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Det är snart 50 år sedan jag började till sjöss på ett ångfartyg 
från tidigt 30-tal. Mycket har hänt sen dess. Jag har upplevt 
en revolutionerande utveckling från ålderdomliga stycke-
godsfartyg till containerfartyg, rorofartyg och specialfartyg 
för alla typer av gods. Transportsystemen har utvecklats och 
anpassningarna mellan de olika transportslagen har ökats. 
Skärgårdstrafi ken har inte riktigt haft samma utveckling som 
övrig sjöfart. Vårt tonnage är i genomsnitt 45 år och det visar 
på en alldeles för låg utvecklingstakt. Anledningen till detta är 
låg lönsamhet och därmed för lite riskvilligt kapital i systemet. 
Få redare har råd att bygga nya fartyg och att utveckla nya 
koncept. 

Men utveckling sker även inom vår bransch. 
Styrsöbolagets VD Magnus Arnström kommer att hålla 
ett anförande på vår sjöfartspub under sommarens po-
litikervecka i Almedalen på ämnet; ”Från kol till kolfi ber 
- skärgårdstrafi ken i förändring”. Han kommer då bl.a. att 
berätta om Styrsöbolagets två superlätta katamaraner med 
kolfi berskrov som levereras 2010. Lätta material och effektiv 
skrovutformning ger lägre driftskostnader per passagerarki-
lometer, mindre svall och erosion och därmed även minskad 
miljöpåverkan. Det fi nns fl er goda och inspirerande exempel.

Skärgårdstrafi kens låga lönsamhet är till viss del en konse-
kvens av ett regelverk som motverkar tekniska innovationer. 
Krångliga behörighetsregler försvårar rekryteringen av teknik- 
och affärsinriktade ungdomar då det fi nns bättre karriäralter-
nativ. Det är därför Skärgårdsredarna lägger ner så mycket 
kraft på att få till stånd ett modernt och effektivt regelverk. 
De senaste åren har vi arbetat mycket med fokus på politiker 
och departement.

Att påverka politik och myndighetsutövning är en lång-
sam process. Som sjöfarare har man oftast en mer otålig 
inställning. Man är van vid snabba beslut. Tiden från tanke 
till handling och effekten av handlingen är kort. Att förändra 
invanda synsätt och myndighetsstrukturer går inte lika fort. 
Utveckling sker oftast språngvis. När förutsättningarna är de 
rätta sker förändring. Det gäller såväl teknik som människors 
tankesätt. Då institutioner börjar betrakta invanda föreställ-
ningar från ett annat perspektiv och ifrågasätter tidigare 
”sanningar” sker ett s.k. paradigmskifte. 

Vi ser nu ett paradigmskifte inom politiken. Regeringens 
krav på regelförenklingar medför att man i grunden måste 
ifrågasätta regelsystemets effektivitet. Detta pågår nu, men 
givetvis fi nns det mycket internt motstånd. Myndigheter är 
till sin natur förändringsobenägna och paradigmskiftet drivs 

inte inifrån myndigheten. Men förändringar kommer, t.ex. är 
bildandet av Transportstyrelsen en konsekvens av att reger-
ingen nu ser transportsektorn som en helhet och inte som ett 
antal separata transportslag. 

Vi har skickat in ett 30-tal regelförändringsförslag till 
Näringsdepartementet. Våra önskemål om ett mer ändamåls-
enligt och kostnadseffektivt regelverk ligger i tiden. Därför 
har vi nu stora möjligheter att påverka. Framtidens regelverk 
kommer att utgå från riskbedömningar. Regler är till för att 
förhindra olyckor, de har inget värde i sig. Precis som inom 
all annan verksamhet måste vi kräva att reglerna är grundade 
på vetenskap och beprövad erfarenhet. Gammal praxis utan 
vetenskaplig grund kommer att fasas ut. 

En del av våra förändringsförslag är på väg att verkställas 
av Transportstyrelsen och förväntas gälla från mars 2010. 
Dräktighetsgränsen för att få befälspraktik kommer att sän-
kas från 50 till 20 brt vilket innebär att man kan få befälsprak-
tik på betydligt fl er fartyg. Praktiktiden i manskapsbefattning 
för att få FB VII inre fart kommer att kortas med 6 månader. 
Kan man göra en del av praktiken som styrd praktik kan 
praktiktiden kortas ytterligare. Möjligheten att konstruera ett 
alternativt snabbare utbildningssystem, med direkt syfte att 
få FB VII inre fart genom integrerad styrd praktik i utbildning-
en, kommer att utredas. 

Näringsdepartementet kommer att skriva ett förslag till 
lagändring för att ta bort kravet på läkarintyg för intendentur-
personal i inre fart. Det kommer även ett lagändringsförslag 
för att göra det möjligt att ha ombordpersonal med F-skat-
tesedel samt förslag på att sjömän i inre fart ska omfattas av 
det allmänna sjukförsäkringssystemet (som landanställda) 
istället för att som nu ha rätt till full lön från rederiet de första 
120 dagarna utan karensdag.

Men det fi nns mycket kvar att ändra. T.ex. är kravet på sjötid 
för att behålla behörigheter helt absurda inom sjöfarten. En 
jämförelse mellan de olika trafi kslagen visar att en trafi kfl y-
gare behöver arbeta c:a 1,5 % av en heltidsarbetstid för att 
upprätthålla sin behörighet, en lokförare c:a 3,7 % medan ett 
sjöbefäl behöver arbeta c:a 45 % av en heltidsarbetstid. 
I storsjöfarten, där de fl esta jobbar heltid spelar detta kanske 
inte så stor roll, men i skärgårdstrafi ken med många deltids- 
och säsongsarbetande blir det helt fel.

Ju fl er genomtänkta förändringsförslag vi kan ta fram, de-
sto mer kan vi påverka våra villkor. Kom gärna med förslag. 

Arne Welin, Ordförande

✯ Ordförande har ordet!
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Till Skärgårdsredarnas årsmöte den 
5 mars på Stockholmsmässan kom ett 
80-tal besökare. 
Föreningen är inne i en mycket 
intensiv och viktig period med möj-
lighet att påverka regler och lagar. 
Ett stort arbete läggs ned på detta 
och mera skulle kunna göras om det 
fanns mer resurser. Medlemsmötet 
fastslog att det är viktigt att inte 
missa de tillfällen man har just nu 
för att nå resultat. 

Under 2008 har man fokuserat på 
att utöka kontaktnätet och fördjupa 
kontakterna med näringsdeparte-
mentet och politiker samt att arbeta 
med olika regelförenklingsförslag. 
När det gäller myndigheten har det 
varit många möten med fartygso-
perativa frågor på agendan. Vid ett 
fl ertal tillfällen har föreningen även 
medverkat vid seminarier etc. för att 
framhålla sjövägen som ett alterna-
tiv till vägtransporter. 

Två nya ledamöter valdes in i 
styrelsen: Bertil Karlsson, Styrsöbolaget samt Bernt Lind-
bäck, L-line Rederi. De ersätter Curt Sundqvist och Jan-Olof 
Moberg som valt att avgå. En ny valberedning valdes också, 
bestående av Gustaf Myrsten, Utö Rederi AB (sammankal-
lande), Anne Blomberg, Mälaröarnas Ångfartygs AB och Peter 
Sundqvist, Höga Kustenbåtarna i Ulvöhamn AB. 

Regelförenklingar på gång
Margareta Granborg från Näringsdepartementet kom till 
årsmötet och berättade om regeringens uppdrag om regelför-
enklingar för företag. Man har utlovat att de administrativa 
kostnaderna för företagen ska minska med 25 % fram till 
hösten 2010 och att förändringarna ska vara märkbara för 
företagen. 

Hon sa att Skärgårdsredarna har kommit in med många 
genomarbetade förslag och framhöll att föreningen har gjort 
ett bra jobb. Det är ett svårt arbete och departementet är 
beroende av det om man ska lyckas uppnå målen.

När det gäller Skärgårdsredarna är tre förslag till lagändringar 
på gång hos departementet:  

• Att inhyrd personal i säkerhetsorganisationen ska bli 
 tillåtet (ändring i fartygssäkerhetslagen krävs). 
 Målsättningen är ett ikraftträdande inom ett år, eller 
 senast till hösten 2010.
•  Slopat läkarintyg för intendenturpersonal. Ärendet är 
 under beredning.
•  Krav på ändrade sjuklöneregler: Ärendet har varit ute på 
 remiss och man arbetar nu med att skriva en proposition. 
 Det ska vara klart före sommaren. 
• Frågan om förkortad praktiktid kommer att läggas i ett 
 föreskriftprojekt på Transportstyrelsen som dessutom 
 bereder en del av de övriga regelförenklingsförslagen på 
 föreskriftsnivå.

SKÄRGÅRDSREDARNAS ARBETE INTENSIFIERAS 

Årsmötet fastslog fortsatt  

Margareta Granborg från 
Näringsdepartementet.

Avgående styrelsemedlemmarna 
Jan-Olof Moberg, tvåa från vänster, 

och Curt Sundqvist till höger avtacka-
des av Arne Welin och Leena Tegevi.

FOTO: LARS-ÅKE GUSTAVSSON

Skärgårdsredarnas styrelse fr v: Göran Ahlqvist, Alf Norgren, Bertil Karlsson, Arne Welin, Bernt Lindbäck, 
Henrik Börjesson och Magnus Haglund. FOTO: LEENA TEGEVI
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kurs framåt
Enhetlighet mellan transportslagen i Transportstyrelsen
Från Transportstyrelsen kom sjöfartsdirektör Per Nordström 
samt Tomas Åström, tillsynsenheten och Pernilla Bergstedt, 
fartygsoperativa enheten. Per Nordström berättade om sam-
manslagningen av alla tillsynsmyndigheter i Transportstyrel-
sen. Syftet är att uppnå enhetlighet mellan transportslagen. 
Man ska också lära av varandra och få en effektivare organi-
sation.  Regelförenklingar, säkerhet, god miljö och jämställt 
transportsystem är några mål. Tillgänglighet och hög kvalitet 
ska genomsyra verksamheten. Sjöfartsavdelningen har 180 
personer anställda. 

Nya skatteregler för kassaregister
Tomas Karlsson från Datorama Kassasystem berättade för 
mötesdeltagarna om en ny lag som träder i kraft 1 jan 2010. 
Då måste alla företag i Sverige ha ett certifi erat kassaregister 
med en certifi erad kontrollenhet (svarta boxen). Företag 
med kontant försäljning och kortförsäljning under 160 000 
SEK omfattas inte såvida de inte serverar alkohol. I det nya 
systemet måste man skriva ut kvitto även om kunden inte vill 
ha det.

Idag fi nns det ännu inga certifi erade och godkända system 
att köpa, men det fi nns system som kan anpassas till boxar-
na. 400 000 kassasystem ska bytas ut på kort tid och bara ett 
fåtal tillverkare kommer att ha godkända system. Det kom-
mer att bli kritiskt, menade Tomas Karlsson. Vad kommer 
då det enklaste och billigaste godkända systemet att kosta, 
undrade mötesdeltagarna. Datorama har ett riktpris på 
10 900:- inklusive box på det billigaste systemet. 

Avtalsförhandlingar och sjuklönesystem m m.
Hans Ronnerstam, ALMEGA berättade om pågående av-
talsförhandlingar och vad som gäller för sjuklöneregler för 
sjömän idag. Den föreslagna förändringen av sjuklönesyste-
met innebär att ombordanställda i inre fart ska omfattas av 
det allmänna sjuklönesystemet. ALMEGA är positiva till att 
man jämställer personalen i inre fart med landanställda. 

text: leena tegevi
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Odins valkyrior 
 fi rar 100 år tillsammans

Vid leveransen från Motala Verkstad 
1909 kunde man lätt ta de tre nybyggda 
ångsluparna för trillingsystrar. Till det 
yttre var det också sant. Bara några in-
redningsdetaljer skiljde dem åt. 

Ledningen för Stockholms Ångslups 
AB (SÅA), som året före hade beställt 
fartygen, valde också att i tidens vurm 
för allt fornnordiskt ge systrarna namn 
från våra klassiska nordiska sagor: ”Fyl-
gia”, ”Angantyr” och ”Valkyrian”. Alla 
tre var Odins jungfrur som enligt sagan 
tjänade honom i strid. Det hävdades att 
de tillsammans red i sina glänsande rust-
ningar genom luft och över hav. Det har 
åtminstone ”Angantyr” och ”Valkyrian” 
nu gjort i inte mindre är 100 år. Ibland 
har de tjänat tillsammans och under an-

dra år har de stridit på var sitt håll. Då de 
beställdes var det meningen att de skulle 
förstärka och modernisera rederiets fl otta 
på linjerna kring Stockholm. 

”Fylgia” såldes trots det tidigt till Finn-
boda varv och försvann därmed ur de 
bägge andra systrarnas historia. ”Valky-
rian” sattes in längs bryggorna på södra 
Lidingö, där allt fl er stockholmare valde 
att slå sig ner. Ännu var den södra Li-
dingöbanan inte framdragen, varför det 
var sjövägen som gällde. ”Angantyr” blev 
däremot stationerad i Mälaren och sat-
tes in på den livliga trafi ken till Essinge-
öarna och de intilliggande Mälaröarna. 
På denna trad skulle hon bli kvar tills bus-
sarna och högbroarna tog över i slutet av 
1930-talet.

