsdirektören 
Per Nordström, som tidigare var ställföreträdande sjösäkerhets-
direktör på Sjöfartsinspektionen, är nu utsedd till Sveriges förste 
sjöfartsdirektör. Sjöfartsavdelningen utformar regler, prövar och 
utfärdar tillstånd samt utövar tillsyn främst över svenska och 
utländska fartyg i svenska farvatten. Eftersom de transportpoli-
tiska målen står i fokus kommer Per Nordström att ansvara för 
sjösäkerhetsfrågor men även att ha tillsyn över delar av Sjöfarts-
verkets verksamhet. Han ser fördelar med den nya myndigheten 
när det gäller t ex möjlighet till samordning av föreskriftsarbe-
tet och i gemensamma frågor som människa – teknik, trötthet, 
farligt gods, lastsäkring och tillsynsmetodik. Han tror dock att 
mycket av arbetet kommer att ske inom respektive avdelning 
eftersom verksamheterna skiljer sig åt.

Skärgårdstrafi ken omnämnd i Regeringens regleringsbrev
Skärgårdstrafi ken är den enda bransch som får ett specifi kt om-
nämnande i regeringens regleringsbrev till den nya transport-
myndigheten. Där står det att ”Transportinspektionen skall i 
regelskrivning och inspektionsverksamhet inom sjöfartsområdet 
särskilt beakta skärgårdssjöfartens särart.”

Detta visar att departementet och politikerna har uppmärk-
sammat bristen på anpassning i regelverket för skärgårdstrafi ken. 
Regelverket innebär i vissa delar en betungande överreglering 
i en bransch som brottas med låg lönsamhet. Det handlar om 
att ta bort krångliga, onödiga och i vissa fall kontraproduktiva 
regler, men med bibehållen mycket god säkerhetsnivå.

Även Sjöfartsregistret fl yttar med sina åtta anställda till Trans-
portstyrelsen. Det är bara åtta år sedan man fl yttade från Stock-
holms tingsrätt till Sjöfartsverket. Verksamheten kommer att 
fortsätta på samma sätt som förut och kunderna kommer inte 
att märka något av övergången. 

Staffan Widlert har sedan april 2008 varit generaldirektör i 
Regeringskansliet med uppdrag att inrätta Transportstyrelsen. 
Under perioden 2004-2008 var han generaldirektör och chef för 
Rikstrafi ken och under åren 1995 till 2004 var han direktör på 
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA). Dessförinnan 
arbetade han som kanslichef vid Delegationen för prognos- och 
utvecklingsverksamhet inom transportsektorn som ombildades 
till SIKA. Staffan Widlert var forskningsledare vid KTH mellan 
1991 och 1994 och är teknologie doktor från Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm

Johan Franson sista sjösäkerhetsdirektören
Vid årsskiftet avgick Johan Franson som sjösäkerhetsdirektör ef-
ter 14 år. Efter Estoniakatastrofen har arbetet med att förbättra 
säkerheten på passagerarfartyg varit hans huvudfråga. Johan 
Franson kommer enligt uppgift att stanna kvar i Sjöfartsverket 
en tid.

KÄLLOR:
www.transportstyrelsen.se
Sjörapporten 

Fr v: Staffan Widlert & Per Nordström, Transportstyrelsen. 
FOTO: RUNE BORGSTRÖM

Så här är den nya 
Sjöfartsavdelningen 
organiserad:
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Ett och ett halvt år och drygt 100 miljoner 
senare, den 8 april 2008, var det dags för 
återfärd. En blåsorkester spelade upp på 
kajen och prästen välsignade fartyget på 
Muskö. Äntligen var det dags för återbog-
sering till hemmahamnen i Stockholm!

Med ”hemlängtan” vimpeln vajande 
i stormasten och den tretungade örlogs-
fl aggan i aktern gled hon stolt och majes-
tätiskt över fjärdarna.

Hemlängtan
Hemlängtansvimpelns mått anger hur 
länge man varit borta från sin hemma-
hamn. Den beräknas enligt formeln hur 
långt fartyget är, hur stor besättningen 
var och hur länge man hade varit borta. 
Man fi ck hitta på en egen formel för att 
räkna ut hur lång den skulle vara. På av af 
Chapman räknade man 17 månader plus 
en halv månad, plus 3 dagar. Alltså fi ck 
den bli 17,53 m lång. På det riktiga sättet 
skulle vimpeln annars bli 108 meter! 

Hon anlöpte stadsgårdskajen på kvällen 
den 8 april för förtöjning över natten. 
Den 9 april var det då dags att äntligen 
få komma hem till sin hemmahamn på 
Skeppsholmen. Nu var även stor fl agg-
ning på plats i riggen. Massor av folk 
hade mött upp på Skeppsholmen för att 
ta emot det vackra fartyget. Väl ute på 
Strömmen och i höjd med slottet sköts det 
salut från backdäck: två skott, svensk lö-
sen. När landgången var på plats halades 
”hemlängtan” och överlämnades till bor-
garrådet Madeleine Sjöstedt för förvaring 
i stadshuset.

Ny bröllopssvit 
Den första juni gick de första vandrar-
hemsgästerna ombord och återigen så var 

hon i bruk som ett populärt boende för 
turister i Stockholm. Svenska Turistför-
eningen får bruka henne med respekt och 
vördnad. 

Hon kan nu erbjuda 34 hytter med 122 
bäddar ombord förutom bröllopssviten 
högst upp på däck. Denna var tidigare 
två hytter; den förliga var navigationshytt 
och akter ut var det telegrafhytt. Kom-
forten var inget vidare så man gjorde 
istället en hytt som kunde användas för 
uthyrning. 
Det fi nns även ett stort konferensrum som 
kan ta ca 40-50 personer och är döpt till 
Muskörummet. ”Gunrummet” hade en-
dast befälen tillträde till. Kaptenens hytt 
ligger vägg i vägg med ”gunrummet”. 

I full drift
Nu har det gått en tid och fartyget är i 
full drift med alla moderna tekniska lös-
ningar, ny ventilation, vatten och avlopp, 
fjärrvärme, handikappanpassning samt 
en ny skrov- och riggbelysning. 

Till sommaren hoppas man att serve-
ringen med lunch och café fi nns ombord 
så att man kan njuta av en kopp kaffe eller 
ett glas vin och se ut över Stockholm.
text lars-åke gustafsson & jan engberg
foto: lars-åke gustafsson

Stockholms 
silhuett återställd

En kortfattad skildring av fullriggaren af Chapmans återkomst till Stockholm 2008

Hösten 2006 lossades af Chapmans 
förtöjningar från kajen vid Skeppsholmen 
i Stockholm där hon legat och tjänstgjort 
som vandrarhem i många år. Fartyget 
bogserades till Muskö och genomgick en 
omfattande totalrenovering. 

Gunnrummet/salongen ombord. Kaptenen hade förstås ett eget badrum, även det renoverat. Ett fräschare ballastutrymme är nog svårt att hitta. 
Ballasten ombord består av glödskal som är en restprodukt från stålverk och väger 740 ton.

foto: leena tegevi
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VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam hälsade deltagarna 
välkomna till Transportforum och konstaterade att årets 
upplaga genomförs i den värsta ekonomiska krisen på länge. 
Infrastrukturminister Åsa Torstensson sa ungefär samma sak, 
fast med andra ord. Men i nästa andetag talade de båda två 
om utveckling, om vikten av att fortsätta söka ny kunskap och 
nya, effektivare och bättre lösningar, inom transportsektorn 
och i samhället i stort. För den dag kommer när krisen är ett 
minne blott. 

– Plötsligt står vi mitt i ett omättligt behov av det ingen 
efterfrågade tidigare. Då gäller det att vara beredd, påpekade 
Jonas Bjelfvenstam.

Under sessionerna för sjöfart fanns följande föredrag 
att välja på:
• Strängare krav för SOx och NOx – utmaningar och 
 möjligheter för sjöfarten av Björn Södahl, Chalmers
• Funktionsbaserad bemanning till sjöss – en förstudie 
 av Margareta Ljung, Högskolan Väst
•  Sjöfartsutbildning i framtiden av Christer Bergquist, 
 Sjöfartshögskolan, Kalmar
• Ögonrörelsemätning i hög fart – vad är säker navigering? 
 av Fredrik Forsman, SSRS
• Hantering av upptrappade situationer av Johan Bergström, 
 Lunds universitet
• NMU – a new academic network for education and R&D 
 in the maritime sector using internet technology av 
 Arne Jensen, Handelshögskolan Göteborg
 

Under rubriken ”Utveckling av sjösäkerhetsregler var 
ämnena:
• Pågående arbete med mål- och funktionsbaserade regler 
 inom IMO av Mikael Huss, Wallenius Marine AB
• Sjösäkerhetsarbete efter MV Estonia av Per Stefenson, 
 SSPA Sweden AB
• Gränsöverskridande forskning – en nödvändighet för 
 nya regelverk av Olle Rutgersson, Chalmers
• Regelutveckling idag och idéer om framtiden av 
 Erik Eklund, Transportstyrelsen
• Säkerhetsorganisation till sjöss av Christer Eldh, 
 Lunds universitet

Erik Eklund, Transportstyrelsens sjöfartsavdelning, presente-
rade ett intressant förslag om nationella regelverk med mål-, 
funktions- och riskbaserade regelverk. Något som Skärgårds-
redarna har efterlyst.

Transportforum 2009 lockade 1 612 deltagare, varav 520 
föreläsare. Presentationerna från sessionerna fi nns utlagda på 
www.vti.se/transportforum. 

Transportforum 2009
Under två dagar i januari samlades 1600 personer för att ta del 
av det senaste inom svensk och internationell transportforskning i 
Linköpings konsert och kongresshall.

Transportforum arrangerades första gången 1984. Konferensen har genom åren utvecklats till Nordens största årliga 
konferens för transportsektorn där forskare och transportsektorns många aktörer möts för kunskapsutbyte och kontakt-
skapande. Datum för Transportforum 2010 är 13-14 januari.

text & foto: leena tegevi



Utökat skydd för båtresenärer
Enligt två nya lagförslag ska de som reser med buss eller båt få 
samma rättigheter som de som tar fl yget eller tåget inom EU.  
Förslaget omfattar även hamntrafi k. Det gäller bl.a. rätt till mål-
tider, hotell och ersättningsresa om resan ställs in eller avbryts. 
Reseföretag som inte erbjuder detta ska ersätta passagerarna 
med minst en del av biljettpriset. Passagerare med funktionsned-
sättning och andra med nedsatt rörlighet ska ha rätt till gratis as-
sistans under hela resan. 

Resebolagen ska också vara ersättningsansvariga om bagaget 
skadas eller tappas bort, eller om en passagerare skadas eller 
omkommer under resan. Passagerarna ska också ha rätt till viss 
information om resan och ha möjlighet att klaga. Företagen får två 
månader på sig att bestrida ersättningskravet innan det godtas. 

EU-länderna måste också inrätta oberoende organ som kan 
lösa tvister. Flyg- och tågpassagerare har haft liknande rättig-
heter sedan 2005. För fl ygbolagen kostar det ungefär 60 cent 
(dvs. 6 kronor) per passagerare att följa reglerna. Kostnaderna för 
buss- och båtföretagen blir troligen ännu lägre. De nya reglerna 
ska gälla för resor både inom landet och utomlands. 

”EU har inte råd att ha olika nivåer av passagerarskydd beroende 
på vilket transportsätt de väljer”, säger EU-kommissionens trans-
portkommissionär Antonio Tajani. ” Med de båda nya förordning-
arna täcker vi nu in alla transportsätt.”

Boka den 1 oktober – Världssjöfartens Dag 2009 i Göteborg
I år kommer Världssjöfartens Dag att fi ras en vecka senare än 
normalt för att inte krocka med andra transportkonferenser. Boka 
redan nu torsdagen den 1 oktober för en eftermiddagskonferens 
med avslutande mingelmiddag. Konferensen äger rum i Göteborg.

Världssjöfartens Dag arrangeras av Sjöfartsforum i samarbete 
med 18 medarrangörer.

Rekryteringsdagar på Sjöhistoriska i Stockholm
Sjöhistoriska museet har bjudit in aktörerna inom sjöfartsklustret 
till en rekryteringsmässa för sjöfartsutbildningar den 13-15 mars. 
Skärgårdsredarna ställer ut information om branschen. Museet har 
öppet kl 10-17 och det är fri entré. 

Fartygstrafi ken på Internet
På Internetsajten www.marinetraffi c.com kan man följa fartygs-
trafi k med AIS över hela världen.  När man klickar på ett fartyg får 
man upp en informationsruta, stundtals även med bild.

Välkomna till Sjöfartspuben under Almedalsveckan!
Skärgårdsredarna fortsätter tillsammans med Sjöfartsverket, 
Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäkare och Sjöfartsforum det 
lyckade konceptet under Almedalsveckan. Måndag till fredag 
öppnar vi sjöfartspuben klockan 17-19 innan politikertalet. Varje 
kväll har en intressant talare, lättare förtäring och trevligt umgänge 
med branschfolk, politiker och andra intresserade. Välkomna!

Det är hög tid att boka resa och hotell!

Expertgrupp för rekrytering
Regeringen har uppdragit åt Sjöfartsverket att tillkalla en särskild 
expertgrupp med uppgiften att verka för ökad rekrytering till sjö-
fartssektorn. Gruppen hade sitt första möte i Katrineholm den 20 
januari. Ett 50-tal personer från bransch- och intresseorganisatio-
ner, utbildningsanordnare, myndigheter samt arbetsgivare- och 
arbetstagarorganisationer fanns med på mötet. Skärgårdsredarna 
representerades av ordförande Arne Welin.

Expertgruppens roll är att belysa rekryteringsläget, samman-
ställa framtida rekryteringsbehov, lyfta fram goda idéer och initia-
tiv som kan utgöra grunden för en handlingsplan. Sjöfartsverkets 
generaldirektör Jan-Olov Selén leder gruppen och är sammankal-
lande.

Miljöseminarium om sjöfartens miljösatsningar 20 mars
Den 20 mars anordnar Sjöfartsforum, i samarbete med SSPA 
Sweden AB, ett miljöseminarium i Göteborg om framtidens 
bränsleval, energieffektivisering och operativa miljöreducerande 
åtgärder ombord. Sjöfartsforum bjuder på en överblick av forsk-
ning och utveckling inom sektorn och gör djupdykningar inom 
intressanta områden. En panel med representanter från rederier i 
Sverige tittar in i kristallkulan och diskuterar utmaningar och driv-
krafter. Seminariet lyfter också fram transportköparnas krav och 
önskemål på sjöfarten.
Bland talare och paneldeltagare märks:
Fabian Juers, SkySails GmbH & Co
Frode Sudmann Berntsen, DNV Research & Innovation och 
bränslecellprojektet FellowSHIP
Bengt-Göran Dalman, Göteborg Energi AB
Harry Robertsson, Stena Rederi AB
Susanna Airola, Viking Line

Efter mötet är alla som vill välkomna att besöka SSPA Sweden 
ABs laboratorier och höra mer om verksamheten. Tid och plats; 
Kårhuset, Chalmers Tekniska Högskola, Chalmersplatsen 1, 
Göteborg fredagen den 20 mars kl 11.00 - 16.00.
Läs mer på www.sjofartsforum.se

Sjöfartsforums årsmöte 20 mars
Den 20 mars hålls Sjöfartsforums årsmöte på Kårhuset, Chalmers 
Tekniska Högskola i Göteborg. Varje medlem/medlemsföretag el-
ler medlemsorganisation har en röst, men alla anställda från med-
lemsföretagen som vill delta är välkomna. På årsmötet redovisas 
verksamheten från förra året, liksom planer för året och framåt. 
Gör medlemsrösten hörd och var med och påverka! Läs mer på 
www.sjofartsforum.se 

✯ Från Kust & Hav
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✯ Medlemsnytt Världskongress till Stockholm
Den 21-25 september blir det trångt i Stockholm. Då arrangerar 
Sverige den 16:e världskongressen för ITS, Intelligent Transport 
System. Bakom satsningen står ett fl ertal svenska transportfö-
retag och tillverkare samt Vägverket, VINNOVA, ITS Sweden, 
Stockholms Stad och SL (Stockholms Lokaltrafi k).

Älvpendeltrafi k – nytt förslag att utveckla inrikes sjöfart 
på Göta Älv
Trafi ken på Göta Älv och Vänern utgörs av import- och export-
gods. Vattenvägen används inte för regionala transporter trots att 
sjötrafi ken in i Vänern i princip går parallellt med järnvägs- och 
vägtrafi ken. Av volymerna norrut från Göteborg tar Göta Älv årli-
gen 4 miljoner ton gods, järnvägen 3 miljoner ton och väg E45 till 
Trollhättan och Karlstad 5 miljoner ton. Både vägen och järnvägen 
är hårt belastade, medan sjöfarten har nästan obegränsad kapaci-
tet. Vänerhamn AB och Vänerregionens Näringslivsråd uppskattar 
att Vänertrafi ken teoretiskt sett skulle kunna frakta ända upp till 40 
miljoner ton gods. 