Såld till Waxholmsbolaget
”Valkyrian”, eller ”Valle” som hon med 
tiden fi ck som smeknamn, blev inte kvar 
lika länge på sin Lidingötrad. Lidingöba-
nan drogs fram och ön fi ck en allt bättre 
landbaserad trafi k då den nya Lidingö-
bron var klar för trafi k. Det förde med sig 
att båttrafi ken för SÅA blev allt mindre 
lönsam. Det blev också anledningen till 
att ”Valkyrian” 1918 såldes till Wax-
holmsbolaget. I sin nya roll kom hon un-
der ett antal år att leva ett liv mest som 
reservbåt, men ibland också som en viktig 
förlängning av Saltsjöbanan och sjötrafi -
ken till bryggorna utanför Saltsjöbaden. 
Från och till var hon också behjälplig i 
trafi ken till öarna kring Vaxholm. Under 
kriget inkallades ”Valkyrian” i krigstjänst 

I år fyller Strömmas båda fartyg s/s Drottningholm och m/s Angantyr 100 år. Den 10 maj genomfördes en 
jubileumstur från Stadshuset till Drottningholm. Ombord fanns bland annat s/s Drottningholms gudmor 
prinsessan Christina.

S/S Drottningholm på en tur till Drottningholms slott. 

text: lennart jarnhammar
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men tycks mest ha blivit liggande i brist 
på krigiska uppdrag. 

Efter kriget fi ck hon delvis en ny in-
redning då bland annat en bekvämare 
sittsalong byggdes till, samma salong 
som senare byggdes om till matsal. Un-
der 1950-talet var ”Valkyrian” delaktig i 
att förstärka trafi ken längs norra Värm-
dölandet, en del av den trad som gamla 
Torbolaget tidigare hade trafi kerat. Det 
rörde sig om klassiska sommargästbryg-
gor runt Tegelön, Koviks udde och Östra 
Tynningö. 

Saltkråkan I på TV
Under årens gång hade ”Valkyrian”, på 
grund av en hel del om- och påbyggnader 
fått ett något säreget utseende som gjorde 
att hon påminde om ett strykjärn till for-
men. Trots det bibehöll hon sin person-
lighet. Kanske var det av den anledningen 
som Sveriges Television 1963 valde just 
”Valle” i rollen som ”Saltkråkan I” i Ast-

rid Lindgrens tv-serie ”Vi på Saltkråkan”, 
med Tjorven, Båtsman, Malin, farbror 
Melker och alla de andra. Uppenbarligen 
skötte hon sig i alla fall så pass bra att 
hon återfi ck rollen då nya avsnitt spelades 
in 1968. 

Mellan dessa år hade SÅA 1964 köpt 
tillbaka ”Valkyrian” och satt in henne i 
skärgårdstrafi ken på bland annat Möja. I 
och med det kom hon också att åter sam-
arbeta med sitt systerfartyg ”Angantyr” 
och andra av rederiets äldre ångslupar. 
Detta samarbete pågick fram till 1968 då 
SÅA beslutade lägga ner sin olönsamma 
skärgårdstrafi k, som då togs över av 
Waxholmsbolaget. Fartygen skiljdes åter 
en gång.

”Angantyr”  övertogs av Waxholms-
bolaget och återinsattes i trafi ken i mel-
lanskärgården där hon blev kvar till 1978, 
då Strömma Kanalbolaget tog sig an den 
gamla trotjänarinnan och gav henne en 
välförtjänt renovering.

Räddad av entusiaster
Under tiden hade det hunnit hända myck-
et med systern ”Valkyrian”. Efter att SÅA 
lagt ner sin gamla skärgårdstrafi k hade 
fartyget lagts upp på Djurgårdsvarvet i 
väntan på upphuggning. Samtidigt hade 
den unge Richard Grönstedt anställts på 
varvet. På grund av sin stora passion för 
äldre ångfartyg förälskade han sig snart i 
den upplagda gamla skönheten. 

För den nätta summan av 24 000 kro-
nor lyckades han köpa loss ”Valkyrian”, 
som därmed räddades från en säker skrot-
ningsdöd. Tillsammans med några vänner 
med samma intresse påbörjade Richard 
en omfattande renovering för att sätta 
”Valkyrian” i egen trafi k. Idén gick ut 
på att åter öppna den inre gamla Sand-
hamnsleden genom Kolström och Ström-
ma kanal ut till Sandhamn. Sagt och gjort. 
Man bildade rederiet Nya Ångfartygs AB 
Strömma Kanal, och ”Valkyrian” döptes 
om till ”Nya Strömma Kanal”. Förutom 
Richard Grönstedt fanns också Kjell 
Ronne och Bertil Sahlberg med som eld-
själar. 

I september 1968 var allt klart för invig-
ningsturen, och fartyget fylldes med släkt 
och vänner. Väl inne i Kolström blev det 
allt trögare att ta sig fram, och till slut satt 
man fast i den på tok för grunda kanalen. 
Det var givetvis en missräkning, men man 

Idén gick ut på att åter öppna 
den inre gamla Sandhamnsleden 
genom Kolström och Strömma kanal 
ut till Sandhamn. Sagt och gjort. 
Man bildade rederiet Nya Ångfartygs AB 
Strömma Kanal, och ”Valkyrian” 
döptes om till ”Nya Strömma Kanal”

Fortsättning nästa sida…

Valkyrian som Saltkråkan I. Leveransbild från Motala Verkstad 1909. Bildtillstånd av Motala Verkstad Industrimuseum.
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Från vänster: Jan Larsén Vd Strömma Turism 
och Sjöfart, Anne Blomberg, s/s Drottning-
holm, prinsessan Christina, gudmor till s/s 
Drottningholm samt Cyril von Rettig, Rettig-
företagen AB (ägare till Strömma).

FOTO: LARS-ÅKE GUSTAVSSON

gav inte tappt för det. Nu gällde det att 
snabbt hitta en alternativ linje. Den fann 
man i den gamla klassiska turisttrafi ken 
Stockholm–Drottningholm, som sedan 
en tid varit nära nog obefi ntlig.

Omdöpt till Drottningholm
Under vintern 1969 rustades fartyget. 
Maskineri och panna renoverades, en 
matsal inreddes på övre däck och ett nytt 
kök installerades i babords långskepps-
gång. Fartyget döptes om till ”Drottning-
holm”. Däremot behöll man rederinam-
net Ångfartygs AB Strömma Kanal, som 
i folkmun blev Strömma Kanalbolaget 
eller Strömma kort och gott. 

Den 3 maj 1969 var det dags för den 
högtidliga invigningen. Flottans musik-
kår spelade och prinsessan Christina, 
fartygets gudmor, hissade namnvimpeln. 
Det skulle snabbt visa sig att satsningen 
på trafi ken till Drottningholm var helt 
rätt, och år för år ökade trafi ken. 

Fram till 1980 ingick även systern 
”Angantyr” i Strömmas turist- och char-
tertrafi k, tills det var dags att öppna den 
gamla traden till Essingeöarna. Då gick 
några företag i området samman för att 
kunna erbjuda sina anställda en egen båt-
trafi k. På så vis återgick ”Angantyr” till 
sin ursprungliga trad runt Essingeöarna 
och Alvik. Trafi ken pågick till 2003 då 
”Angantyr” åter blev turist- och charter-
båt i Strömmas regi, en roll som hon har 
än idag.

Brand gav svåra skador
Natten till den 7 maj 1980 drabbades 
”Drottningholm” av en katastrof som 
höll på att ödelägga henne en gång för 
alla. En våldsam brand härjade fartyget. 
Elden spred sig även till det intilliggande 
ångfartyget ”Mariefred”, som också fi ck 
svåra skador. Men som en liten ljusglimt 
i allt elände visade det sig att elden inte 
förstört ångmaskin och skrov. 

För att så snabbt som möjligt komma 

igång med återuppbyggnaden bildades 
snabbt en vänförening i syfte att insamla 
behövliga medel. Det var i detta läge som 
Anne Blomberg kom in som en räddande 
ängel och eldsjäl. Tillsammans med bland 
andra Bertil Sahlberg, Peter Blomberg 
och Strömma Kanalbolaget grundade 
hon Mälaröarnas Ångfartygs AB för den 
kommande driften. Det ska sägas att utan 
Anne Blombergs stora engagemang hade 
sannolikt inte renoveringen av ”Drott-
ningholm” varit möjlig att genomföra. 

Renoveringsarbetet blev omfattande 
och tidsödande, men den 14 maj 1982 
kunde ”Drottningholm” återinvigas med 
pompa och ståt. För andra gången fanns 
fartygets gudmor prinsessan Christina 
med ombord för det hedervärda uppdra-
get att hissa namnvimpeln.

Mat och service viktigt
Det är ingen överdrift att påstå att Anne 
Blomberg fungerar som fartygets över-
gripande befälhavare i alla bemärkelser. 
Men trots det är det kanske restauratio-

nen som ligger henne varmast om hjärtat. 
”Tillsammans med min syster fi ck vi tidigt 
hjälpa till hemma med kökets alla göro-
mål”, berättar Anne Blomberg. ”Jag lade 
säkert grunden då, och sedan dess är jag 
ständigt sysselsatt med mat och service 
ombord. Jag har med åren lärt mig vad 
passagerarna tycker om, även om det ib-
land har lite att göra med väder och vind. 
Köket från 1982 fungerar fortfarande 
bra, och vi vet precis hur vi ska arbeta 
ombord med dess begränsade utrymmen. 
Det gäller helt enkelt att vara en bra or-
ganisatör. Resten går på erfarenhet, intui-
tion och rutin. Och jag är säker på att jag 
har världens absolut bästa jobb!” 

I år har Odins bägge stridsjungfrur 
kämpat på vattnen kring Stockholm och 
skärgården i 100 år. Likheten är kanske 
inte längre så slående, men släktskapet 
och den livslånga historien har de ge-
mensamt, och sedan 40 år tillbaka även 
i nära samarbete med Strömma. Vi har 
all anledning att önska dessa ärevördiga 
jubilarer lycka till.

Agantyr på Strömmen. FOTO: LARS-ÅKE GUSTAVSSON



Båtarna byggs i kolfi bersandwich och 
klassas av Det Norske Veritas enligt 
HSC-koden - High Speed Craft. Att 
bygga i kolfi ber har den fördelen att 
båtarnas egenvikt reduceras med cirka  
40 procent jämfört med ett motsvarande 
aluminiumbygge. Den lägre vikten ger en 
hel del positiva egenskaper såsom lägre 
bränsleförbrukning och mindre svall-
vågor. 

I hemlandet Norge har Brödrene Aas 
kolfi berkatamaraner blivit en succé. Den 
första byggdes 2003 och sedan dess har 

drygt 20 båtar levererats. Några har 
varit enskrovs ambulansbåtar annars har 
det enbart varit passagerarkatamaraner. 

Styrsöbolagets beställning är den för-
sta från ett annat land än Norge. Våren 
2005 hyrde Styrsöbolaget in norska 
Rygerfjord för provttrafi k i både södra 
och norra skärgården för att utröna om 
båttypen skulle passa för våra förhål-
landen. Provtrafi ken upplevdes som 
en succé av både resenärer, Västtrafi k, 
Trafi kkontoret och Styrsöbolaget.

De nya båtarna blir 27,0 m långa och 
8,4 m breda. Antalet passagerare blir 
162. Såsom HSC-båtar tillåts bara 
samma antal passagerare som det fi nns 
sittplatser till. Bemanningen blir befäl-
havare klass VI, styrman klass VII och 
matros. Ombordstigningen sker via hy-

draulisk ramp i stäven. Kontraktsfarten 
är 28 knop vid full last. Framdrivningen 
sker med två MAN V12-dieslar på 2 x 
749 kW. Dessa är kopplade till ställbara 
propellrar av Servogears tillverkning. 
Varje skrov får redundanta maskinrum 
och var sin bogpropeller.   

De nya båtarna skall trafi kera sträckan 
Vrångö-Donsö-Saltholmen. Restids-
vinsten blir från 15 minuter och uppåt 
beroende på antalet mellanbryggor. 
Det fi nns visioner att även köra in vissa 
turer med snabbåtarna till Lindholmen 
och Skeppsbron. Då blir restidsvinsten 
ännu större. Från 2012 kommer en ny 
hållplats att fi nnas vid Skeppsbron för 
spårvagnar, bussar och båtar.

text: gunnar söderberg

BYGGSTART FÖR 

Styrsöbolagets första snabbåtar
Under maj månad var det byggstart hos norska varvet Brödrena Aa i Hyen för Styrsöbolagets 
första snabbåtar av katamarantyp. Två båtar är beställda med planerad leverans den 15 januari 
och 15 juni 2010. De nya båtarna skall trafi kera Göteborgs södra skärgård.

Två båtar är beställda 
med planerad leverans 
den 15 januari och 
15 juni 2010. 
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Prins Carl Philip
Vi har under vinter och våren haft några 
riktigt spännande uppdrag. Ett av våra 
större uppdrag och kanske ett av dom 
som betytt mest för oss har varit ombygg-
naden av Prins Carl Philip från Strömma 
Kanalbolaget. Hon kom till varvet i slutet 
av oktober och togs efter demontering av 
allt som skulle bort på land för kontroll 
av skrov och propelleranläggning. Tjock-
leksmätningen resulterade i ett omfat-
tande plåt och spantbytesprojekt som var 
krävande men intressant i ett nitat skrov. 
Efter det att skrovet var färdigsvetsat 
vattenblästrades det med 2500 bar och 
målades från grunden med Internationals 
målningsprogram. Det var på huvuddäck 
som det mest omfattande arbetet utfördes 
och här är det mesta utbytt mot material 
som återställer henne i tidstypiskt skick 
på ett miljömedvetet sätt. 

Handmålad inredning
Allt invändigt trä som skulle varit ädelträ 
är t.ex. tillverkat av bok som laserats och 
ådermålats på ett sätt som gör det förvil-
lande likt teak. Ådermålningen av inred-
ningsskivor, väggar och dörrar var ett spe-
ciellt projekt där målaren fi ck göra prov 
som i förväg godkändes av rederiet.

Båda yttersidorna med fönsterinfatt-
ningen i huvudsalongen var anfrätta av 
tidens tand och byttes i sin helhet. Av håll-
barhetsskäl är dock fönsterbågarna till-
verkade i teak och där tillverkade vi cirka 
30 fönster för styrhytt och huvuddäcks-
salong. Dessa tillverkades med ursprung-
lig konstruktion och måttanpassades för 
att följa skrovformen. 

Alla sanitetsutrymmen helrenoverades 
alltifrån plåtbyte till ny inredning och 
samtidigt installerades vattenburen vär-
me på hela huvuddäcket. Nya radiatorer 
gömdes i nya specialgjorda träsoffor som 
också gjordes för att hysa fl ytvästar

All inredning i de nedre förrådsrummen 
rensades ut i samband med plåtbytet och 
här har nu inretts riktiga förråd och per-
sonalutrymmen.

Ny styrhytt
Hela styrhyttsfronten togs bort och er-
sattes med en ny i aluminium med nya 

teakfönster. Ny pulpet, nya instrument 
för navigering och motor samt nytt elsys-
tem och stol monterades. Hela den gamla 
serveringen röjdes ut och den nya barser-
veringen byggdes i klassisk stil med nya 
kylbänkar och apparater. Allt trä är också 
här laserad bok med teakutseende som 
lackats i en riktig lackverkstad för högsta 
fi nish. När alla durkar var borta passade 
vi också på att ge propelleranläggningen 
och stödlagerna en översyn. 

Vi utför service på alla Strömma Kanal-
bolagets Caterpillarmotorer i Stockholm 
och därför passade vi också på att ge 
huvudmotorn, som är en gammal trotjä-
nare Cat 3412, service när vi hade henne 
hemma på varvet.

Många passagerarfartyg på besök
Detta var tredje vintern vi haft väldigt 
trevliga och intressanta projekt med pas-
sagerarfartyg från Stockholm. Förra vin-
tern hade vi Rederi Ressels Silverö hos oss 
och innan dess var det Ornö Kurir.

Under några vårveckor hade vi också 
Haglund Shippings Vitaskär hos oss för 
installation av 2 st. testmotorer för Volvo 
Penta.  Senaste tekniken ihop med Twin 
Discs MGX backslag anpassade för Vol-
vo har så här långt gett ett väldigt lyckat 
resultat.

Intensiv vinter
Den här vintern har varit intensiv och vi 
är nu 33 anställda. Snickerisidan har varit 
den gren som haft den bästa tillväxten un-
der den senaste tiden och vi var som mest 
6 snickare som inredde och tillverkade 
möbler och fönster. 

Detta har sedan fortsatt med 3 träbåtar 
på rad från Rååbåtarna där vi gjort allt 
från normal drevning till byte av stävstock 
och bordläggning. Under vintern har vi 
också förlängt och installerat nya D16 
motorer och jetaggregat i Sjöfartsverkets 
Arkö. Rollen som Volvo Penta Center i 
vår region med distributionsansvar till VP 
Serviceverkstäder från Loftahammar till 
Höganäs har varit en stor utmaning men 
också en möjlighet. Samarbetet med dessa 
och med vår VP Centerkollega MICAB 
i Stockholm har gjort att vi tillsammans 
kan erbjuda service och motorer längs 
hela vår kuststräcka. Detta har betytt att 
vi idag är ett antal människor som arbetar 
heltid med projektering och försäljning av 
motorer samt distribution av reservdelar 
för Volvo Penta Marin Kommersiellt, 
Fritid och Industri. I detta uppdrag ligger 
också utbildning av serviceverkstäder och 
kunder.

text: sven johansson, marincenter syd

Vårrapport från

Simrishamns varv

I Skärgårdsredaren har vi under årens lopp låtit olika varv presentera sig och sin verksamhet.

Prins Carl Philip ute på provtur efter genomförd renovering. FOTO: LENNART HAGLUND
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–Den här färjan tar 12 bilar. Den nya tar 
18. Det innebär att vi kommer att redu-
cera antalet dubbleringar, kanske till noll. 
Här konkurrerar vi om utrymmet med 
75 000 fritidsbåtar bara under juli må-
nad. Färre turer gör per automatik att 
säkerheten för vår personal, våra trafi -
kanter och de sjöfarande ökar markant, 
säger Lars-Inge Ek, ledchef. 

– Mängden båtar är enorm, man måste 
se det för att förstå.  Alla tre sommarmå-
naderna är intensiva här. Det är trångt, 
men juli månad tar priset och då är också 
trycket på färjan som störst. Vi kör en tur 
var 15:e minut från halvsex på morgonen 
till midnatt, men det räcker inte. Vi får 
ta till dubbleringar hela tiden. Totalt lig-
ger vi på mer än 3000 turer bara under 
juli månad. Kan vi få bort dubblering-
arna minskar vi turerna med drygt 500 
bara under julimånaden och det betyder 
mycket ur säkerhetssynpunkt. Det är ett 
faktum som vägt tungt när det gäller den 
nya färjans placering här, säger han.

Nu är kontraktet med varvet i Finland 
signerat och Lars-Inge vet att nya färjan 
kommer till Hamburgsund hösten 2010. 
I allt väsentligt blir det en kopia på färjan 
Gerd som trafi kerar Kornhallsleden, men 
den blir inte lika stor.

– Den här får en fi l mindre. Vi kan inte 
ha så bred färja här. Det blir tre fi ler med 
sex bilar i var fi l. Den blir tre meter bre-
dare än den vi har idag och det innebär 
att den får lov att gå stadigare. Vi måste 
ha mer spänn på släplinan så att den inte 
slingrar sig så mycket, säger han.

Lars-Inge är glad över att framdrivningen 
blir dieselelektrisk eftersom det visat sig 
fungera bra på andra ställen. Samtidigt 
kommer man ifrån det hydrauliska syste-
met och hanteringen av hydraulolja.

– Man jobbar också på att hitta ett sätt 
att göra klaffarna elmanövrerade. Vi har 
ju ström ombord så det räcker, men de 
måste ju gå snabbt också. Här fi nns det 
inte tid att vänta på lemmar och grindar 
som kräver evigheter för att komma i läge. 
Det får lov att gå snabbt, säger han.

Var den nuvarande färja tar vägen när 
den nya kommer är inte bestämt, men det 
har talats om att göra den till reservfärja. 
Som det är idag har man ingen bra lösning 
när det gäller just reserv på Västkusten.

 
text & foto: mats eriksson

Ökad säkerhet med
ny linfärja i Hamburgsund

Strömmen av fritidsbåtar förbi Hamburg-
sund är omtalad i stora delar av Europa. Hit 
verkar alla dra sig och ytterst få tar någon 
hänsyn till den fasta farleden mellan Ham-
burgsund och Hamburgö. Incidenter med 
fritidsbåtar är inte ovanligt. Nu är det klart 
att leden får en större färja som medger 
minskad turtäthet.

Vägverket Färjerederiet har beställt två nya linfärjor, en till 
Hamburgsundsleden och en till Hemsöleden där den frigående 
färjan ska bytas ut mot en linfärja. Beräknad leverans blir i 
november 2010 respektive maj 2011. Färjorna ska byggas av 
ett fi nskt varv i Nystad. 

– Att byta ut frigående färjor till linfärjor där det är möjligt ingår 
i miljöprojektet ”Fri till lin”. Man ser över hela landet var det fi nns 
möjlighet att byta då linfärjor har en bättre bränsleekonomi och 
mindre utsläpp över lag än frigående färjor, säger Färejerederiets 
VD Anders Werner.

Färjerederiet har också beslutat att bygga två nya storfärjor 
(80-bilsfärjor) för att avhjälpa den kapacitetsbrist som råder generellt. 
Ett problem man har vid nybyggnation är de nya kraven på boghöj-
der.  De gör att färjelägena måste byggas om på många håll.  

Man drar också igång projektering av en ny färja till leden Gränna- 
Visingsö, som Färjerederiet beräknas ta över från Jönköpings kom-
mun under 2011/2012. Först måste dock Regeringen besluta om 
Färjerederiet får driva en betalfärja. Jönköpings kommun tar betalt 
idag, men det får inte Färjerederiet göra. I annat fall får kommunen 
fortsätta med driften av färjetrafi ken. Färjan kommer att byggas på 
plats i rederiets egen docka. Den kommer att få mått som gör att den 
blir ”fånge” i Vättern. Målet är att den ska få bättre kapacitet och 
högre fartresurser än nuvarande färja. 

– Dessutom pågår arbetet med nya leder i Stockholm. Förhopp-
ningen är att man redan till årsskiftet ska kunna köra lastbilar på 
färjan från Slagsta till Bällsta. Ett nytt färjeläge måste byggas i Bällsta, 
annars är det mesta klart, berättar Anders Werner.

Mer om färjor

ILLUSTRATION: FÄRJEREDERIET
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För drygt 150 år sedan kunde kung Karl 
XV, den nuvarande kungens farfars 
farfars bror – de få gånger han vistades 
i salarna i Stockholms slott, (han ansåg 
att allt riktigt arbete utfördes från en 
hästrygg) – titta över viken och se hur 
en kaj byggdes i samband med uppfö-
randet av Nationalmuseum. Där står 
samma kaj i dag, bara lätt renoverad 
och försedd med en del moderniteter 
som exempelvis teknikbänkar för vat-
ten, avlopp och bränsle. Men nu sjunger 
kajen på sista versen. Förutom ålder så 
har landshöjningen gjort behovet av en 
genomgripande renovering akut.

– Landhöjningen har höjt kajen 50–60 
centimeter. Det gör dels att trädelar som 
en gång låg under vatten nu har kom-
mit upp i luften och börjat ruttna, dels 
skapar det problem för båtarna som 
i stort ser ut som de gjorde på 1860-
talet. Därför behöver vi återskapa den 
ursprungliga nivån, berättar Stockholms 
Hamnars projektledare Irene Lindbäck.

Anpassningen innebär att kajen sänks 
50 centimeter och sedan tar sig upp i 
gatunivå via långa trappsteg, så kalla-
de gradänger. Men för att få plats med 
detta krävs att kajen får ta en del av det 
väg- och parkeringsutrymme som i dag 

ligger mellan kajen och fastigheterna. 
Arbetet görs i fyra etapper, och tar paus 
under somrarna för att båttrafi ken från 
Waxholmsbolaget och Strömma då ska 
kunna fl yta som vanligt.  

Etapp 1 (september 2009–maj 2010): 
Från Nationalmuseum fram till ”veck-
et” på kajen görs arbeten två meter ut 
i vattnet och fem meter upp på land. 
I vattnet läggs en ny stålspont och kläs 
in med betong för att förhindra kor-
rosion och därefter med granit för att 
se ut som en granitkaj från vattnet och 
Strömbron. Samtidigt byggs det första 
”trappsteget” på kajen.

Etapp 2 (september 2010–maj 2011): 
Samma arbete fortsätter fram till 
Strömbron. 

Etapp 3 (september 2011–maj 2012): 
Anläggning av ett nytt markplan från 
vattnet upp till fastigheterna, bland 
annat Grand Hôtel, från Strömbron 
fram till kajens ”veck”.

Etapp 4 (september 2012–maj 2013): 
Samma jobb fram till Nationalmuseum. 
Just nu pågår arbetet med ett  gestalt-
ningsprogram för området.

– Vi eftersträvar en enhetlig gestaltning i 
allt från Waxholmsbolagets och Ström-
mas nya terminaler till skyltar och de 
nya teknikbänkarna för vatten, avlopp 
och bränsle, berättar Irene Lindbäck.

– Vi lägger också stor vikt vid mark-
beläggningen där breda granithällar 
ska göra området tillgängligt för alla 
människor. Det är viktigt, Stockholm 
har som ambition att vara världens mest 
tillgängliga stad.

I en tre år gammal beräkning tros 
renoveringen kosta 150–200 miljoner. 
Priset är lite osäkert. Detaljplanerna 
för etapp 3 och 4 är inte godkända och 
lågkonjunkturen kan kan göra jobbet 
billigare. Ett byggprojekt av den här 
storleken ställer till en del stök. Men 
samförståndsandan är god, enligt Irene 
Lindbäck. 

– Vi lovar att göra vårt yttersta för 
att störa så lite som möjligt. När vi har 
varit runt och presenterat vårt projekt 
för grannarna – Slottet, Handelsbanken, 
Grand Hôtel, Lydmar hotel och Natio-
nalmuseum – så har alla till vår stora 
glädje varit väldigt positiva.

text: tomas eriksson  
foto: stockholms hamnar

I september startar arbetet med att ge Strömkajen en kaj i rätt höjd, med ett nytt utseende och med 
ett kajplan delvis belagt med granithällar för att bli tillgängligt för alla. Det är ett stort och komplicerat jobb, 
och blir inte enklare av att fartygstrafi ken måste fungera under hela ombyggnaden.

Strömkajen 
renoveras

Stockholms Hamnar vill att kajen ska bli tillgänglig för alla.

Arbetet görs i 
fyra etapper, och 
tar paus under 
somrarna för att 
båttrafi ken från 
Waxholmsbolaget 
och Strömma då 
ska kunna fl yta 
som vanligt.  



Nytt trafi kverk inkluderar Sjöfartsverket
Den första april överlämnade utredaren Nils Gunnar Billinger slut-
betänkandet för trafi ksverksutredningen ”Effektiva transporter och 
samhällsbyggande - en ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg” till 
infrastrukturminister Åsa Torstensson.

I utredningen föreslås att ett Trafi kverk bildas med uppgift att 
hålla samman och ansvara för planeringen för samtliga trafi kslag, 
upphandlingen av drift och underhåll samt nybyggnad av vägar 
och järnvägar. Trafi kverket motiveras av ett ökat behov av att ta ett 
helhetsgrepp om det samlade transportsystemet. Banverket, SIKA 
och Vägverket föreslås läggas ner och bilda Trafi kverket. För sjö-
fartens del föreslås ”Funktioner för den långsiktiga planeringen och 
för utpekande av sjöfartens riksintressen föras över till Trafi kverket 
från Sjöfartsverket” medan Rederinämnden föreslås bestå tills 
vidare i oförändrat skick. Vissa av Rikstrafi kens uppgifter föreslås 
överföras till Trafi kverket medan uppgifter som berör upphandling 
av trafi k föreslås på sikt överföras på regionerna. Förslaget berör 
mellan 6 000 och 7 000 anställda och anslag på 30-35 miljarder 
kronor.