Nyligen har Västra Götalandsregionen avslutat en förstudie om 
mer godstrafi k på Göta Älv. Där föreslås en älvpendeltrafi k med 
mindre inlandsfartyg, s k push barges. Fartygen skulle inlednings-
vis drivas av naturgas och efter 2012 med en ökad andel biogas. 
Utredningen har förslag om en fl isälvspendel, containerälvspendel 
och en bilälvspendel. 

Älvpendeltrafi ken skulle minska CO2-utsläppen med 70 pro-
cent jämfört med om containrarna, fl isen och bilarna fraktas med 
lastbil. Kväveutsläppen skulle minska med 90 procent och par-
tiklar och buller försvinna nästan helt. Trafi ken med älvpendlarna 
är tänkt att bedrivas på kommersiella villkor. Förutsättningarna 
är, enligt förstudien, dels att Göta Älv regelmässigt får trafi keras 
av dessa push barges (inlandsfartyg), dels att pendlarna i stor 
utsträckning behandlas konkurrensneutralt gentemot lastbilen. 
Då kan kostnaden för transporterna minskas vilket ger industri-
erna ökad konkurrenskraft. Utredningen ger också förslag på s k 
Sea-River trafi k mellan Karlstad och Duisburg, Tysklands största 
inlandshamn. (Källa: Sjöfartsforum)

Kockums vill få fart på gamla Muskövarvet
Sedan Försvarsmakten lämnade den gamla örlogsbasen på 
Muskö sydost om Stockholm har verksamheten i stort sett upp-
hört. I stället har ett mindre privat bolag, Muskövarvet AB och 
storkoncernen Kockums startat verksamheter där. Anläggningen 
är till stora delar insprängd i berget och motsvarar en yta som 
Gamla Stan i Stockholm. Kockums tog över de gamla marinverk-
städerna under hösten 2007 och hade då 60 anställda på platsen. 
Nu har man fått fl era civila jobb och har ökat antalet anställda till 
75. För skärgårdstrafi ken är det ett betydelsefullt varvstillskott, då 
fl era reparationsvarv i Stockholmstrakten har försvunnit. Målet är 
att förvandla platsen till ett marint servicecentrum för hela skär-
gården. 
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Viktigt mål uppnått
Skärgårdsredarna har under de senaste åren lagt ned mycket ar-
bete på att uppvakta handläggare och politiker på departementen. 
Dessutom har företrädare för branschen fått tillfälle att tala inför 
politiker under s.k. riksdagsfrukostar och under Almedalsveckan. 
Men har även arrangerat studieresor för tjänstemän på närings-
departementet och sjöfartsinspektionen på medlemsfartyg. Syftet 
har varit att få ökad förståelse för skärgårdstrafi kens särart. Detta 
har nu resulterat i att det i regeringens regleringsbrev för den nya 
Transportstyrelsen står följande: ”Transportinspektionen skall i 
regelskrivning och inspektionsverksamhet inom sjöfartsområdet 
särskilt beakta skärgårdssjöfartens särart.” Skärgårdstrafi ken är 
den enda bransch som får ett specifi kt omnämnande.

Motorbyte i Minerva
M/S Minerva, byggd 1988 med hemmahamn Runmarö, ligger 
just nu hos Båt & Maskintjänst i Åkersberga för motorbyte och 
en smärre ombyggnad. Man ska installera miljöcertifi erade FPT 
(Fiat Powertrain Technologies, tidigare Iveco) Cursor C13 ENT 
M50 marinmotorer på 368 kW vid 200 rpm. Motorbytet sker som 
en följd av de miljökrav som Waxholmsbolaget ställer på sina 
samarbetspartners och entreprenörer. Ullmek i Arninge anpassar 
och modifi erar motorbäddarna samt bygger om till torra avgaser 
och en partiell inbyggnad av akterdäcket. Minerva kommer att 
sjösättas efter påsk i Åkers kanal. 

Norrskär i Oskarshamn
WÅABS ångfartyg Norrskär ligger i Oskarshamn för vinterarbeten, 
bland annat för byte av skadad och korroderad bordläggning och 
däck, blästring och målning av svartvattentank, klassning av pro-
pelleraxel, reparation av durk i köket och förnyande av skärmplåt 
på båtdäck.

SKEPPSLISTA
2008

Skärgårdsredarnas illustrerade

SKEPPSLISTA 
2009

Skärgårdsredarnas illustrerade

Beräknad utgivning maj 2009.
Sätt in 195:- på plusgirokonto 51 53 51-5 
så får du skeppslistan direkt i din brevlåda. 
Glöm ej att ange namn och adress!
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✯ Personnytt 

Snabb insats vid sjöräddningsövning
Vid en sjöräddningsövning i Vaxholm före jul var scenariot kol-
lision mellan två passagerarfartyg. Kollisionen skulle orsaka brand 
och skadade ombord samt fl era personer i vattnet. Det brinnande 
fartyget skulle evakueras. Inom någon minut efter larmet fanns de 
första räddningsenheterna på plats. Sjöräddningen övade med 
alla sina insatser i närområdet, även helikopter med ytbärgare. 
Färjerederiet gick ut till olycksplatsen med brandbil ombord för 
att släcka elden på den brinnande passagerarbåten. 

V-båt får MTU-motorer 
Waxholmsbolaget har tecknat avtal med SwedMotor om nya 
MTU-motorer till den första båten i en serie planerade motorbyten 
i de fem V-båtarna. I vinter får den första båten ”Vaxö” tre nya 
motorer av modell 12V2000 M60. Det är 12-cylindriga marindies-
lar med en cylindervolym på 24 liter. De levereras med Twin Disc 
MGX-växlar.

– Hög tillgänglighet kombinerat med god driftekonomi och låg 
miljöpåverkan har varit viktiga faktorer i vår upphandling säger 
Indrek Pöldma, Waxholmsbolaget.

Prins Carl Philip i Simrishamn
På Marincenter Syd i Simrishamn har man sedan början av no-
vember Strömmas båt Prins Carl Philip på varvet för en större 
ombyggnation. Man byter skrovplåt och bygger om hela huvud-
däckssalongen. Dessutom byggs en ny styrhytt och 30 nya teak-
fönster, specialtillverkade av varvet, sätts in. Man ska byta ut all 
VVS och sätta in vattenburen elvärme. Vidare ådringsmålar man 
om huvudsalongen och gör en maskinöversyn. Fartyget ska vara 
klart för leverans i början av april. 

Ny vd för Ventrafi ken
Bengt Meuller har börjat sin nya tjänst som VD på det kommunala 
rederiet Ventrafi ken AB. Den tidigare VDn, Björn Boström, slutade 
sin tjänst i slutet av augusti för att börja som vd för Ystad hamn lo-
gistik AB. Bengt Meuller kommer närmast från rederi Transatlantic 
Services AB i Helsingborg. 

De närmaste framtidsplanerna som ska förverkligas är: 
En ny passagerar- och bilfärja som ska trafi kera linjen Landskrona 
-Ven frånhösten 2010. Färjan ska ta 395 passagerare. Dessutom 
ska Stjerneborg byggas om för att kunna möta de hårdare 
sjösäkerhetsbestämmelserna. Det stora projektet under 2009 
blir fl ytten av Venfärjorna till nya färjeläget vid Skeppsbrokajen 
samt den nya terminalen. I höst ska färjorna börja avgå från 
Skeppsbrokajen. 

Ny sälj- och servicechef på Rindö Marine
Från den 12 januari är Christer Branzell 
anställd på Rindö Marine, ett av tre kom-
mersiella VOLVO PENTA-center i Sverige. 
Christer ska nu leda utvecklingen av den 
nya försäljnings- och serviceorganisatio-
nen som sälj- och servicechef. Som ett 
led i denna utveckling och för att möta det 
ökade servicebehovet har Rindö Marine 
dessutom påbörjat rekryteringen av yt-

terligare en motormekaniker. Christer är i grunden teknisk ingenjör 
inom fl ygmotorteknik, och har en lång erfarenhet ifrån service och 
eftermarknad för marina motorer från företag som Volvo Aero, 
Scania och Pon-Power. Han har tidigare arbetat inom bland annat 
Volvo Aero som ansvarig för service och underhåll av gasturbiner 
för Marinens Robotbåtar. Han har även varit projektledare för ser-
viceutveckling inom Volvo Construction Equipment samt jobbat 
med utveckling av servicemetoder för motorsystem inom Scania 
och med försäljning av service/underhåll för marina/industriella 
Pon-Power motorer.