Nu blir det vågkraft i Lysekil
Två vågkraftverk á 60 ton genererar el i Lysekils hamn. De lig-
ger 25 meter under ytan och alstrar kraften via bojar på ytan. 
Ytterligare vågkraftverk planeras i Lysekil.

Många i Trafi kutskottet visade intresse för närsjöfart
Sjöfartsforum fi ck möjlighet att arrangera en träff för ett 20-tal av 
Trafi kutskottets ledamöter den 22 april för att prata om närsjöfar-
tens möjligheter. Anna Hammargren på Sjöfartsforum berättade 
kort om den det klusterövergripande projektet med en branschge-
mensam maritim vision och strategi. Därefter berättade Ragnhild 
Nelson på Österströms Rederi om deras vision ECO3, ett miljö-
vänligt och modernt fartyg för närsjöfart. Håkan Walldén berättade 
om Lantmännens kartläggning av sjötransportlösningar, dess på-
verkansfaktorer och möjligheter. Den visar på att sjöfarten har stor 
potential men att de intermodala lösningarna behöver utvecklas 
mer.

Erik Froste vid Södertälje hamn sammanfattade förutsättning-
arna för sjöfrakter i närfart. Avslutningsvis berättade Gunnar 
Söderberg om Styrsöbolagets satsning på två nya bränslesnåla 
kolfi berkatamaraner för Göteborgs södra skärgård. Han berättade 
även om de planer som fi nns för klimatsmart båttrafi k över Göta 
Älv.

Viking Line vill ha ett renare Östersjön 
Viking Line har anslutit sig till kampanjen för att rädda Östersjön 
genom att bli samarbetspartner med Baltic Sea Action Group 
(BSAG). Samarbetet offentliggjordes vid lanseringen av det ge-
mensamma projektet Baltic Sea Action Summit i Ständerhuset i 
Helsingfors. Initiativtagare till projektet är Finlands president Tarja 
Halonen, Finlands statsminister Matti Vanhanen och BSAG:s sty-
relseordförande Ilkka Herlin. Viking Line, som i år fi rar sitt 50-års-
jubileum, gör en donation till Stiftelsen för ett levande Östersjön.

Stort intresse för sjöfartens miljösatsningar vid Sjöfartsforums 
miljöseminarium
Sjöfartsforum arrangerade ett uppskattat miljöseminarium i sam-
band med årsmötet den 20 mars i Göteborg. Det fi nns ett stort 
intresse för sjöfartens miljösatsningar och många små steg görs 
men inget paradigmskifte är i sikte. Det är de små och ständiga 
stegen som gäller för en omställning mot en allt miljövänligare 
sjöfart. Mycket kan göras och mycket görs. Satsningar inom ener-
gieffektivisering är centrala, allt ifrån byte av glödlampor till värme-
återvinning, nya propellrar, weather routing och fl exiblare kontrakt 
med kunderna. Stora möjligheter fi nns inom fartoptimeringen. 
Stena sparade t ex fem procent första året när personalen ombord 
uppmärksammades på möjligheterna. Maersk har gjort liknande 
satsningar och Wallenius arbetar med propellerförbättringar, sam-
verkan mellan propeller och roder, en ”ankstjärt” och hur fartygen 
trimmas. Även om bränsleceller kommer i en framtid, antalet LNG-
driva fartyg ökar och vi kanske får se skysails på både Wallenius 
och Maersks fartyg, så kommer energieffektiviseringsarbetet att 
stå i fokus åtminstone de närmaste fem åren. Det fi nns konkreta 
mål. Wallenius ska t ex minska sina koldioxidutsläpp med 30 pro-
cent mellan 2008 och 2012. 

Logistiksystemen är också en viktig parameter för sjöfartens 
miljöarbete, men kanske en inte tillräckligt uppmärksammad så-
dan. Vindkraft kommer, även om den bara blir ett komplement. 
Draksegel kan, enligt Skysails GmbH & Co, spara mellan 10 – 35 
procent bränsle per år beroende på trafi krutt och väderförhål-
landen. Wallenius har även, i ett ex-jobb, tittat på att utnyttja vind-
kraften genom en vågrät vinge på fören. Miljöåtgärderna kostar 
pengar, men som Per Tunell på Wallenius uttryckte det, energiför-
luster kostar också pengar. Maersk tycker det är ont om kunder 
som är villiga att betala för miljösatsningarna, men tror på ändrade 
förhållanden om ett par år.

145 personer lyssnade på föredrag och paneldebatt i Chalmers 
Kårhus. Publiken representerade näringen både på bredden och 
på djupet. Där fanns elever från Sjöfartsgymnasiet på Tjörn, miljö-
chefer, tekniker, advokater och verkställande direktörer från rede-
rier, hamnföretag, teknikleverantörer, myndigheter, forskningsinsti-
tutioner, klassningssällskap, konsultföretag m fl . 

Viktigt med miljövänligt transportnät 
Riksdagen betonar att transportnäten i Europa måste bli 
mer miljövänliga och att klimatsmarta lösningar ska prioriteras. 
Ett sätt att göra det är enligt riksdagen att satsa mer på godstran-
sporter på järnväg eller sjöfart. Redan i planeringsfasen måste 
klimatarbetet fi nnas med och det är av vikt att transportnäten görs 
trafi kslagsövergripande, det vill säga att de olika transportslagen 
kan komplettera varandra på ett genomstänkt sätt. Bakgrunden 
till riksdagens utlåtande är EU-kommissionens grönbok på trans-
portområdet, TEN-T.

✯ Från Kust & Hav
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Hårdare tag mot miljösyndare till havs
EU-parlamentet har nu röstat för direktivet om hårdare straff för 
föroreningar till havs. Enligt direktivet ska föroreningar från fartyg 
kriminaliseras om utsläppen gjorts med avsikt, omdömeslöshet 
eller grov oaktsamhet och om de leder till kraftig försämring av 
vattenkvalitén. Mindre allvarliga fall där föroreningarna inte leder 
till försämring av vattenkvalitén ska inte betraktas som kriminella 
handlingar, detta har EU-parlamentet och Ministerrådet enats 
om. Dock kommer upprepade mindre föroreningar som görs med 
avsikt, omdömeslöshet eller grov oaktsamhet ses som kriminella 
handlingar. Avsikten med direktivet är också att avskräcka rederier 
och andra inblandade parter i sjötransporter från att hellre föro-
rena och betala en mindre avgift än att faktiskt följa lagen.

Det är upp till varje medlemsstat att bestämma straffsatserna.

Sjöbussen åter på tapeten
Projektet Sjöbussen har åter aktualiserats efter fl era år i malpåse. 
Tanken var en miljövänlig och bekväm pendelbåtstrafi k mellan 
Nacka, Lidingö, Hammarby sjöstad, Fjäderholmarna och City. 
Sjöbussen ska drivas med biogas från Henriksdals reningsverk,  
har låg ljudnivå och ger minimalt svall vid 12-13 knop. Sjöbussen 
skulle medverka till att avlasta Stockholms vägnät i rusningstid. 
Nu vill Värmdö kommun hoppa på projektet och även Nacka kom-
mun har visat intresse. De båda kommunerna kommer att göra en 
gemensam skrivelse till Landstinget om fi nansieringen.

Nya styrelseledamöter i Sjöfartsforum 
Sjöfartsforum höll sin årsstämma i Göteborg den 20 mars. Vid 
stämman invaldes två nya styrelseledamöter; Kristofer Andrén, 
managing director och corporate account manager på Wallenius 
Wilhelmsen Logistics i Göteborg och Mårten Carlquist, senior vice 
president, Rederi AB Transatlantic. Kristofer och Mårten ersätter 
Ulf Granander och Sten Göthberg som båda, på egen begäran, 
valt att lämna styrelsen efter många års arbete inom föreningen. 
Sten Göthberg har suttit i Sjöfartsforums styrelse sedan starten. 
På årsstämman beslöts bl a att i enlighet med stadgarnas para-
graf om medlemskap inrätta nya avgiftskategorier för privatper-
soner och ensamföretagare som önskar vara med i föreningen. 
Liksom i övriga branscher märks ett ökat antal konsulter/ensam-
företagare. Först att söka medlemskap inom kategorin ensamfö-
retagare blev Ulf Granander AB och Sten Göthberg Sjökonsult. 
Vid det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet valdes Leena 
Tegevi, Skärgårdsredarna, till vice ordförande i Sjöfartsforum. 
Åke Niklasson, Volvo Logistics AB är ordförande.

Rekryteringsmässa på Sjöhistoriska
Den 3 mars i år arrangerades en rekryteringsmässa på 
Sjöhistoriska museet i Stockholm. Hela sjöfartsbranschen fanns 
representerade med utställningar i de vackra salarna med marina 
målningar. 
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Pris till Viking XPRS
Viking Lines fartyg Viking XPRS har erhållit priset ShipPax Awards 
2009 i kategorin Outstanding Exterior under Ferry Shipping 2009 
konferensen i Frankrike förra veckan. Viking Lines koncernchef 
Nils-Erik Eklund tog emot priset. ShipPax Awards beviljas årligen 
av en internationell jury bestående av experter och sakkunniga 
från rederi- och fartygsnäringen. Priserna ges till framstående, 
nytänkande och trendsättande föregångare i branschen. Juryns 
motivering till valet av Viking XPRS var följande: Fartygets mo-
derna och samtidigt tidlöst klassiska exteriör bildar en enhetlig och 
balanserad enhet utan onödiga stilelement.

– Vi är mycket glada över att Viking XPRS design har upp-
märksammats från sakkunnigt internationellt håll. Fartygsbygget 
föregicks av fyra års planerings- och undersökningsarbete. Priset 
är också ett erkännande av ett lyckat och intensivt samarbete 
mellan ett fi nskt rederi och fi nskt varvskunnande. Det bästa priset 
är dock den respons Viking XPRS fått av kunderna, säger Nils-Erik 
Eklund om M/S Viking XPRS framgångsrika första år – cirka 1,5 
miljoner passagerare

Viking XPRS levererades från Aker Yards varv i Helsingfors för 
ett år sedan och inledde sin trafi k mellan Helsingfors och Tallinn 
den 28 april 2008. Under sitt första verksamhetsår kommer Viking 
XPRS att ha transporterat 1 466 000 passagerare, vilket är ett nytt 
rekord för ett enskilt fartyg i trafi ken på norra Östersjön. Viking 
Lines passagerarvolym på linjen Helsingfors – Tallinn ökade med 
35 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Kryssningsfartygen ska sluta släppa ut orenat vatten
European Cruise Council, där alla större kryssningsoperatörer 
med verksamhet i europeiska vatten ingår, har fattat beslut om att 
minska utsläppen av avloppsvatten i Östersjön. Det 60-tal större 
kryssningsfartyg som besöker Östersjön varje år beräknas släppa 
ut 113 ton kväve och 38 ton fosfor vilket bidrar till övergödningen. 
Dessutom följer bakterier, virus och tungmetaller med vattnet. 
Enligt ECC är det en en liten del av utsläppen som kryssningsfar-
tygen står för, cirka 0,006 procent av kvävet och 0,045 procent av 
fosforn, men i ett uttalande säger organisationen att man vill göra 
sitt för att skydda det känsliga havet. En förutsättning är dock att 
det fi nns mottagningsanläggningar i tillräcklig omfattning, och i 
dag är det få av kryssningshamnarna i regionen som har detta. 
Man kräver också att det inte tas ut någon extra avgift, utan att 
denna kostnad är inbakad i hamnavgiften.

Sjöfartens Entreprenörsdag
Sveriges Skeppsmäklareförening, Sveriges Redareförening, 
Handelshögskolan och Chalmers arrangerade Sjöfartens 
Entreprenörsdag den 4 maj på Chalmers i Göteborg. 
Drygt 230 personer fanns på plats för att höra sjöfartsnäringens 
entreprenörer berätta om sin gärning.

Även Skärgårdsredarna deltog i rekryteringsmässan. Här är 
det Håkan Eriksson från Koster Marin som fanns på plats för 
Strömstads Gymnasiums räkning. FOTO: LEENA TEGEVI



24 ★ Skärgårdsredaren 2-09

MRCC Online - aktuella sjöräddningsinsatser som webbdagbok
Sedan förra sommaren erbjuder Sjöräddningscentralen tjänsten 
MRCC Online, där man rapporterar om i princip alla sjöräddnings-
insatser. 

Den fi nns på: http://www.sjofartsverket.se/mrcconline 
(det fi nns även en länk på Skärgårdsredarnas hemsida). 
Målsättningen är att ”hellre kunna skriva kort om allt, än att bara 
skriva (långt) om de största fallen”. Man försöker också att skriva i 
omedelbar anslutning till det inträffade. Om ett stort antal händel-
ser inträffar samtidigt prioriterar man givetvis livräddande insat-
serna. 

Rusning till sjöfartsprogrammen
Det är hårt tryck på sökande till sjökaptens- och sjöingenjörsut-
bildningarna till hösten i både Kalmar och i Göteborg. Särskilt på 
sjöingenjörsprogrammet, som tredubblat antalet sökande. Men 
även Sjöfart & Logistik har ökat med 50 procent. Sjökaptens- och 
sjöingenjörsprogrammen i Kalmar visar liknande siffror. Sveriges 
Redareförening har gjort stora rekryteringssatsningar, bland annat 
genom Sjöfartskaravanen, som startade 2008. Satsningar som 
gett mycket gott resultat med facit i hand. 