Foto: Mats Eriksson

Foto: Ingvar Nilsson, Marincenter Syd

WÅAB i forskningsprojekt
Landstinget satsar 300 000 SEK på 
forskning om minskad vågbildning 
från de snabbgående V-båtarna 
(Vaxö, Vånö, Viberö, Väddö och 
Värmdö). Kjell Garme på KTH leder 
forskningen tillsammans med stu-
denter under de kommande fyra 
åren. Kan man fastställa hur våg-
bildning fungerar och reducera den 
så kan man troligen minska både 
bränsleförbrukning och strandero-
sion. Genom att matematiskt be-
skriva hur vågor ser ut i förhållande 
till fartygsskoven och farten hoppas man kunna minska svallet 
från V-båtarna.

Under 2007 avslutades ett examensarbete om klassifi cering av 
svallvågor vid KTH vilket ledde till att fl era av WÅABs fartyg nu är 
försedda med interceptorer som minskar både svall och bränsle-
åtgång. Förhoppningen är att forskningen medför att man i fram-
tiden kan bygga fartyg med effektivare skrov.

✯ Teknik & miljö 
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Gränslös sjöfart 

Författare: Torbjörn Dalnäs
Omfång: 336 rikt illustrerade sidor
Pris: 225:-
E-post: butiken.sm@maritima.se eller via Sjöhistoriska museets butik.

Sjöhistoriska museets årsbok 2008-2009 med titeln Gränslös sjöfart är en exposé över 
svensk handelssjöfart under 1900-talet. På 336 vackert och rikt illustrerade sidor fi nns 
det mesta man vill veta om linjetrafi kens genombrott, hur parterna formerat sig, världs-
krigens offer, kylfartygens värld, Sverige som tank- och bulksjöfartsnation, den berömda 
Donsöandan och mycket mer. Författaren har varit till sjöss i ett dussintal fartyg och är idag 
verksam vid Sjöfartsverket, bland annat som redaktör för tidningen Utkik. 

Förfalskade hydrostatutlösare 
Det har upptäckts att det fi nns falska hydrostatutlösare på marknaden. En redare 
köpte nyligen ett antal utlösare av en skeppshandlare i Indien. Redaren lät testa 
fem av dessa genom att sänka dem i vatten, men bara två löstes ut. Efter att ha 
kontaktat företaget som man förutsatte hade gjort utlösarna kunde företaget, 
CM Hammar AB i Göteborg, konstatera att utlösarna inte är gjorda av dem, utan 
rena förfalskningar. Inte en enda av utlösarna fungerade enligt SOLAS-standard. 
Sjöfartsavdelningen varnar för dessa förfalskningar och uppmanar tveksamma 
innehavare att kontakta CM Hammar för att verifi era serienummer och produk-
tionsdatum. CM Hammar har också gjort en Safety Alert, som visar hur man kan 
skilja äkta från falska utlösare. Det är inte känt om de falska utlösarna endast 
fi nns i Indien, så alla innehavare rekommenderas att kontrollera äktheten enligt 
anvisningarna från CM Hammar på hemsidan www.cmhammar.com. 

Bilden visar en av de aktuella hydrostatutlösarna H20 samt var man kan hitta serienummer 
och produktionsdatum på dem.

”Hål” i gps-täckning
Bristerna med gps-navigation har fl era 
gånger nämnts men tål att påpekas igen. 
Täckningen kan vara ofullständig och visar 
sig då som utebliven signal, men kan också 
visa sig genom att mottagaren visar felaktiga 
uppgifter. Orsaken kan vara tv-antenner på 
andra fartyg, som kan vara anledning till 
störningar på gps-mottagare på 3-4 kabel-
längders avstånd (600-700 meter). 

Det är emellertid troligare att störningar 
från andra, starka landbaserade anläggning-
ar, som sänder på närliggande frekvenser, är 
anledning till de felaktiga eller ofullständiga 
gps-uppgifterna. Har man mottagarantenn 
av den inte allra bästa kvaliteten kan man 
lättare drabbas av sådana problem, då man 
riskerar att få in signaler med närliggande 
frekvens. Det fi nns anledning att förvissa sig 
om att den mottagare man har uppfyller de 
krav som ställs på utrustning installerad efter 
1 juli 2002. 

Utredningsenheten fi nner anledning att 
återigen påpeka, att man aldrig ska lita på 
enbart ett sätt att navigera.

UTREDNINGSENHETEN INFORMERAR

✯ Departement & myndighet

✯ Boknytt och kultur

Brittiska fl ottans stolthet funnen
En av den brittiska marinhistoriens största stoltheter, örlogsfartyget 
HMS Victory, förliste i en storm i Engelska kanalen och tog alla 1150 
ombord med sig i djupet. Det hände 1744 och nu hävdar ett ameri-
kanskt dykföretag att man har hittat vraket. 

Fartyget hade ett hundratal mässingskanoner ombord. Dessa var 
graverade med delfi ner och kungligt monogram och beräknas vara 
värda mellan 120 000 och 250 000 kronor styck i dag.
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MGAB får ny ägare
Svänghjulet AB, som också äger Swed Motor AB i Haninge, köper 
serviceföretaget MGAB Maskin och Fartygsservice i Stockholm. 
MGABs affärsidé är att snabbt kunna nå kunder med en mobil 
verkstad bestående av specialinredda servicebilar. MGAB utför 
alla sorters arbeten på kommersiella fartyg, från konstruktion, 
svets och smide till installation och service av motorer, elkraft, 
elektronik, styr- och reglerteknik mm. Leif Borin, styrelseordfö-
rande i Svänghjulet AB är mycket nöjd med affären:

– Det är ett spännande förvärv med många fördelar, Swed 
Motors djupa motorkunnande och resursstarka verkstad i 
Haninge kombinerat med MGABs breda kompetens, förträffl iga 
affärsidé och centrala läge mitt i Stockholm är en mycket intres-
sant och lovande kombination, säger Leif Borin. 

Någon förändring av företagets inrikning är inte planerad. 
Avsikten är att bibehålla dagens företagsstruktur med Swed 
Motor som ett agenturföretag med märkesverkstad i Haninge och 
MGAB som en oberoende leverantör av servicetjänster. Företagen 
drivs som två parallella verksamheter med goda förutsättningar 
till ömsesidigt nyttjande av resurser och kompetens. De tidigare 
ägarna Hans Lindberg och Peder Holmström är också nöjda med 
överlåtelsen. 

– Vi har blivit försäkrade att MGAB ska drivas vidare i samma 
anda och med samma affärsidé som vi har byggt upp under de 
senaste åren. De nya ägarna är redan i branschen och har rätt 
bakgrund och inställning. Jag känner att företaget överlåts till 
trygga händer, säger Peder Holmström.

Centerline tar över agenturen för Nanni Diesel
”Centerline – Leemhuis Marinkonsult AB i Hallstahammar har 
tagit över den svenska agenturen för franska Nanni Diesel med 
marinmotorer från 10-320 hk och generatorer från 9-130 kVA samt 
deras breda sortiment av tillbehör. 

– Vi har tagit över allting från försäljning till eftermarknad och 
strävar efter att behålla det befi ntliga återförsäljarnätet och utöka 
det där det fi nns behov, säger Ola Leemhuis på Centerline.” 

FUC på Öckerö blir ÖMC 
Fiskets Utbildningscentrum FUC/Sjösäkerhetsskolan på Öckerö 
har bytt namn. Det nya namnet blir Öckerö Maritime Center 
(ÖMC). Verksamheten startade 1997 genom att utbilda fi skare 
inom området sjösäkerhet. Genom ett nära samarbete med 
Sjöräddningssällskapet har därefter verksamheten breddats till 
att också omfatta sjöfolk inom hela handelsfl ottan liksom besätt-
ningsmän på de stora lyxyachterna. Sedan fl era år har ÖMC även 
ett nära samarbete Öckerö kommun och levererar sedan 2002 
gymnasieutbildning inom de marina gymnasieprogrammen fi ske- 
och sjöfartstekniskt program och ett marinbiologiskt program. 
ÖMC äger och driver också skolsegelfartyget T/S Gunilla, som ge-
nom Den Seglande Gymnasieskolan varit ett av de mest populära 
gymnasieprogrammen i landet. Den marina gymnasieverksamhe-
ten omfattar idag nära 300 elever i de olika programmen. Öckerö 
Maritime Center äger och förfogar över moderna utbildningsloka-
ler liksom ett eget kurshotell och konferensanläggning i en mycket 
attraktiv skärgårdsmiljö. Verksamheten utvecklas kontinuerligt och 
utbildningen riktar sig numera mot hela den marina sektorn. 

Öckerö Maritime Center. Foto: Robert Lindberg, Öckerö kommun



Sjöingenjörsyrket klassas som ett bristyrke. Främst på grund av 
stora pensionsavgångar behöver en stor mängd sjöingenjörer 
utbildas och anställas inom den svenska handelsfl ottan under de 
närmaste åren. 