Kosterhavet blir nationalpark 
Kosterhavet på västkusten i Strömstads och Tanums kommu-
ner blir nationalpark. Havsområdet omfattar vattenmiljöer och 
större delen av de obebodda öarna i övärlden i kommunerna. 
Kosterhavets nationalpark blir Sveriges första nationalpark med 
marint fokus. Nationalparken omfattar 39 450 hektar varav hav 
utgör 38 600 hektar. Syftet med parken är att bevara ett särpräg-
lat och artrikt havs- och skärgårdsområde samt angränsande 
landområden i väsentligen oförändrat skick. Nationalparken 
Skuleskogen i Höga kusten i Kramfors och Örnsköldsviks kom-
muner utvidgas med drygt 200 hektar.

Suget efter LNG minskar
Enligt den franskbaserade organisationen International Group of 
Liquefi ed Natural Gas Importers har försäljningstillväxten av LNG 
nästintill stannat av. Siffror för fjolåret visar att ökningstakten är 
den lägsta på ett decennium, sammanlagt såldes 172,1 miljoner 
ton, vilket är en ökning med 0,8 procent jämfört med föregående 
år. Huvudskälen till den minskade tillväxten är projektförseningar, 
störningar vid existerande produktionsanläggningar och kost-
nadsökningar. Japan och Sydkorea är de största LNG-importö-
rerna, 69,1 miljoner ton respektive 29 miljoner ton.
   Qatar och Malaysia är de största exportörerna av den fl ytande 
gasen, 30,3 miljoner ton respektive 22,4 miljoner ton.

Ur Sjöfartsverkets bokslutskommuniké:
”Sjöfartsverkets vinst före bokslutsdispositioner blev 90 miljoner 
kronor för helåret 2008. Det är nästan 60 miljoner kronor mer än 
statens avkastningskrav. Det operativa resultatet har förbättrats 
med 72 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Åsa Thorstensson på Redareföreningens årsmöte
Besvikelsen var stor när Åsa Thorstensson kom med beskedet 
att regeringen inte kommer att lyckas genomföra tonnage-
skatten under innevarande mandatperiod. Frågan ägs av 
Finansdepartementet och där har man inte samma uppfattning 
som inom Näringsdepartementet som är positiva till förslaget om 
tonnageskatt. Åsa Thorstensson framhöll att det är viktigt med 
en svensk sjöfart som har bra villkor. Viktigt är att den fungerar i 
samspel med övriga transportslag och därför är landinfrastruktu-
ren av avgörande betydelse. Sveriges Redareförening fi ck beröm 
för 2008 års rekryteringssatsning som slagit mycket väl ut och 
Skärgårdsredarna för de regelförenklingsförslag man lämnat in. 

Den Europeiska sjöfartsstrategin, som ska underlätta för sjö-
transporter inom Europa, har mottagits väl och nu menade Åsa 
Thorstensson, är det dags för en nationell maritim strategi. 
Svensk Sjöfart ska utmärkas av kvalitet och nya arbetstillfällen 
med fokus på hela sjöfartsklustret. 

Regeringens ambitioner är att genomföra ytterligare regel-
förenklingar, skattebefrielse på landansluten el samt att hitta 
fi nansiering till forskning inom sjöfartsområdet. Miljön ska vara 
i fokus och ett ledord är energieffektivitet. ”Vi vill främja en kon-
kurrenskraftig, säker och miljövänlig sjöfart”, avslutade Åsa 
Thorstensson.

Vid årsmötet invaldes fyra nya ledamöter till Redareförenings 
styrelse: Torkel Hermansson, Tarbit Shipping AB, Anders 
Källström, Rederi AB Transatlantic, Björn Petrusson, DFDS Tor 
Line AB, Olav Rakkenes, Atlantic Container Line AB.
   Utöver dessa fyra utgörs styrelsen av Lars Höglund, Furetank 
Rederi AB, ordförande, Dan Sten Olsson, Stena AB, vice ordfö-
rande, Anders Källsson, Erik Thun AB, vice ordförande. Övriga le-
damöter: Håkan Friberg, VD Sveriges Redareförening, Lone Fønss 
Schrøder, Walleniusrederierna AB, Olle Kristensson, Tärntank 
Rederi AB, Fredrik Lantz, Stena Line Scandinavia AB, Jan-Eric 
Nilsson, Rederi AB Gotland, Percy Österström, Österströms 
Rederi AB.

Båtmässan Allt för sjön
Den 74:e båtmässan ”Allt för sjön” på Stockholmsmässan gick 
över förväntan. Man hade befarat att fi nanskrisen skulle påverka 
antalet besökare och kunder, men enligt Stockholmsmässan var 
det mungiporna uppåt i båtbranschen. Det var många besökare 
som köpte nya båtar och utrustade sina befi ntliga båtar med nya 
tillbehör. Optimismen i branschen är naturligt försiktig men mycket 
god.

Skärgårdsredarna fanns på plats med sin monter som var 
mycket välbesökt vid vissa tillfällen. Monterbygget sköttes 
av Ingemar Ehrenström, Björn Justin och Håkan Gustavsson. 
Bemanningen organiserades i vanlig ordning av Britt Ehrenström.

FOTO: LEENA TEGEVI



✯ Medlemsnytt 

WISTA höll årsmöte i Stockholm
Wista Swedens årsmöte hölls i Stockholm i mitten av maj. Ett 
antal nya medlemmar presenterades och medlemsantalet är nu 
uppe i 112, vilket gör Wista Sweden till den näst största nationella 
föreningen i Wista Internationals nätverk. I den nya styrelsen som 
valdes ingår mestadels samma namn som tidigare: 

Ordförande är Maria Nygren, Transportgruppen; vice ordfö-
rande och suppleant är Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum; 
sekreterare är Cathrine Råbacka, Stena Line; kassör är Susanna 
Vennerstrand, DNB Nor; webbansvarig är Anna Berglund, 
DNV; programansvarig är Mikaela Dahlman-Tamm, Sveriges 
Försäkringsförbund; ordinarie ledamot och medlemsansvarig är 
Ulrika Jegendal, Monitor Shipping. Till suppleant valdes Anne 
Andersson, Broström, det enda nya namnet i styrelsen.

WISTA står för Women´s International Shipping & Trading 
Association, ett internationellt nätverk som grundades 1972 och 
består av kvinnor från alla typer av shippingrelaterade verksam-
heter.

Under årsmötet presenterades bland annat den delen av 
sjöfarten som utgörs av skärgårdstrafi ken. Leena Tegevi från 
Skärgårdsredarna berättade om branschen, föreningen och 
dess villkor och framtid. Margareta Stenbock von Rosen gav en 
livfull bild av hur Ornö Sjötrafi k kom till och Magnus Krantz från 
Strömma berättade om turisttrafi ken i Stockholm.

Flygplan slussade i Södertälje
Många Södertäljebor gnuggade sig säkert förvånat i ögonen när 
en DC3:a sågs glida fram genom Södertälje kanal en eftermid-
dag i maj. Det är inte varje dag som slussbroarna öppnas för att 
en DC3:a ska kunna ta sig genom. Detta var ett systerplan till den 
DC3:a som sköts ner av ryssarna över Östersjön. Planet är från 
1944 och fl ögs senast 1983. Då gick färden till Skokloster. Men 
nu ska det historiska fl ygplanet få en ny placering, nämligen vid 
fallskärmsjägarskolan vid Karlsborgs fästning. Med hjälp av två 
bogserbåtar och ytterligare en följebåt gick resan från Ekerö via 
Södertälje kanal. Färden gick sedan vidare på Göta kanal. 

Mycket att göra på Rindö Marine
Det händer mycket positivt på Rindö Marine just nu. Varvet har 
tagit en ny inriktning och lever vidare. Försvarsmakten har förlängt 
ramavtalet med Muskövarvet AB tom 2011-06-30. Som under-
leverantör till Muskövarvet ger det Rindö Marine en god grund-
beläggning de kommande två åren. Samtidigt utvecklar man sitt 
Volvo Penta Center  och förstärker organisationen med ytterligare 
två motortekniker. Under hösten och vintern har man bland annat 
helrenoverat m/s Sandhamns 4 huvudmotorer och installerat ett 
avgasreningssystem på prov samt bytt en huvudmotor i Silverö 
och i Waxholm I. 

Göteborgs Hamn tog hem Pegasuspriset 2009
Göteborgs Hamn belönades för sitt miljöarbete när de tog emot 
hela transportnäringens miljöpris – Pegasuspriset 2009. Viking 
Line och Allren AB fi ck se sig slagna på mållinjen när juryn läm-
nade sitt besked på Stora TransportDagen i Stockholm. Vinnaren 
belönas med ett för Pegasuspriset specifi kt utformat konstverk av 
Lasse Åberg. Juryn ger följande motivering till valet av årets vin-
nare: ”Göteborgs Hamn har varit drivande i arbetet att tillsammans 
med andra aktörer utveckla i dag 24 dagliga tågpendlar till 22 
orter i Sverige. Tågtransporter har blivit logistiskt och ekonomiskt 
fördelaktigt för många företag. Det transportarbete tågpendlarna 
utför har vuxit kraftigt. Om transporterna under 2008 gått på lands-
väg hade det inneburit utsläpp av ytterligare 47 000 ton koldioxid 
och att 18 miljoner liter diesel förbrukats. Göteborgs Hamn bedri-
ver i övrigt ett brett miljöarbete som bland annat omfattar miljödif-
ferentierade hamnavgifter och ett program för landanslutning av el 
när fartyg ligger vid kaj.” 

TransporNäringen i samverkan står bakom priset som är rik-
tat till företag i hela transportnäringen. Priset går till det företag 
som under det gångna året bidragit mest till att säkra en hållbar 
utveckling ur såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala 
aspekter. I den oberoende juryn sitter Alice Bah Kuhnke, chef på 
Sektor3 - Tankesmedjan för det civila samhället, Per Kågeson, fi l. 
dr i miljösystemanalys och Mats Linder, politisk chefredaktör på 
Gotlands Allehanda.

Skärgårdsredarnas regelförenklingsförslag uppmärksammade
Regeringen har som mål att minska företagens administrativa 
kostnader till följd av statliga regler med minst 25 procent till 
hösten 2010. Syftet är att skapa en märkbar förändring i företa-
gens vardag. Näringsdepartementet har uppmanat företag och 
organisationer att komma med förslag för att löftet ska kunna 
uppfyllas. Skärgårdsredarna har skickat in ett 30-tal genomarbe-
tade regelförenklingsförslag till departementet. De förslag som 
föreningen lämnat in har dels tagits fram av kansliet och dels 
sammanställts vid en workshop med ett antal medlemsföretag 
under hösten 2008. Näringsdepartementet har remitterat försla-
gen till Transportstyrelsen för synpunkter. Inom Skärgårdsredarna 
hoppas man nu att myndigheten ska se på förslagen utifrån 
skärgårdstrafi kens förutsättningar (vilket står i regleringsbrevet till 
Transportstyrelsen att man ska göra) så att förändringarna kan bli 
verklighet. Skärgårdsredarnas inskickade förslag har väckt upp-
märksamhet i olika sammanhang och omnämnts i positiva ordalag 
av både infrastrukturministern, statssekreteraren Leif Zetterberg 
och tjänstemän vid fl era tillfällen.

Certifi ering av Fridhems varv 
Fridhems varv har som första varv på Västkusten blivit certifi e-
rade enligt ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och AFS 2001:1. 
Därmed är Färjerederiet med alla verksamheter certifi erade i sin 
helhet.

Margareta Stenbock von Rosen, Leena Tegevi och Magnus Krantz. 
FOTO: ANNA HAMMARGREN
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Börjessons Sjötaxi & Charterbåtar fi rar 70-årsjubileum
Börjessons Sjötaxi startades 1939 av Ellen och Hilmer Börjesson 
och drivs idag av tredje och fjärde generationen, Henrik & Olle 
Börjesson. I år fyller företaget 70 år vilket kommer att fi ras på 
olika sätt under året med kunder och medarbetare. Idag driver 
Börjessons Sjötaxi & Charter  tre passagerarbåtar, ”Fjordskär”  
”Trindeln” och ”Lyrön”. Huvudverksamhet för företaget är char-
tertrafi k med skärgårdskryssningar och upplevelser i Göteborgs 
Skärgårdar. Företag från Göteborgstrakten är den vanligaste 
kundkretsen. Transport av passagerargrupper till värdshus , 
restauranger och andra utfl yktsmål längst kust och skärgård är 
också en stor del av företagets verksamhet. 

Börjessons har lång erfarenhet och kunskap om vad skärgården 
har att erbjuda och kan oftast föreslå 
det resmål som stämmer bäst med 
kundens önskemål. Utöver nöjeså-
kandet servar Börjessons samhällen 
på öarna i Göteborgs skärgårdar 
med de nödvändiga persontranspor-
terna utanför kollektivtrafi ken som är 
viktig för ett levande och funktionellt 
skärgårdsboende. 

En annan del av företagets verk-
samhet är marina undersöknings-
uppdrag där SMHI oftast är bestäl-
lare och samarbetspartner. Under 
högsäsong arbetar cirka 15 personer 
i företagets verksamheter.

Unikt fartygsbesök i Mälaren
För första gången i modern tid har en brigg seglat i Mälaren. 
Briggen Tre Kronor af Stockholm började säsongen med en resa 
till Södertälje, Marifred, Västerås och Köping.

Fartyget seglas helt och hållet för hand då konstruktionen är 
densamma som på 1800-talets fartyg. Fartyget invigdes 2005 
med Kronprinsessan Victoria som gudmor.

Stockholm Sightseeing laddar för rekordsommar
Nu startar turistsäsongen och i sommar tror Stockholm Sight-
seeing på ett rekordår. De senaste fem åren har antalet passage-
rare fördubblats, och hittills i år märks en passagerarökning på 
sex procent från 2008.