Stiftelsen Sjöfartens Utbildnings Instituts pris för god utbild-
ningsinsats utgörs av diplom och en kontantsumma, i år 15 000 
kronor. Förra året fi ck Chalmerslärarna Michael Johansson och 
Dan Zackariasson priset. 

Upphandling av fartyg och båtar
FKAB har under en längre tid arbetat med att ta fram tekniska 
underlag anpassade för upphandling av fartyg och båtar i enlighet 
med Lagen om Offentlig Upphandling, LOU. Detta har gett en 
kompetens och erfarenhet kring de speciella förutsättningar som 
gäller för dessa upphandlingar. Vid fl ertalet tillfällen under senare 
tid har kunderna frågat om FKAB också kan ta fram de kommersi-
ella och upphandlingstekniska delarna av ett upphandlingsunder-
lag. Fram till nu har detta inte kunnat erbjudas eftersom det delvis 
fallit utanför det FKAB:s kompetensområde. Efter att ha diskuterat 
med ett antal lämpliga underleverantörer med kunskap inom de 
områden som saknats kan FKAB, från och med nu, även erbjuda 
dessa tjänster i kombination med de mer traditionella åtagandena. 
I dessa uppdrag kommer erforderliga resurser och kompetens kö-
pas in från lämplig underleverantör. På så sätt kan FKAB erbjuda 
sina kunder kompletta upphandlingsunderlag för offentlig upp-
handling av nybyggnation av alla typer av fartyg och båtar samt en 
hel del kringliggande tjänster såsom förhandlingsstöd, varvsutvär-
dering och upphandling av större ombyggnationer. Jämfört med 
de alternativ som fi nns tillgängliga idag för svenska organisationer 
och myndigheter räknar man med att också kunna erbjuda dessa 
tjänster till ett mycket attraktivt pris. 

Engagerad fartygslärare får pris 
Den 12 december tog Carl-Olof 
(Olle) Noord emot Stiftelsen 
Sjöfartens Utbildnings Instituts 
pris för god utbildningsinsats. 
Sedan drygt ett år tillbaka jobbar 
Noord som maskinlärare ombord 
på skolfartyget Atlantic Cartier 
och genom sitt engagemang 
och glädje över att lära ut, har 
han gjort ”sin” utbildning, att-
raktiv. 2006 startades projektet 
där de båda sjöfartshögsko-

lorna i Sverige, Chalmers i Göteborg och Högskolan i Kalmar, 
tillsammans med sjöfartsbranschen tog fram den förberedande 
sjöingenjörsutbildningen. Utbildningen innebär att eleverna inte 
bara får traditionell undervisning i land, utan också chansen att 
mönstra på skolfartyget Atlantic Cartier och under fem veckor 
prova på sjömanslivet på riktigt. Syftet var att rekrytera fl er ung-
domar till sjöfartsnäringen och då främst till sjöingenjörsyrket. 
Sjöingenjör Carl-Olof Noord anställdes som lärare för att sköta 
ombordundervisningen. Sedan starten har 45 elever genomgått 
utbildningen och ett stort antal av dem har fortsatt in på högsko-
lans sjöingenjörsutbildning. Noords intresse för projektet och för 
eleverna har lett till att han fått priset för god utbildningsinsats 
med motiveringen: 

”Carl-Olof Noords brinnande engagemang för eleverna ombord 
på Atlantic Cartier och hans intresse för branschens satsning på 
projektet har medfört att projektet blivit en stor framgång för såväl 
elever som sjöfartshögskolor. Tack vare Olle Noords medverkan 
kommer projektet att locka många nya elever att söka till Sjöingenj
örsutbildningen.” 

Olle Noord, maskinchef på Ymer 
under Sjöfartskaravanen som-
maren 2008. Foto Leena Tegevi
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De fl esta sjöräddningsfallen inträffar 
inom ett par sjömil från kusten. Sjörädd-
ningssällskapets sjöräddningsstationer 
ligger väldigt tätt och ofta möter enheter 
från olika stationer varandra inom 20 
minuter. När larmet går ska den frivilliga 
besättningen vara i båten på 15 minuter. 

– Ofta går det ännu fortare. Vår mål-
sättning är att alltid kunna nå en nöd-
ställd inom en timme, dygnet runt, året 
runt berättar Rolf och fortsätter,

– Inom tätt trafi kerade områden går det 
oftast ännu snabbare. Däremot kan man 
inte alltid uppfylla målet i Norrland. Och 
långt ute till havs är givetvis helikopter 
det snabbaste sättet.

På frågan om hur långt ut sjöräddning-
en kan verka svarar Rolf att man fi nns 
i hela det svenska sjöräddningsområdet 
samt i ytterligare några insjöar. 

SAR står för Search and Rescue
Att snabbt vara på plats och att undsätta 
människor i nöd är nyckelord för Sjörädd-
ningssällskapet. På olycksplatsen handlar 
det om att plocka upp personer ur vattnet, 
borda båtar och evakuera passagerare 
samt att ge första hjälpen till skadade. 
Men man utför även sjuktransporter åt 
kommun och landsting. Hur många liv 
som räddats av sjöräddare genom åren 
vet inte Rolf Westerström. 

– Men vår egen statistik under 100 år visar 
på cirka 50-100 fall per år. Sjuktranspor-
ter är inte medräknade i den statistiken. 
Den övervägande delen olyckor är fritids-
relaterade.

Inte många olyckor i handelstrafi ken
Sjöräddningssällskapet svarar på mer än 
3 000 larm i Sverige varje år och står för 
70 procent av all sjöräddning i Sverige. 
Det inträffar cirka 1 000 sjöräddnings-
fall per år. Då är drunkningsolyckor från 
fritidsbåtar, isolyckor, hjärtattacker och 
liknande inräknat. Enligt Sjöfartsverkets 
statistik för år 2007 gällde endast 119 
larm handelsfartyg och av dessa var 115 
rena sjuktransporter. 

Rekrytering och utbildning
Rolf berättar att man inte behöver rekry-
tera aktivt för att hitta personal till sjö-
räddningen. 

– Folk kommer frivilligt. I ett samhälle 
på 1 500 personer brukar 15 personer 
själva anmäla sig till den lokala uppsy-
ningsmannen.

Besättningsmännen (som även kvin-
norna kallas) får kontinuerlig utbildning 
på lokal nivå. Sjöräddningssällskapet ge-
nomför regionala och nationella utbild-
ningar i egen regi och i samarbete med 
Sjösäkerhetsskolorna på Öckerö och 

Arkö. I utbildningen ingår bland annat 
personlig säkerhet, överlevnad, brand 
och sjukvård. För de sjöräddare som ska 
vara befäl ombord fi nns det även kurser 
i navigation, högfartsnavigering, ledar-
skap, radio- och båtkunskap. Besättning-
arna övar dessutom fl itigt tillsammans. 
Utbildningarna är interna och kan inte 
tillgodoräknas för handelsfl ottan.

Vill leda utvecklingen av en effektiv 
svensk räddningstjänst till sjöss
Sjöräddningssällskapet vill vara med 
och påverka utvecklingen av en effektiv 
svensk räddningstjänst till sjöss. Rolf 
Westerström förklarar: 

– Det kan till exempel vara att vi pressar 
på så att även staten ska bli bättre, att de 
förbättrar tiden innan en helikopter lyf-
ter. Vi måste bli ännu bättre tillsammans, 
säger Rolf och tillägger att man har ett 
bra samarbete med de övriga sjöräddnings-
organisationerna. 

Framtidsmål och vision
– Vi jobbar mot 0-vision och målet är att 
alla som larmar själv ska bli räddade, 
säger Rolf avslutningsvis. 

Målet verkar inte vara så långt borta, 
för det är väldigt få dödsolyckor i sjö-
räddningsområdet och den som larmar 
själv blir så gott som alltid räddad. 

NÄRA NÄR DET HÄNDER

Sjöräddningssällskapet
När larmet går vid sjöräddningsövningar i skärgården brukar sjöräddningssällskapet vara först på plats efter bara 10-20 minuter.  
Statistiken berättar att samma förhållande råder vid skarpa lägen.

– I sju av tio olyckor är vi först på plats. Hög beredskap från de frivilliga och stationernas täta placering gör att vi är så snabba, 
säger Rolf Westerström, Sjöräddningssällskapets VD.

Dygnet runt, året om bär de 
frivilliga sjöräddarna personsökare. 
Redo att lämna kaj inom 15 minuter 
när larmet går. Ambitionen är att nå 
olycksplatsen inom 30 minuter. 
Ofta går det ännu fortare. 

Till vardags jobbar de som snickare, 
lärare, säljare, läkare och allt möjligt 
annat. På fritiden är de professionella 
sjöräddare utan betalning.

FOTO: GUNNAR ARWIDSON

Sjöräddningssällskapet startades av eld-
själar för över 100 år sedan. Och eldsjälarna 
fi nns kvar, även idag. Alla sjöräddningsbå-
tar har frivilliga besättningar som är redo 
att ställa upp året om, dygnet runt. 

Hur det hela startade
1903 härjades svenska kuster av svåra 
stormar som krävde många människoliv 
till sjöss. Samma år hölls en världskongress 
om sjöräddning i Tyskland. Där dömdes 
Sveriges förmåga att rädda skeppsbrutna 
ut som efterblivet. På kongressen deltog 
Albert Isakson, skeppsbyggnadsingenjör 
vid engelska Lloyd. Beslutsamt åkte han 
hem till Sverige för att sprida budskapet 
och få till stånd en förändring. Svenska 
staten visade ett ljumt intresse för Albert 
Isakssons vision om en effektiv nationell 
sjöräddning. Istället samlade han pri-
vata företrädare för svensk sjöfart till 
ett möte i Stockholm den 1 juni 1907. 
När det avslutats hade en organisation 
bildats – Svenska Sällskapet för Räddning 
af Skeppsbrutne.

Nya snabbare räddningsbåtar
Sjöräddningssällskapet har cirka 160 
startklara båtar längs de svenska kuster-
na. Eftersom snabbhet är avgörande för 
att rädda liv, har man under de senaste 
åren satsat på räddningsfl ottan genom att 
bygga nya, moderna båtar som kan gå i 
hög fart även i grov sjö.

De stora räddningskryssarna i 20-me-
tersklassen hanterar extrema förhållan-
den och är försedda med toppmodern 
utrustning, bland annat mörkersökning 
med svart ljus. Räddningsbåtarna i 12-
metersklassen har man också utvecklat 
själva. Dessutom kompletteras fl ottan av 
en öppen räddningsbåt på åtta meter. 

Hawaiansk sjöräddning inspirerar 
Det senaste tillskottet i fl ottan är den 
knappt fyra meter långa Rescuerunnern 
vars teknik är inspirerad av Hawaiansk 
strand- och surfräddning. Det är en vat-
tenskoter med förlängd akter som snabbt 
kan plocka upp nödställda personer ur 
vattnet. Rescuerunnern ska kunna sjö-

sättas från 20-meterskryssarna för att nå 
den nödställda där ingen annan båt kan 
gå. Den kan också fl ygas in till en olycks-
plats med helikopter och fungerar som ett 
bra komplement vid massevakuering.

SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 

har funnits i över 100 år

”38 personer omkom eller saknas efter sjöräddningslarm under 
2008. Det är 16 fl era än 2007. Det visar den preliminära statistiken 
för Sjöfartsverkets ansvarsområde (hela svenska kusten inklusive 
internationellt vatten och insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren).

Det är, trots den siffermässigt stora skillnaden, omöjligt att tala 
om några trender eftersom antalet förolyckade/saknade år efter 
år under mycket lång tid har funnits i intervallet mellan 25 och 
40. Noterbart är att det fi nns tre kvinnor bland de omkomna/sak-
nade, vilket åter visar på att det är männen som dominerar bland 
olycksoffren. 

Under hela 2008 registrerades 1037 sjöräddningsfall, vilket 
är 250 färre än 2007. Ett larm till sjöräddningen registreras som 
sjöräddningsfall om det uppfyller något av kriterierna nöd, be-

redskap eller ovisshet. De fl esta sjöräddningsfallen (715) har gällt 
fritidsbåtar. Övriga fall har bland annat gällt sjuktransporter från 
fartyg, larm om isolyckor, badolyckor och brohopp. Vid nästan 
alla sjöräddningslarm deltar sjögående eller fl ygande enheter vid 
eftersökning och räddning. Under 2008 deltog sammanlagt 1691 
enheter varav 265 fl ygande (räddnings- och ambulanshelikoptrar 
samt spaningsfl yg). 

Målen som är uppställda för sjöräddningen är att man ska kun-
na undsätta en nödställd inom 60 minuter i 90 procent av samt-
liga fall på nationellt vatten och inom 90 minuter på internationellt 
vatten som ingår i svensk sjöräddningsregion. Målet för nationellt 
vatten uppnåddes i 94 procent av fallen och till 91 procent på in-
ternationellt vatten.

Pressmeddelande från Sjöfartsverket den 3 februari 2009: 

Snabbfakta om 
Sjöräddningssällskapet
Utför 70 % av all sjöräddning i Sverige 

Har över 1 700 frivilliga besättningsmän, 
som ställer upp dygnet runt, året om 

Lämnar kaj inom 15 minuter vid larm 

63 räddningsstationer, varav 20 utrustas 
med miljösläp under 2008 

160 räddningsenheter längs kusten och 
i de fyra största insjöarna 

Över 73 000 medlemmar 

Ideell förening sedan starten 1907 

Inga statliga bidrag; är beroende av 
medlemsavgifter, gåvor, donationer och 
frivilliga insatser.

Under de 100 år som Sjöräddnings-
sällskapet funnits har man undsatt över 
25 000 fartyg och hjälpt mer än 70 000 
människor.  KÄLLA: www.ssrs.se

text: leena tegevi   foto: sjöräddningssällskapet
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Enligt hemsidan Flygtorget.se är 
Svenska Flygföretagens uppgift att:
• Representera medlemsföretagen och 

tillvarata deras intressen inför rege-
ring, riksdag, myndigheter och andra 
organisationer. Verka för erforderliga 
lag- och/eller bestämmelseändringar. 

• Vara gemensamt remissorgan för med-
lemsföretagen eller grupper av med-
lemsföretag. Tillvarata medlemsföre-
tagens intressen internationellt genom 
bl a medlemskap i internationella 
organisationer. 

• Aktivt driva förhandlingar om 
avgifter och pålagor. 

• Kontinuerligt förmedla information
om bl a tekniska, operationella och 
ekonomiska frågor. 

• Motarbeta olaga kommersiell fl yg
verksamhet. 

• Deltaga i och propagera för medlems-
företagen vid aktuella symposier och 
mässor. 

Per Töörn är förbundsdirektör för Svens-
ka Flygföretagen. Han menar att den 
viktigaste frågan för medlemmarna är 
att man skapar förutsättningar för att de 
ska kunna fortsätta sin verksamhet, dels 
genom att visa på fl ygets nytta men även 
genom att bevaka regelverket.

Hur ser er organisation ut?
Vi har 34 medlemsföretag. De är uppde-
lade i trafi kfl ygbolag och helikopterbolag 
för både inrikes och utrikes fl yg. Nästan 
alla svenska fl ygbolag är medlemmar 
utom SAS.

Hur länge har ni funnits?
För cirka 50 år sen bildade ett antal heli-
kopterägare förbundet HFR och taxifl yg-
företagen bildade samtidigt TFR. Dessa 
båda gick ihop till SFR 1998. 

Hur många anställda har föreningen?
En och en halv. Det är jag och en kanslist 
som även sköter hemsidan Flygtorget.se. 
Vi jobbar också i arbetsgrupper med re-
presentanter från medlemsföretagen och 
i direktfi nansierade projekt. Ett exempel 
på det är miljöprojektet där vi tagit fram 
ett miljöledningssystem för medlemmar-
na med hjälp av Respect Europe (standar-
diserade verktyg för att effektivisera och 
utvärdera klimatåtgärder samt certifi e-
ringsprogram inom klimatneutralitet).

Hur fi nansieras verksamheten?
Helt och hållet via medlemmarnas servi-
ceavgifter plus direktfi nansierade projekt. 
Vi har en budget på cirka 1,7 miljoner.

Vilken målgrupp har hemsidan 
Flygtorget.se?
Det är i första hand en webbplats för att 

Alla transportslag har från den 1 januari i år en gemensam inspektionsmyndighet i Transport-
styrelsen. SkärgårdsRedaren tar nu en titt på branschorganisationerna för övriga persontran-
sportslag. Vilka frågor är de viktigaste för t ex svenskt inrikesfl yg?

Föreningen Svenskt Flyg
Föreningen Svenskt Flyg är en lobbyingorganisation. Här kommuniceras idéer, 
åsikter och kunskap om det kommersiella fl yget och fl ygindustrin i Sverige. 
Peeter Puusepp är generalsekreterare och menar att den viktigaste frågan för 
organisationen är att stärka förtroendet för det kommersiella fl yget och fl yg-
industrin så att dessa ges möjligheter att verka och utvecklas i Sverige. 

Är ni en ren lobbyingorganisation?
Ja, vi är ingen branschförening och har ingen medlems-
service eller dialog med myndigheten. Vår uppgift är att 
bilda opinion för fl yget som sådant. Det gör vi genom att 
kommunicera fl ygets betydelse och nytta för det svenska 
samhället, bl a i artiklar i dagspressen. 
 