– Många vill uppleva huvudstadens skönhet från vattnet och det 
inspirerar till nya spännande turer. Nu har vi både en morgontur 
där man kan njuta av Stockholm innan staden vaknar och en tur 
där man kan åka båt till och från de fl esta av stans sevärdheter, 
säger Carina Elgendahl, produktchef på Stockholm Sightseeing. 
Stockholm Sightseeing är en av huvudstadens stora turistaktörer 
och har stadigt ökat antalet passagerare de senaste åren. Tack 
vare en efterfrågan på vintern går det nu att åka på guidade turer 
året runt, men det är i maj som den riktiga högsäsongen börjar. 
Den låga kronkursen och ett osäkert ekonomiskt läge gör att 
Stockholm Sightseeing tror på en ökning av både utländska och 
svenska passagerare.

En egen padda till ostindiefararen
Göteborgs klassiska sightseeingturer med Paddanbåtarna 
erbjuder under maj och juni en specialtur till Ostindiefararen 
Götheborg. Under perioden 16 maj till 7 juni kan man ta 
denna historiska resa från Kungsportsplatsen till Pir 4, där 
Ostindiefararen ligger. Med på turen fi nns tidsenligt klädda guider 
och turen innefattar även en visning av skeppet.

Börjessons Restaurang & Utfl yktsbåtar blir Strömma 
Skärgårdsbåtar 
I samband med en renodling av varumärket och ett förtydli-
gande av kärnverksamheten byter Börjessons Restaurang & 
Utfl yktsbåtar nu namn till Strömma Skärgårdsbåtar. En anledning 
till namnbytet är den renodling av kärnverksamheten som skett 
inför vår- och sommarsäsongen 2009 där fokus kommer att ligga 
på fartygens restaurangverksamhet och den upplevelse en lunch 
eller middag till sjöss innebär. Göteborgare och besökare ges 
nu möjligheten att se Göteborgs skärgård och samtidigt njuta 
av mat framtagen av en av Sveriges absolut bästa krögare, Lars 
Ahlström, ägare av och krögare på välrenommerade Fiskekrogen.

– Vi är glada och stolta att hälsa stjärnkocken Lars Ahlström 
välkommen som krögare på M/S S:t Erik, säger Martin Hultman 
divisionschef på Strömma Göteborg. Vi ser fram emot många 
ljusa sommarkvällar och önskar alla välkomna att avnjuta Lars 
fantastiska skaldjursplatå i skärgårdsmiljö. En annan anledning till 
det nya namnet är den naturliga kopplingen som ges till Strömma 
Turism & Sjöfart, ägare av varumärket. Strömma driver i Göteborg 
även Rederiaktiebolaget Göta Kanal, Nya Älvsborgs Fästning, City 
Sightseeing och Paddan. Strömma Skärgårdsbåtar är också ett 
namn som inte är förväxlingsbart med den transport-, charter- och 
taxiverksamhet som bedrivs av en annan aktör i Göteborgs skär-
gård.

Hårsfjärd blev Tranholmen
Klart Skepp köpte under våren m/s Hårsfjärd och satte farty-
get i trafi k med namnet m/s Tranholmen. Fartyget kommer att 
användas för turer till Stocksundsgruppens egna anläggningar, 
Hamnkrogen  och Cedergrenska Tornet i Stocksund och har 
även ersatt Tranholmen II som skolskjuts mellan Tranholmen 
och Stocksund. Fartyget kommer även att användas för charter. 
Tranholmen har EU-certifi kat för 61 passagerare och 36 sittplatser 
vid bord. Hemmahamnen är Stocksund invid Marina Läroverket.

Trafi ken till och från Holmön ser ut att gå mot en lösning
Färjan Nordö, som tar 200 passagerare och 12 bilar, blir tro-
ligen ny åretruntfärja på Holmöleden. Färjerederiet väntar på 
att få en besiktning gjord av Transportstyrelsen. Nordö ska, 
om den blir godkänd, kompletteras med en svävare när förhål-
landena är så svåra att Nordö inte kan gå. I annat fall måste 
man utveckla någon ny lösning. Vägverket har åretrunt-an-
svaret för trafi ken. Kommunen tar ansvaret för nödtranspor-
ter i väntan på att Nordö och den nya svävaren kommer i 
trafi k. Tills vidare går färjan Helena Elisabeth som tidigare.

Henrik Börjesson.

Stockholmsbriggen Tre Kronor. FOTO: LEENA TEGEVI

Nya Tranholmen.
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Ressel Rederi AB har from den 1 april för-
värvat godsfärjorna ms Lote och ms Queen, 
av Stockholms Södra Skärgårds Samtrafi k, 
SSS AB. Färjorna har kört godsturer på 
uppdrag av Waxholmsbolaget med ut-
gångshamn Stavsnäs vinterhamn. 

Affären innebär att rederiet även övertar 
godsavtalet med Waxholmsbolaget och att 
de som arbetat ombord, både tillsvidare- 
och säsongsanställda, har erbjudits att fort-
sätta arbeta med färjorna. Både Lote och 

Queen har under vintern varit torrsatta på 
Kummelnäs varv för översyn och inspektion 
av Transportstyrelsen i Stockholm. Lote är 
redan igång på sina gamla trader mellan 
april och december medan Queen kör sina 
trader mellan juni och augusti. 

SSS AB bildades redan 1965 av Gunnar 
Ekström och Leif Ericson, och de förvär-
vade Queen senhösten 1998 och Lote sen-
hösten 2002. Den 25 oktober 2008 avled 
Gunnar Ekström hastigt, ett beslut har där-

efter växt fram under våren av Leif Ericson 
och Gunnars dotter Linda att avveckla 
godsfärjorna. 

Leif Ericson kommer fortsättningsvis att 
enbart driva passagerartrafi k med fartygen 
ms Madam, ms Minerva och ms Cascad i 
Cascad Rederi AB och ms Sjösaga och
ms Isak i SSS AB.

Queen och Lote till Ressel Rederi  

✯ Personnytt

Ny DP på Strömma
Strömmas nye DP, Carl Magnus Rutherfalk tillträdde sin tjänst på 
Strömma den 4 maj. Han kommer närmast från Sjöfartsverket där 
han arbetat inom avdelningen Sjöfart & Samhälle. Han har bl.a. 
varit ansvarig för det svenska fartygsrapporteringssystemet FRS 
och arbetat som projektledare för EU-projekt. Innan dess arbe-
tade han på Sjöfartsinspektionen.

Bo Bergström ny chef
Bo Bergström blir ny sektionschef för Sjöpersonal på 
Transportstyrelsen från den 1 juni i år då Olle Wadmark går i pen-
sion. Sjöpersonalsektionen ingår i Fartygsoperativa enheten på 
Sjöfartsavdelningen. 

Mikael Backman ny vd för Viking Line - 2010
Viking Lines styrelse har utsett Mikael Backman till ny verkstäl-
lande direktör för bolaget efter att nuvarande vd Nils-Erik Eklund 
lämnar sin tjänst i februari 2010, i enlighet med tidigare med-
delande. Mikael Backman har från 1995 till 2008 innehaft olika 
positioner i Royal Caribbean Cruises Ltd, senast Vice President, 
Marine Operations inom Royal Caribbean International. Innan 
dess tjänstgjorde han inom Silja Line med ansvar för utveckling av 
de operativa marina-, kvalitets- och ledningssystemen.

Ny vd för Oskarshamns 
varv
Sedan årsskiftet har Oskars-
hamnsvarvet en ny VD, 
Johan Andersson. Han 
kommer närmast från ett fö-
retag inom fordonsindustrin. 
Dessförinnan har han varit 
bland annat produktions-
chef inom tågbranschen 
på ABB. Som ny VD har 
Johan Andersson inlett 
ett arbete med struktur- och organisationsförändringar.  Han vill 
också involvera personalen i alla processer inom företaget i större 
utsträckning än tidigare. Oskarshamnsvarvet har runt 45 anställda 
samt ett 15-tal entreprenörer. Inga förändringar i personalstyrkan 
är planerade. 

Varvet har under våren haft gott om arbeten. På fartygssidan 
har man bland annat genomfört arbeten på m/s Vaxö. Man har 
bytt huvudmotorer till MTU motorer och byggt om maskinbäd-
dar. Backslagen har bytts ut till märket Twin Disc. Installation av 
fl exibelt upphängda trycklager av märket Centa Transmission 
och utbyte av frontdörrar har genomförts. I aktersalong är ny typ 
av däcksmassa samt ljudisoleringsmatta och textilmatta lagda. 
Bryggpulpeten är ombyggd samt diverse andra inredningsarbe-
ten. Man har även installerat en ny livfl otteutrustning. Dessutom 
har man gjort en del plåtarbeten på Norrskär. 

Helena Leufstadius ny VD för Styrsöbolaget   
Styrsöbolagets styrelse har utsett Helena Leufstadius till ny VD 
för Styrsöbolaget. Hon har lång erfarenhet från kollektivtrafi kbran-
schen och kommer närmast från SJ. Utöver mångårig erfarenhet 
av upphandlingsarbete på operatörssidan har hon även arbetat 
som VD för två Länstrafi kbolag. Som trogen resenär på företa-
gets båtar känner Helena Leufstadius Styrsöbolagets verksam-
het då hon under 16 år varit bosatt på Brännö och idag bor på 
Norra Älvstranden. Hon tillträder tjänsten som VD den 17 augusti 
2009 och det görs i samband med att nuvarande VDn Magnus 
Arnström avgår med pension.

FOTON: LARS-ÅKE GUSTAVSSON



M/S Atene – ett sekel under segel 
Klara Magnusson och Susanna Leibovici

I år fyller segelfartyget M/S Atene hundra år. Detta 
gör henne till ett av Sveriges äldsta fartyg som fort-
farande seglar. Nu ger Susanna Leibovici Förlag ut 
boken som handlar om Atene idag och hennes his-
toria. En ovanlig fotobok om ett segelfartyg! Bakom 
boken står debutanterna Klara Magnusson, journa-
list och Susanna Leibovici, fotograf.

“Från början var Atene en fraktskuta med tre man 
ombord. Numera är hon ett skolfartyg där eleverna 
får lära sig att hantera segel och skuta på samma 
sätt som sjömännen gjorde förr. I boken får du följa 
med ombord både idag och hundra år bakåt i tiden. 
Hundra år av segling i främst danska, norska och 
svenska vatten. Hundra år med olika människor 
som ägt och drivit henne. Du får möta människorna 
som gjort att Atene idag kan fi ra sin hundraårsdag. 
Gamla ägare från förr och föreningen som äger hen-
ne idag. Utan de som har vårdat henne hade hon för 
länge sedan blivit vrak. Följ hennes resa genom tre 
nordiska länder, hos tolv olika ägare och i nästan lika 
många hemmahamnar. Följ med på en resa med en 
skuta genom ett sekel.”

För beställning, maila till forlag@leibovici.se 
Boken är på 160 sidor, elegant inbunden och med 
många vackra foton.

Kosterbåtarna - En historisk resa över 
Kosterfjorden
Daniel Holm-Eriksson

Boken är en historisk resa med de passa-
gerarbåtar som genom mer än 100 år trans-
porterat öbor på Sveriges västligaste utpost 
till och från fastlandet. En resa som gått över 
den djupa Kosterfjorden i sommarsol och 
bleke såväl som i tät dimma, snöstorm eller 
tjock is.

Redan på 1800-talet sågs de första hjul-
ångarna göra lustturer kring Koster. Men det 
var först på 1920-talet som öborna startade 
egen trafi k med privata motorbåtar för att få 

en reguljär förbindelse med Strömstad. Nils Andersson och Ragnar Gustafsson 
anses vara de som inledde mer ordnad trafi k i samband med att de 1931 be-
ställde passagerarbåten Stjärn II. 

På 30-talet kulminerade antalet boende på Koster. Allt fl er badgäster ville ock-
så till öarna sommartid vilket ledde till att båttrafi ken fi ck ett marklant uppsving. 
Kommande årtionden fi ck Stjärn II förstärkning av fl era båtar, bland andra den 
ombyggda fi skebåten Kosterö som många år senare sågs i Stockholms skär-
gård med namnet Sadelöga. 1962 bildades rederiet AB Koster Trafi k och över-
tog allt trafi kutövande. Nu införskaffades också skärgårdens första isbrytande 
passagerarbåt – Svanö – som innebar en viss trygghet för öborna vintertid. 
För övrigt körde hon dock mest på Norgetraden och Kosterborna fi ck nöja sig 
med de mindre träbåtarna ända fram till 1977 då fl ottan moderniserades med 
stålbåten Stjärn. Passagerarkatamaraner revolutionerade trafi kstrukturen 1989 
då Koster Marin AB övertog utövandet. Nu var det möjligt för öborna att resa 
snabbt över fjorden året runt. Idag är det Kostervåg som sköter helårstrafi ken. 
I juni sätts även Kostersund i sommartrafi k liksom Walona som chartrats varje 
sommar sedan Koster Marin tog över. Trafi kutvecklingen har genom åren varit 
enorm och har gått hand i hand med samhällsstrukturens förändring på Koster. 
Boken redogör därför även för öbornas vardagssituation med arbete och be-
hovet av pendelmöjligheter samt nödvändigheten att kunna tillgodose somma-
rens turistanstormning.

Boken är rikligt illustrerad på 150 sidor med gamla och nya foton, turlistor m.m. 
Den avslutas med en utförlig fartygskatalog. 
Boken fi nns att köpa via www.kosterbatar.com eller per mail till 
kosterbatar@mail.com

✯ Bok och kulturnytt
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Googla som skeppare
Google Earth används fl itigt som plattform för spel och simulato-
rer. Senaste tillskottet är ”Ships” där man som fartygskapten kan 
styra sitt skepp över världshaven. När Google släppte sitt insticks-
program som gör att Google Earth kan öppnas i en webbläsare 
blev det fart på kreativiteten. Det öppna formatet tillåter vem som 
helst att skapa egna applikationer som utnyttjar möjligheten att i 
stort sett visa varenda plats på jorden i en 3D-vy. Ett exempel på 
vad som kan göras är fartygssimulatorn ”Ships” . I ”Ships” kan 
man bli kapten över stora fartyg som tankers, fraktfartyg och pas-
sagerarskeppet Queen Mary 2. (ANM. Ej testat av red.)