Vilka frågor är de viktigaste för svenskt inrikesfl yg?
Miljö & klimat samt Flygets betydelse. Framöver kommer 
vi att fokusera framför allt på profi lfrågan Flygets bety-
delse. Den har som syfte att tydliggöra det kommersiella 
trafi kfl ygets och fl ygindustrins betydelse och nytta för det 
svenska samhället i sin helhet.  
 
Hur jobbar ni med miljö- och klimatfrågor?
Föreningen har tagit fram ett 10-punktsprogram för ett mer klimatanpassat 
fl yg. Syftet är att visa att ett trovärdigt arbete med miljö- och klimatfrågor 
pågår i det kommersiella trafi kfl yget och fl ygindustrin i Sverige och att detta 
kommer att fortskrida löpande hos dessa. Man kan minska utsläppen genom 
att förbättra tekniken, utveckla infrastrukturen runt fl yget, effektivisera 
fl ygtrafi ken (kortare väntetider i luften, färre omvägar samt glidfl ygning vid 
landning) och genom att införa system för utsläppsrättigheter. 

Vad är Luftfartsforum?
Föreningen har tagit initiativ till nätverket Luftfartsforum som har till 
uppgift att informera om fl yget mot riksdagens ledamöter. Det har visat sig 
vara mycket framgångsrikt för att stärka förtroendet för den svenska fl yg-
branschen i riksdagen. Arbetet med att utveckla denna dialogform kommer 
att fortsätta bl.a. genom att utöka målgruppen för aktiviteter även med riks-
dagens tjänstemän, regeringskansliets tjänstemän och berörda myndigheters 
tjänstemän

Hur ser organisation och administration ut?
Svensk Flyg har fem ordinarie medlemmar, Luftfartsverket, Saab Aerotech, 
SAS Sverige AB, Svenska Regionala Flygplatsförbundet och Volvo Aero. 
Efter att ha funnits i 15 år kommer vi nu att organisera om från att vara en 
organisation för fl ygbranschen till att bli en samlingsplats för alla intressenter 
kring trafi kfl yget. Även för dem som är beroende av fl yget, t ex i branscher 
som turism och transporter. Kansliet har en och en halv anställd och en bud-
get på cirka 3 miljoner som fi nansieras av i huvudsak medlems- och serviceav-
gifter. Utöver det så jobbar vi även med direktfi nansierade projekt. Vi ger inte 
ut några egna publikationer.

Hur är lönsamheten för fl ygbolagen och hur påverkas de av fi nanskrisen?
Lönsamheten varierar mycket. Flyget är extremt konjunkturberoende och en 
lågkonjunktur som denna påverkar hela branschen väldigt starkt.

Flyget i Sverige har tre medlemsorganisationer. Branschorganisationen Svenska Flygföretagens Riksförbund, 
lobbyingorganisationen Svenskt Flyg och arbetsgivarorganisationen Flygarbetsgivarna.

Flygarbetsgivarna
Flygarbetsgivarna, FlygA, handhar frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare 
och arbetstagare inom fl ygbranschen.  FlygA har 97 medlemsföretag med cirka 
12.000 anställda. Anslutna till förbundet är fl ygbolag, fl ygplatsbolag, handlingföre-
tag, fl ygfraktföretag, fl ygskolor, verkstäder och cateringföretag. 

Flygarbetsgivarna sluter avtal med Unionen, Svensk Pilotförening, Svenska 
Transportarbetareförbundet, Ledarna samt ytterligare ett dussin såväl svenska 
som danska och norska fackföreningar. Huvudkontoret fi nns i Stockholm. 

skapa merförsäljning av de resor som 
medlemmarna utför. Man kan alltså gå 
in och boka sin resa direkt där. Dessutom 
ska den ge information till personer och 
personal i branschen om vad som händer. 
Medlemmar loggar in med lösenord. Vi 
ger inte ut någon tryckt publikation.

Har ni mycket dialog med myndigheten 
om regler och tillsyn?
Vi har alltid haft en bra dialog med Luft-
fartsstyrelsen och är remissinstans för alla 
fl ygfrågor. Det mesta inom fl yget ligger 
på EU-nivå inom den nya inspektions-
myndigheten för luftfart EASA. Det är 
en fördel för det mesta, men för lokala 
helikopterbolag kan det vara väldigt svårt 
och krångligt att uppfylla regelverket. Det 
måste fi nnas utrymme för nationella av-
steg från det internationella regelverket.

Hur lång tid tar det att bli behörig att 
fl yga trafi kfl yg? 
För att bli fl ygstyrman måste man ha minst 
1000 fl ygtimmar. Att bli fl ygtekniker tar 
7 år. Reglerna är internationella och räk-
nas på samma sätt i hela världen.

Vilka säkerhetsutbildningar ska kabin-
personalen ha?
De ska gå en tvåveckors utbildning som 
är godkänd av Transportstyrelsen. Den 
innehåller bland annat fl ygplansteori, 
service, första hjälpen, egenskydd, brand, 
arbetsmiljö, samarbete och meteorologi. 
Dessutom får de en internutbildning på 
fl ygbolagets fl ygplanstyper och operativa 
manual när de anställs.
 
Jobbar ni även med bemanningssociala 
frågor? T ex sjuklön och karensdagar.
Nej, det är en avtalsfråga som ligger på 
Flygarbetsgivarna. Men anställda inom 
fl yget omfattas av den allmänna försäk-
ringen och ingår i försäkringskassans sys-
tem. Arbetsgivaren kan betala en frivillig 
försäkring för ”Loss of license” för pilo-
ter. Den ger ersättning till den som måste 
sluta sitt arbete av t ex medicinska skäl. 

Ser du några för- eller nackdelar med en 
gemensam trafi kinspektion som Trans-
portstyrelsen?
Det kan vara en fördel om man gör jäm-
förelser mellan de olika transportslagens 
internaliseringsgrader (totalkostnader för 
infrastruktur, miljöpåverkan m m). 
Nackdelen är att det blir onödig byrå-
krati. På sikt behövs det ingen svensk 
myndighet för fl yget, det vore bättre om 
EASA tog hand om alltihop. Nu växer den 
svenska myndigheten samtidigt med den 
europeiska. Det blir ökade kostnader som 
vi får betala. Jag ser Transportstyrelsen 
som en övergångsperiod.
text: leena tegevi

Flyget står på tre ben
Svenska Flygföretagens Riksförbund

Per Töörn

Källor: www.svensktfl yg.se, www.fl ygtorget.se & www.transportgruppen.se
Not: Flygrevyn, Nordens största kommersiella fl ygtidning, är en helt fristående privat publikation. 

Svenska Flygföretagens Riksförbund. SFR, 
är en branschorganisation öppen för kom-
mersiella företag inom fl ygbranschen. Här 
fi nns både trafi kfl ygbolag och helikopter-
bolag representerade, närmare bestämt 
17 bolag av vardera sorten. 

Peeter Puusepp.
Foto: Malin Hoelstad

Bilden tillhör SAAB AB.
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FRÅGA:
Jag har hört att det ska införas 
webbaserade sjömansläkar-
intyg och att läkare som ska ut-
färda sådana intyg måste gå 
en speciell utbildning. Innebär 
det att vi måste skicka iväg vår 
personal till speciella läkare om 
inte vår ordinarie läkare på 
orten går en sådan utbildning?

SVAR:
Nej, det kommer även fortsättningsvis att fi nnas en pappersblan-
kett som får användas på samma sätt som tidigare. Den kommer 
dock att arbetas om något för att bli mer informativ. Den gamla 
blanketten kan användas fram till den 1 september 2009.

De läkare som vill slippa pappersblanketten, och istället vill 
kunna utfärda sjömansläkarintyg på webben, kan från den 1 mars 
genomgå en kortare utbildning på Internet. Därefter får de ett da-
tasäkerhetscertifi kat. Det gäller för alla sjömansläkarintyg, även 
för inre fart, dvs intyg för syn och hörsel.

✯ Läsarnas frågor
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Ekomarine forskar på en framtida lösning 
för miljötrygga båtbottenfärger. Tekniken 
återskapar ett i naturen observerat feno-
men och använder sig av produkter från 
lokala och förnyelsebara råvaror. 