SEKO kulturpris till Berit Blomqvist
Berit Blomqvist, som är VD för Sveriges Skeppsmäklareförening, 
har tilldelats SEKO sjöfolks kulturpris 2009 för sitt arbete som 
sekreterare i Sjöfartens Kultursällskap. Berit startade även succén 
med en sjöfartsmonter under bokmässan dit tusentals besökare 
kommer varje år. 

Fartyg får dela på 500 000 SEK
Sjöhistoriska museet har nu beslutat vilka historiskt värdefulla 
fartyg som får dela på 2009 års fartygsstöd om 500 000 kr. Bland 
årets mottagare av det ekonomiska bidraget fi nns såväl ångfartyg, 
segelskutor som torpedbåtar. År 1991 startade Statens maritima 
museer, där Sjöhistoriska museet ingår, utdelningen av ett ekono-
miskt bidrag till bevarande av historiskt värdefulla fartyg. Syftet är 
att stimulera de insatser och engagemang som görs för att bevara 
äldre fartyg med ett kulturhistoriskt perspektiv. Från och med i år 
kan bidrag också ges för renovering av motordrivna fartyg av olika 
kategorier. Den nya modellen kopplar samtidigt bidraget till fartyg 
som blivit k-märkta av Sjöhistoriska museet eller som står inför 
möjligheten att kunna k-märkas.
Årets mottagare av fartygsstödet är:
NALLE, ångbogserbåt i Oskarshamn - 25 000 kr
Bogserbåten Nalle byggdes vid Oskarshamns mekaniska verk-
stad 1923. Fartyget användes för bogsering och isbrytning av 
Oskarshamns hamn fram till 1963. Huvudman för fartyget är idag 
Föreningen s/s Nalle och fartyget är en viktig del av Oskarshamns 
industri- och sjöfartshistoria.

HELENE, segelfartyg (galeas) i Ystad - 75 000 kr
Helene byggdes i Ystad 1916 på beställning av ett partrederi men 
såldes redan 1917 till Svenska Cementfabriken AB i Malmö. Med 
olika hemorter och ägare gick Helene i fraktfart till 1965. Fartyget 
har senare använts som teaterbåt vid Smålandskusten. Helene 
ägs idag av Ystads Segelfartygsförening och är en del av stadens 
maritima historia.

MARIEFRED, passagerarångfartyg i Mariefred - Stockholm 
- 50 000 kr
Mariefred byggdes 1903 på Södra Varvet i Stockholm för passa-
gerar- och godstrafi ken Stockholm-Enhörna-Mariefred. 
Hon går i samma trad med samma koleldade ångmaskin sedan 
dess! Fartyget har sedan 1905 ägts av Gripsholms-Mariefreds 
Ångfartygs AB. Mycket arbete har genom åren lagts ned på att 
renovera fartyget och hålla det i gott skick.

POLSTJÄRNAN, ångfartyg i Karlstad - 25 000 kr
S/s Polstjärnan byggdes på Lindholmens varv i Göteborg, 1929 
på beställning av Vänerns Seglationsstyrelse. Fartyget utnyttja-
des som tjänstefartyg i Vänern fram till 1983. Nuvarande ägare, 
Ångbåtssällskapet Polstjärnan, arbetar med att bevara fartyget i 
skick som tjänstefartyg. De har bland annat återfört koleldning, 
installerat den ursprungliga ångdrivna lysmaskinen och renoverat 
inredningen.

ISOLDA, f.d. tremastskonare i Göteborg - 125 000 kr
I augusti 1902 levererades Isolda till Göteborgsrederiet Korn & 
Kjellberg och sattes tidigt i transocean trafi k. Carl Julius Ahlgrens 
tid som skeppare på Isolda, från 1909-1960, är unik inom svensk 
sjöfart. Familjen fanns alltid med ombord och fyra barn föd-
des och växte upp på världshaven. Fartyget ägs i dag av Isolda 
Ekonomiska Förening vars syfte är att återställa fartyget i skick så 
nära ursprunget som möjligt och använda Isolda i ungdomsverk-
samhet, för utställningar med mera.

OPHELIA (f.d. Nordkust) , ångbogserbåt i Stackgrönan/
Galtström - 100 000 kr
Ophelia byggdes 1884 på Brodins Varv i Gefl e åt Galtströms bruk, 
främst för transporter av kalksten från Oaxen och Slite. Sedan 
1981 har Ophelia, med namnet S/S Nordkust 4, legat upplagd på 
slip i Stackgrönan, strax söder om Skelleftehamn. Från 2009 tar 
nya ägare vid med ambitionen att renovera Ophelia och använda 
henne i ett transportsystem med ångtåg, ångfartyg och veteran-
buss från Galtströms bruk via Utterviken och genom den nyöpp-
nade kanalen mellan Galtström och Skatans fi skeläge.

SPRÄNGAREN, ångfartyg, f.d. vedettbåt, vid Gålö utanför 
Stockholm - 50 000 kr
I samband med att de stora pansarskeppen Sverige, Drottning 
Victoria och Gustaf V byggdes på 1910-talet beställdes också tre 
tendrar, hjälpfartyg, varav Sprängaren är ett. Ursprunglig funktion 
för Sprängaren var att som vedettbåt användas vid minsvep-
ning, minutläggning, bogsering, spaning, bevakning med mera. 
Fartyget tjänstgjorde inom marinen fram till 1960-talet. Idag ägs 
Sprängaren av en stiftelse vars målsättning att bevara henne i 
samma skick som när hon var verksam i marinen.

SPICA, f.d. torpedbåt vid Gålö utanför Stockholm - 25 000 kr
T 121 Spica är byggd 1966 på Götaverken i Göteborg. Hon ingår 
i en serie örlogsfartyg som representerar 1960-talets ”nya” tor-
pedbåtprojekt vilket senare utvecklades till robotbåtarna. Spica 
var rustad inom marinen fram till 1987. Därefter togs hon över av 
Marinmuseum som senare överlämnade fartyget till en stiftelse. 
Ambitionen är att renovera och bruka fartyget med en kulturhisto-
risk inriktning.

T 26, f.d. motortorpedbåt, vid Gålö utanför Stockholm - 25 000 kr
T 26 levererades 1942 till marinen från Kockums varv. Från 1943 
var fartyget i aktiv tjänst i kustfl ottan och var den första svenska 
motortorpedbåt som utrustades med radar. Från mitten av 1960-
talet och fram till 1985 användes det ombyggda fartyget av fl yg-
vapnet som målbogserare på Vättern. År 1985 inleddes en res-
taurering. Fartyget ägs och förvaltas idag av en stiftelse vid namn 
Lennart Segerströms stiftelse med målsättningen att bevara T 26 
som ett levande museifartyg.
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Dockstavarvet bygger lotsbåtar
Dockstavarvet bygger en serie om fyra snabbgående 17-meters 
lotsbåtar till Norska Kystverket. Maskineriet levereras av Rindö 
Marine AB och består av två Volvo Penta D16-motorer på 750 
hk @ 1900 rpm (rating 2) med Twin Disc MGX 5145-backslag. 
Prototypen som levererades 2008 var utrustad med större maski-
ner (2 x 1000 hk) och ställbara propellrar vilket gav en toppfart på 
strax över 27 knop. När Kystverket sedan beställde de påföljande 
fyra seriebåtarna reviderades projektkraven i ett försök att minska 
driftkostnaderna. 

Detta har gett upphov till en mycket gynnsam designspiral. 
Lägre framdriftseffekt och vanliga backslag med fasta propellrar 
har resulterat in en viktreduktion på ca 3 ton. Mindre bränsleför-
brukning har i sin tur gjort att bränsletankarna kunnat bantas från 
4000 liter till 3000 liter med bibehållen aktionsradie. Totalt har de-
placementet minskats med nästan 4 ton. Farten beräknas minska 
med mindre än 1 knop trots att framdriftseffekten har minskas 
med 25%. Med aktuell driftprofi l räknar Kystverket med att spara 
1 miljon NOK per år och båt. En bonuseffekt är givetvis den mins-
kade miljöbelastningen.

Reningsverk för mindre fartyg
Blue Peter AB i Lysekil lanserar ett nytt avloppsreningsverk för 
mindre yrkesfartyg. Det heter ECOmar och certifi erat av Lloyd´s 
enligt IMO/MARPOL-standard och CE-märkt. ECOmar är hel-
automatiskt och startar själv processen när en bestämd mängd 
avloppsvatten från septitanken laddats. Avfallet urlakas under en 
viss tid, sedan tillsätts desinfektionsmedel och havsvatten. Efter 
processen är vattnet luktlöst och klart och kan pumpas överbord 
då det fyller kraven på rening för att släppas ut direkt i havet. 
ECOmar systemet ger inga föroreningar eftersom desinfektions-
vätskan består av väteperoxid och restprodukten är vanligt vatten. 
Systemet är kompakt och fi nns i fem storlekar med kapacitet från 
2-25 m3/dygn. Se www.blue-peter.net

Nytt passagerarfartyg till Köpenhamn 
Arriva Skandinavien och Baltec Werft i Lübeck, som i Danmark re-
presenteras av konsultföretaget Thor Maritimus i Svendborg, har 
ingått avtal om att bygga en dubbelsidig färja till 64 passagerare. 
Den kommer att kunna köras lika snabbt åt båda hållen och där-
med spara tid på den korta resan mellan Operan och Nyhavn. 

– Vi vill med den här färjan uppnå ett välfungerande alternativ 
till en dyrbar tunnel under vattnet eller en bro, som skulle hindra 
båttrafi ken in till Christianshavn eller Nyhavn, säger Carl-Ove Thor 
från Thor Maritimus. 

Rederichef Gunnar Høi, Arriva Rederifunktion instämmer: 
– Sedan Operan öppnade har behovet av transporter ökat med 

mer än 50 procent. Den nya färjan blir 22,7 meter lång och 7 meter 
bred. Den kommer att ha 64 sittplatser och plats för 40 passage-
rare utomhus, 16 cyklar och 4 barnvagnsplatser eller rullstolsplat-
ser. In- och utgångarna är breda vilket gör omlastningen snabb. 
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Waxholmsbolaget gjorde de första installationerna av den 
kemikaliefria vattenreningstekniken Wallenius AOT på ett 
antal fartyg våren 2004 efter kritik mot dricksvattenkvaliteten 
ombord. Bakgrunden var en granskning av skärgårdsbåtarnas 
vattenkvalitet som gjorts av Stockholms miljöförvaltning. Fle-
ra fartyg fi ck anmärkningar och hälsovårdsinspektören som 
ledde undersökningen avrådde passagerarna från att dricka 
vattnet ombord. Waxholmsbolaget tvingades snabbt åtgärda 
problemet eftersom man serverar mat och dryck ombord på 
båtarna.

Fartygens vattentankar fylldes på dagligen vid olika platser, 
men det i sig var inte tillräckligt för att garantera en godkänd 
kvalitet på dricksvattnet. Bakterier fi nns naturligt i vatten och 
riskerar att föröka sig snabbt, särskilt om vattnet står stilla.

– Eftersom vi fyllde på vattentankarna med jämna mel-
lanrum trodde vi att det räckte. Problemet är att vattnet inte 
cirkulerar hela tiden vilket kan leda till en bakterietillväxt 
som överskrider tillåtna gränsvärden, säger Indrek Pöldma på 
Waxholmsbolagets operativa avdelning för miljö och teknik. 

För att säkerställa att vattnet uppfyllde myndigheternas rikt-
linjer (SLV 2001:30), valde Waxholmsbolaget därför med start 
våren 2004 att installera Wallenius AOT i dricksvattentan-
karna i ett antal av sina båtar. Den naturliga reningstekniken 
reducerar snabbt för höga bakteriehalter till godkänd nivå och 
minskar även risken för mikrobiologisk tillväxt och biofi lm 
som belägger vattentankar, ledningar och slangar. Detta leder i 
sin tur till ett minskat underhåll.  

I dagsläget fi nns vattenreningstekniken installerad på tio av 
Waxholmsbolagets båtar och gradvis förses fl er och fl er. 

– Vi har även beställt Wallenius AOT till två av våra kom-
mande nybyggen. Målet är att alla våra båtar ska förses med 
vattenreningstekniken, säger Indrek Pöldma.   

Wallenius AOT fi nns idag installerat på ms Roslagen, 
ms Vånö, ms Viberö, ms Vaxö, ms Värmdö, ms Saxaren, 
ms Väddö, ms Söderarm, ms Sandhamn och ms Dalarö.

Hur fungerar tekniken?
Den kemikaliefria vattenreningstekniken Wallenius AOT 
har utvecklats av det svenska miljöteknikföretaget Wallenius 
Water och bygger på en unik reningsmetod, Avancerad Oxida-
tions Teknologi. Den patenterade tekniken kopierar naturens 
sätt att rena vatten och fungerar som en naturlig, mikrobio-
logisk barriär. Med hjälp av UV-ljus och en titandioxidbase-
rad yta skapas fria radikaler, naturens egna ”städare”, som 
effektivt bryter ner föroreningar och oönskade bakterier i 
vattnet. Naturen renar på ett liknande sätt, genom att skapa 
fria radikaler med solljus och hav. 

En av de första produkterna som togs fram var ballast-
vattenrenaren PureBallast, som baseras på Wallenius AOT-
tekniken. Den utvecklades tillsammans med Alfa Laval som 
idag säljer den världen över. Det är den första kemikaliefria 

ballastvattenrenaren som godkänts av FNs marina organ 
IMO. Produkten har även fått pris av Världsnaturfonden. 
PureBallast används för att på ett hållbart sätt begränsa det 
globala miljöproblemet som orenat ballastvatten innebär. 
Marina mikroorganismer sprids med orenat ballastvatten till 
nya ekosystem och riskerar att slå ut inhemska arter och i 
värsta fall hela ekosystem, något som redan hänt på ett fl ertal 
platser världen över. Problemet klassas av IMO som ett av de 
största hoten mot världshaven men tas trots det inte på allvar. 
IMO har tagit fram en konvention kring hur ballastvatten bör 
hanteras men den är ännu inte ratifi cerad av tillräckligt många 
länder för att träda i kraft. Tills dess är det frivilligt för fartyg 
att installera ballastvattenrenare, vilket tyvärr innebär att 
endast ett fåtal aktörer hittills tagit sitt miljöansvar. 

Kemikaliefri teknik 
ger rent dricksvatten och minskat underhåll
Waxholmsbolaget har investerat i en ny svensk teknik för att rena dricksvattnet på tio av sina fartyg. Den patenterade tekniken 
är kemikaliefri och fungerar som en naturlig mikrobiologisk barriär mot oönskade bakterier och annan smuts i vattnet. 

text: ewa baumgartner, wallenius water ab     illustrationer: wallenius water ab

Fria radikaler löser effektivt upp oönskade partiklar i vattnet. 
Processen är naturlig och tar bara mikrosekunder. 



Wallenius AOT är en ny kemikaliefri 
vattenreningsteknik som lyckats kopiera 
naturen. Fria radikaler, naturens egna 
”städare”, skapas av ljus och en foto-
katalytisk yta och bryter effektivt ner 
oönskade mikroorganismer och 
annan smuts i vattnet. 
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Sverige är ett av de länder som ännu inte ratifi cerat IMO-kon-
ventionen. Wallenius AOT används även inom en rad andra 
områden – från dricksvatten och vatten i kyltorn, växthus och 
pooler till vatten i olika industriella processer. Tekniken vann 
2008 års miljöpris Swedish Recycling Award med motivering-
en att människans miljöavtryck minskar om man använder 
Wallenius AOT. Ett konkret exempel är att Wallenius AOT 
kan sänka klorhalten i simbassänger till dricksvattennivå och 
samtidigt kraftigt reducera energi- och vattenförbrukningen. 

Wallenius Water är nominerat till 2009 års hållbarhetspris 
Globe Award Sustainability Innovation.  

Möjlighet att se tekniken
Wallenius Water deltar med en monter under Volvo Ocean 
Race stopover i Stockholm 14 - 25 juni och fi nns på plats i 
Almedalen 28 juni - 4 juli tillsammans med Sveriges Redare-
förening. Läs mer på www.walleniuswater.com

Wallenius AOT används även
inom en rad andra områden –
från dricksvatten och vatten i
kyltorn, växthus och pooler till
vatten i olika industriella
processer.
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Nyfi ken 
på ditt jobb
Per Hård

text & foto:: leena tegevi

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
Ingen dag är den andra lik. Under våren är man till 80 procent 
ute på båtar eller varv. Jag lägger själv upp mitt arbete. 

Vilken bakgrund och utbildning har du?
Jag började som lättmatros på segelfartyget Najaden. Sen job-
bade jag på lite olika lastbåtar. Därefter läste jag till styrman 
på Åland och började på Star Cruises som styrman. Där var 
jag till 2005. Sen var jag på Wallenius ett tag och därefter på 
RCCL som är ett kryssningsrederi i USA. Men det var väldigt 
långa törnar. 14 veckor och mycket övertid. Jag såg nästan 
aldrig barnen. Så fi ck jag ett vikariat på Destination Gotland 
som överstyrman. Där trivdes jag väldigt bra. När vikaria-
tet tog slut sökte man inspektörer till Sjöfartsinspektionen i 

Stockholm. Eftersom jag ville vara 
närmare barnen sökte jag jobbet 

här och fi ck det. Det är mitt 
första landjobb, men det är 
väldigt praktiskt och jag 
trivs jättebra. Jag visste inte 
riktigt vad det skulle gå ut 
på, men jag har lärt mig 
nästan lika mycket på det 
här året som under mina år 

till sjöss. Det är intressant 
och spännande och det fi nns 

mycket kvar att lära.

Någon speciell händelse som påverkat till yrkesval?
Nej, jag har alltid velat gå till sjöss. Trots att ingen annan i 
släkten har gjort det. 

Vilken bakgrund/utbildning behöver man för det jobb 
du har nu?
Man ska vara antingen skeppsbyggare, sjökapten eller fartygs-
ingenjör för att söka som sjöfartsinspektör. Man ska ha breven 
ute vilket innebär examen plus ett antal år till sjöss i vidsträckt 
fart. Men det vore bra att ha erfarenhet från skärgårdstrafi ken 
också.

Varför valde du det här jobbet?
Jag ville prova på att gå i land, jag hade aldrig jobbat i land 
förut. Det har stora sociala fördelar. Förutom att jag har ett 
mer normalt familjeliv har jag tagit upp gamla kontakter och 
umgås mer spontant med mina vänner.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Friheten att mer eller mindre kunna bestämma min arbetsdag 
själv. Vi har stor frihet under ansvar. Och att jag lär mig något 
nytt hela tiden. Man ställs för nya utmaningar varje dag och 
det blir väldigt omväxlande. En stor fördel är att arbetsgivaren 
tar mycket hänsyn till familjesituationen. De som vill och kan 
åker på långjobb, den som har småbarn behöver inte.  

Namn: Per Hård   Yrke: Sjöfartsinspektör i Stockholm sedan feb 2008   Ålder: 37 år   Bor: I Väster Haninge i 2 mån till, sen i Farsta
Arbetsplats: IOS (Inspektionsområde Stockholm)   Åker till jobbet: Bil (använder bilen i tjänsten)   Utbildning: Sjökapten
Fritidsintressen: Skidåkning, golf, löpning   Framtidsmål: Familjen   Tidigare jobb: Först som matros, sedan som styrman i olika 
fartyg   Familj: Flickvän och två barn, 10 och 5 år

Per Hård - sjöfartsinspektör
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Svårigheter i jobbet?
Det fi nns en tröghet i en sådan här stor organisation.  Det är 
svårt att förändra och förnya saker, t ex regelverket. Verksam-
heten skulle behöva kvalitetssäkras mer. Samförståndet med 
rederierna kunde vara bättre.

Man måste vara påläst när man är ute och jobbar för det är 
så otroligt många områden man ska ha kunskap om. Men är 
man inte säker så är det bättre att be att få återkomma. Man 
måste gå igenom bristerna med befälhavaren/redaren efter 
inspektionen så att man förstår varandra. Det är bra att vara 
ödmjuk. 

Har du några kvinnliga arbetskamrater?
Ja, av cirka 25 sjöfartsinspektörer är 2 kvinnor. 

Varför tror du att det är så få?
Det är relativt få tjejer i näringen som har rätt behörigheter. 

Ser inspektionen med andra ögon på skärgårdstrafi ken 
sedan övergången till Transportstyrelsen? Tas särskild 
hänsyn till skärgårdssjöfartens särart som det står i 
regleringsbrevet?
Nej, här märks ingen skillnad. Vi har pratat om att man ska 
minska administrativa kostnader för företagen men samtidigt 
pratar man om att skärpa kraven.

Är din titel fortfarande Sjöfartsinspektör?
Ja. 

Är det några förändringar på gång inom den närmaste 
framtiden?
Inte som vi vet något om här. Vi jobbar precis som tidigare, 
innan övergången.

Har du någon framtida utmaning? 
Jag ska springa Stockholm Maraton nästa år. 

Din bästa egenskap?
Jag är glad. 

Din sämsta egenskap?
Jag är glömsk. 

Lever du efter något motto?
Ja, lev som du lär.

Vad skulle du vilja ge för råd till ungdomar som funderar 
på att jobba inom sjöfarten?
Det fi nns jättemånga intressanta jobb både på sjön och i land 
när man har erfarenhet från sjön. Men man bör prova på att 
gå till sjöss innan man börjar på en utbildning. Så man vet 
om man blir sjösjuk och trivs med att vara hemifrån längre 
perioder osv. Jag skulle förresten vilja uppmana skolorna att 
ha ”prova på kurser” och att ta hjälp av myndigheten i under-
visningen. Både av Transportstyrelsen och Kustbevakningen. 
Till exempel vad som gäller för certifi kat, vilka befogenheter 
Kustbevakningen har, hur man överklagar beslut osv. Jag öns-
kar att jag hade fått den kunskapen innan jag började jobba 
till sjöss.

Det fi nns jättemånga intressanta jobb både på 
sjön och i land när man har erfarenhet från sjön. 
Men man bör prova på att gå till sjöss innan man 
börjar på en utbildning.



Peder Wadman är VD för Tågoperatö-
rerna. Han framhåller att den viktigaste 
frågan för medlemmarna är att man löser 
järnvägens kapacitetsproblem så att järn-
vägstrafi ken kan fortsätta växa. En fram-
tida utmaning ser han i att persontrafi ken 
i Sverige ska avregleras fram till 2012. Det 
kommer att innebära en positiv konkur-
rensutsättning tror Peder Wadman.

Hur ser er organisation ut?
Vi är en och en halv tjänst på kansliet. 
Sedan har vi har olika fokusgrupper för 
de viktigaste frågorna som säkerhet, in-
frastruktur osv. På så sätt får vi in kom-
petensen från medlemsföretagen. 

Hur länge har organisationen funnits?
Sedan 1876. Då hette den Järnvägsföre-
ningen. Den var inte så aktiv mellan 1945-
1999 då SJ körde i stort sett all trafi k

Hur många medlemmar har organisa-
tionen?
Vi har 23 medlemsföretag. SJ och Green 
Cargo är de största.

Hur fi nansieras verksamheten?
Helt genom medlems- och serviceavgifter. 
Serviceavgiften är baserad på företagens 
omsättning. Föreningen har en omsätt-
ning på cirka 5 miljoner.

Vilken målgrupp har hemsidan 
www.tagoperatorerna.se?
Idag vänder den sig till externa intressen-
ter, politiker, allmänhet med fl era. Vi har 
inga medlemssidor men ambitionen är att 
vi ska ha det.

Ger ni ut någon publikation, medlems-
tidning eller liknande?
Nej

Har ni mycket dialog med myndigheten 
om regler och tillsyn?
Vi har en väldigt intensiv dialog med Ban-
verket och även med Transportstyrelsen.

Hur lång tid tar det att blir behörig 
lokförare? 
Det är en ettårig KY-utbildning med 
varvad praktik och teori. Säkerhetsut-
bildning ingår i den. Den är baserad på 
en utbildningsplan som vi har tagit fram 
tillsammans med ALMEGA och fått god-
känd av Järnvägsstyrelsen.

Vilka säkerhetsutbildningar ska 
ombordpersonalen ha?
För säkerhetsklassad personal (som ingår 
i säkerhetsorganisationen) handlar det 
om några veckor. Varje företag genomför 
det internt efter utbildningsplaner god-
kända av Transportstyrelsens Järnvägs-
avdelning. Viss serveringspersonal får 
undantas. 
 
Jobbar ni även med bemanningssociala 
frågor? 
Nej, ALMEGA sköter alla arbetsgivar-
frågor.

Ser du några för- eller nackdelar med 
en gemensam trafi kinspektion som 
Transportstyrelsen?
Vi märker ingen skillnad över huvud ta-
get. Men det borde vara bra så att regler 
som införs inte medför snedvriden kon-
kurrens mellan olika transportslag. 
 
Hur jobbar ni med miljö- och klimatfrå-
gor? Vilket är den största miljöpåverkan 
från tågtrafi ken? 
Tågtrafi ken har inga utsläpp förutom 
från de diesellok som ännu fi nns. Vi job-
bar med att minska antalet och har lagt 
förslag på hur man kan halvera CO2-ut-

släppen genom att bygga bort felande län-
kar. Det vill säga spårsträckningar som 
inte är elektrifi erade. Dessutom kör våra 
medlemmar endast på grön el. Buller kan 
vara svårt att åtgärda på fordonen. Man 
avskärmar istället järnvägen där det fi nns 
bebyggelse. Nu håller man på och tittar 
på om bromsblocken kan konstrueras för 
minskat gnissel. Vi jobbar också inom vår 
europeiska tågorganisation CER för må-
let att järnvägen ska minska utsläppen 
med 30 procent till 2010 inom hela EU.

Hur är lönsamheten för tågbolagen och 
hur påverkas de av fi nanskrisen?
Lönsamheten var före fi nanskrisen gan-
ska bra. Men framför allt bland godsbola-
gen har en del drabbats ganska hårt. Än så 
länge märks det inget på persontrafi ken. 

Alla transportslag har från den 1 januari i år en gemensam inspektionsmyndighet i Transport-
styrelsen. SkärgårdsRedaren tar nu en titt på branschorganisationerna för övriga persontransportslag. 
Vilka frågor är de viktigaste för tågoperatörerna?

Bristen på spårkapacitet största frågan för

Tågoperatörerna
Branschföreningen Tågoperatörerna fungerar som en gemensam röst för landets tågoperatörer. Sedan årsskiftet 2001 
är man del av det svenska näringslivet och strävar efter tågtrafi k med maximal kund- och samhällsnytta. Det innebär säkra, 
snabba, prisvärda och behagliga transporter med minsta möjliga inverkan på miljön. Branschföreningen består idag av ett 
tjugotal medlemsföretag som tillsammans formar framtidens tågtrafi k. 

Not. Enligt Transportstyrelsens hemsida 
ska Järnvägsavdelningen arbeta för

• att genomföra den svenska transport-
 politiken och särskilt verka för en hög 
 säkerhet i järnvägs-, spår- och tunnel-
 banesystemet 

• en effektiv järnvägsmarknad med en 
 sund konkurrens. 

text: leena tegevi

Peder Wadman 
VD för Tåg-
operatörerna.

Skärgårdsredaren 2-09 ★ 41 