I nära samarbete med forskare på Tjärnö 
Marinbiologiska Laboratorium och färg-
fabriken Engwall & Claesson AB utveck-
lar företaget Ekomarine en båtbottenfärg 
för hållbar ekologisk utveckling. Färgen 
innehåller inga gifter eller tungmetaller. 
Den lanserades under våren 2008 för Öst-
ersjön med namnet Neptune Formula. Ut-
vecklingsarbete pågår med en bottenfärg 
som också lämpar sig för förhållanden 
på västkusten och för den kommersiella 
sjöfarten (Än så länge är färgens verksam-
ma period för kort för det). Ekomarine 
samarbetar även med Ytkemiska Insti-
tutet, YKI, Statens Provningsanstalt, SP 
och de två marina forskningsstationerna, 
Askölaboratoriet i Trosa skärgård samt 
N-research i Lysekil. Dessutom testas just 
nu nya versioner av färgen vid en forsk-
ningsstation i Indien. Forskningsprojek-
tet har bland annat fi nansierats med ett 
forsknings- och utvecklingsstöd från Vin-
nova. 

Hur det hela började 
Historien om Neptune Formula börjar 
en augustidag 2001 på Åland, där ent-
reprenören Claes Tarras Ericsson har 
sommarhus och sin båt i den intilliggan-
de viken. Båten skulle inte användas så 
mycket under säsongen och hade därför 
inte målats med någon bottenfärg alls. 
Trots detta fanns ingen påväxt på båten. 
Den var kliniskt ren från vattenlinjen och 
nedåt. Skärgårdsborna bekräftade iakt-
tagelsen – båtar som ligger i den viken 
får aldrig någon påväxt. Med tanke på 
de problem med giftutsläpp som båtbot-
tenfärger orsakar i den känsliga östersjö-
miljön var fenomenet mycket intressant. 
Kunde detta gå att utveckla på något sätt? 
Claes berättade om tankarna för sin vän 
Mikael Haeffner, en innovatör med bred 
erfarenhet av patentutveckling. Mikael 
blev samarbetspartner och under några 
intensiva veckor stöttes och blöttes olika 
uppslag.

Syrefattig miljö
Förklaringen till fenomenet är en säregen 
kombination av geografi  och biologi. Vi-
ken är formad som en sexa där vattenut-

bytet minimeras. Längst in i viken ligger 
ett båthus där mycket blåstång samlas. 
Den biologiska nedbrytningsprocessen i 
den stillaliggande tången förbrukade syre. 
Det var denna helt naturliga process som 
skapade den syrefria miljön där snäckor 
och havstulpaner inte trivdes och följakt-
ligen inte fäste på båtarna som låg i viken. 
Nu gällde det att åstadkomma en liknande 
– men kontrollerad – process som kunde 
användas i en båtbottenfärg. Några års 
intensivt arbete resulterade i en helt eko-
logisk båtbottenfärg. I arbetet har biologi 
kombinerats med ett innovativt tänkande 
och kunskap om miljöpåverkan. Tekni-
ken är nu internationellt patentskyddad. 
Så kan det gå när man sitter och tittar ut 
över en sommarvik på Åland.  

Längre verkningstid behövs
Färgen fi nns att köpa redan idag men har 
än så länge för kort verksam period för att 
den ska gå att använda för kommersiell 
sjöfart. Det behövs minst 36 månaders 
långtidsverkan och man tror att en sådan 
färg kommer att fi nnas någon gång un-
der 2011. Enligt Ekomarine ligger färgen i 
ungefär samma prisklass som övriga bot-

tenfärger som är tillåtna idag. 2009 lanse-
rar man en ny uppdaterad variant av Nep-
tune Formula. Det är en semimjuk, icke 
eroderande bottenfärg. I samband med 
sjösättning bildas en biofi lm som skapar 
en ogästvänlig miljö för havstulpaner och 
snäckor närmast skrovet. 

Användning
För vidhäftning av bottenfärgen behövs 
först en speciell primer (grundfärg).  Inför 
säsongen 2009 lanseras en primer anpas-
sad för Neptune Formulas bottenfärger. 
Det är en 1-komponents grundfärg för 
båtbottnar av alla material. Den säker-
ställer optimal vidhäftning av Neptune 
Formula bottenfärg på hårda färger, ti-
digare primade yter samt okända färger. 
Primern kan även användas som spärr-
skiktsprimer för metall- och biocidfärger 
som inte bör exponeras i Östersjön. 

text: leena tegevi

KÄLLOR: 
www.ekomarine.se, www.neptuneformula.com
newsdesk.se/pressroom/ekomarine
neptuneformula.wordpress.com

Forskning om bottenfärg 
ger hopp för framtiden

SkärgårdsRedaren presenterade i nr 308 en artikel om Marine Paint som är ett projekt 
för forskning om marina bottenfärger. Det pågår fl era spännande forskningsprojekt kring 
andra metoder för att förhindra påväxt av båtbottnar. Ekomarine är ett av dem.

Fakta
Eko Marine AB  Grundades: 2002  Ägare: Grundarna Claes Tarras Ericsson och Mikael Haeffner tillsammans med bland annat Öster-
sjöstiftelsen och Allba Invest AB.  Patent: Patent för tekniken bakom Neptune Formula fi nns både i Sverige och internationellt, bland 
annat i USA, Kanada och EU.  Viktiga samarbetspartners: N-Research i Lysekil, Utveckling, tester • Askölaboratoriet på Ostkusten, 
Utveckling, tester • Ytkemiska Institutet, YKI, Utveckling, testning • Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, Tester av klimatpåverkan 
Engwall & Claesson AB, Miljösäker produktion • Aquastore, Distributör i Finland
 
Ekomarine belönades under januari 2009 med utmärkelsen Brands with a Conscience av den internationella tankesmedjan 
The Medinge Group. Priset har tidigare tilldelats bland annat IKEA.

Skärgårdsredaren 1-09 ★ 39 
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Pionen är ansluten till Stockholms 11-ki-
lovoltsnät. Två dieselmotorer av u-båts-
modell står för reservkraften och kan, 
tillsammans med batteribackup, ta över 
driften under överskådlig tid. Faktum 
är att Pionen, i händelse av en nationell 
katastrof, kan fungera som en nationell 
kommunikationsknutpunkt i veckor utan 
kontakt med omvärlden. Till ljudet av en 
tysk ubåtstuta drar de två silverglänsande 
dieselmotorerna igång så fort det uppstår 
problem med strömförsörjningen i hallen. 
Motorerna är två stycken MTU V12:or 

(MTU 12V493) på 60 liter för u-båtsin-
stallation. Effekten är 1100HK vid 1500 
rpm. De två motorerna och aggregaten 
väger tillsammans cirka 12 ton.

Science fi ction-miljö
Hela datorhallen ser ut som en science 
fi ction-miljö. I receptionen möts man av 
vattenfall som strilar ner i en damm täckt 
av rök.  Det hänger en rund konferenslo-
kal helt i glas från taket. Vägen dit går 
över en bro med glasgolv. 

Reservkraft fi nns överallt omkring oss 
där man inte tänker på det; sjukhus, polis 
och räddningsverk, vaktbolag, telefono-
peratörer osv. Det är mycket viktigt att 
sådana anläggningar också har ett regel-
bundet servicearrangemang, dvs att an-
läggningarna provkörs regelbundet, så att 
de fungerar till 100 % när det gäller. 

Renat bränsle
Ofta fi nns det mycket stora bränsleför-
råd i anslutning till aggregaten. Det kan 
handla om 100 kbm på ett ställe. Efter 

en begränsad lagringstid så måste bräns-
let bytas ut och det gamla destrueras. Nu 
fi nns det emellertid avancerad teknik för 
rening av bränslet på plats i tankarna så 
att inte bränslet går till spillo, berättar Jan 
Pihlström på Stockholms Skeppshandel. 
Det känns ju mycket angeläget i dessa ti-
der av en ansträngd miljö.

text: leena tegevi
bilder: bahnhof

BRUM I BERGET

Marinmotorer säkrar datordrift
Pionen är en toppmodern datahall in-
sprängd långt ned i Södermalms rödgråa 
granit. Bergrummet var länge en civilför-
svarsanläggning, med övertryckspärrar och 
luftslussar som skulle klara av en nära miss 
av ett kärnvapen. I dag är anläggningen 
fylld av toppmodern IT-utrustning. 

Berganläggningen hör till de säkraste i 
Sverige. Själva bergrummet, skyddet i form 
av granit runt anläggningen, utgör grunden 
i skalskyddet. 

Not.
Stockholms Skeppshandel har för Marin 
& Maskins räkning installerat allt som har 
med reservaggregatens drift att göra, 
såsom samtliga kabelstammar mellan 
maskin och styrutrustningen och motor-
övervakningen, matningen till ställverket, 
kylvatten och bränsle till båda aggregaten, 
ubåtstutan osv. 

Källor:
www.bahnhof.se, Stockholms Skeppshandel

Till ljudet av en tysk ubåtstuta drar de två silverglänsande dieselmotorerna igång så fort det uppstår problem med strömförsörjningen i serverhallen.


