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I våras sjösatte vi föreningens nya hemsida, www.skärgårds-
redarna.se. Den ska ge en grundläggande information om 
föreningen och dess verksamhet. Målgrupperna är alltifrån 
politiker och tjänstemän på departementen, allmänheten, me-
dia, ungdomar som vill börja arbeta i skärgårdstrafi ken och till 
dem som bara är nyfi kna på branschen. Vill man veta något 
om svensk passagerarsjöfart i skärgårdar och inre farvatten, 
ska man kunna hitta det här. Hemsidan kan sägas vara före-
ningens offentliga ansikte

En annan funktion av hemsidan är att förse medlemmarna 
med relevant information och ge service i form av lathundar, 
blankettförråd och system för mönstring, inrapportering av 
passagerarantal, webbshop m.m. Detta hittar man som tidi-
gare på våra medlemssidor. Vilka tjänster vi ska/bör tillhanda-
hålla där kommer att avhandlas på föreningens höstmöte. 

Den nya hemsidan är baserad på en fl exibel teknik och 
det är lätt byta text och bilder och lägga till och ta bort under-
sidor. Med tiden kommer hemsidan att fyllas med mer mate-
rial för fördjupning i t.ex. ämnen som säkerhet och miljö. Alla 
medlemmar är välkomna med synpunkter på vad som bör 
fi nnas på hemsidan och med bildmaterial. 

Under sommaren har det hänt två allvarliga sjöolyckor i 
svenska farvatten. Förlisningen av Langeland utanför Koster 
kostade 6 sjömäns liv. Trolig orsak till olyckan är lastför-
skjutning och de lärdomar man kan dra av den kommande 
utredningen är möjligen begränsade för vår typ av sjöfart. 
Utredningen av olyckan görs av norska myndigheter och vi 
kommer att studera resultatet. 

Den andra olyckan är kollisionen mellan m/s Gotland och 
m/s Gotlandia II utanför Nynäshamn. Olyckan krävde inga 
liv, men att två passagerarfartyg kolliderar med varandra är 
mycket allvarligt och vi har all anledning att ingående följa 
utredningen. 

Allvarliga olyckor är sällsynta i svenska farvatten, men de 
kan inträffa. Branschen måste därför alltid vara väl förberedd 
på att ta hand om situationer långt utöver de vanliga. Att ha 
en väl fungerande säkerhetsorganisation är av största vikt för 
att ta hand om situationer, som om de inte hanteras rätt, kan 
få allvarliga följder. 

En olycka kan ses som en manifesterad risk, dvs. risken att 
olyckan skulle kunna inträffa fanns redan före olyckan. Bästa 
sättet att förhindra olyckor är att minimera förutsättningarna 
att de kan ske. Därför måste vi ständigt arbeta med att ana-
lysera vilka risker som föreligger och hur vi ska förebygga att 
dessa leder till olyckor.

Olycksutredningar är ett bra instrument för att ta fram vad 
som hände i det enskilda fallet. Utredningen kan ge underlag 
för hur man kan förbättra säkerheten och motverka att just 
detta händer igen. Men det kan vara svårt att dra alltför gene-
rella slutsatser av enskilda olyckor. 

Det inträffar alltför få olyckor för att olycksutredningar ska 
räcka som instrument för att analysera den generella riskbil-
den. Härtill krävs bredare verktyg och betydligt mer material 
att analysera. Ett bra sätt att samla in mer material är incident-
rapportering. 

Under de senaste 10 åren har Redareföreningen och 
Sjöfartsinspektionen med stöd från oss tagit fram incident-
rapporteringssystemet INSJÖ. Systemet är i full drift och 
många av våra medlemmar använder sig av det. Dit rapporte-
rar man inträffade tillbud och avvikelser som i sin förlängning 
kunde ha lett till olyckor. Ju fl er rapporter som kommer in 
desto mer material fi nns att analysera. Med stora mängder 
material kan man få en bättre generell bild över olika riskfak-
torer och därmed utfärda rekommendationer till åtgärder som 
förhindrar olyckor. Att rapportera till INSJÖ ger därför goda 
förutsättningar att bygga upp ett större kunnande om den to-
tala riskbilden och är därmed ett gemensamt intresse för hela 
branschen. Att arbeta förebyggande är alltid mest effektivt.

Det är snart dags för höstmöte. I år kommer vi att vara på 
Utö i Stockholms skärgård. Jag önskar alla medlemmar väl-
komna dit. 

Arne Welin, Ordförande

✯ Ordförande har ordet!
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✯ Innehåll nr 3-09

SWEREF Skärgårdsredarna - Sveriges Redareför-
ening för mindre passagerarfartyg bildades 1988. 
Föreningen är en branschorganisation för 
rederier som opererar passagerarfartyg 
upp till 500 passagerarplatser.

Skärgårdsredarna tillvaratar medlemmarnas 
intressen genom att företräda dem inför politiker 
och myndigheter och arbeta för att informera 
om branschens betydelse för infrastruktur och 
turism.

Föreningen har 140 medlemsrederier med 
totalt 350 fartyg (maj 2009).

För ytterligare information och ansökan om 
medlemskap, kontakta informationschefen.

skärgårdsredarnas 
kansli & medlemsservice
informationschef:
Leena Tegevi
Telefon: 0152-221 69 • Telefax: 0152-192 74
E-post: leena@skargardsredarna.se 
Plusgiro: 515351-5        Bankgiro: 5405-6049

ordförande:
Arne Welin
Mobil: 0707-55 14 57
E-post: arne@skargardsredarna.se 

skärgårdsredarens redaktion
ansvarig utgivare:
Leena Tegevi
Telefon:0152-221 69 • Telefax: 0152-192 74

redaktör och annonsansvarig:
Leena Tegevi
Järnvägsgatan 7, 2 tr
645 31 Strängnäs
Telefon: 0152-221 69 • Telefax: 0152-192 74
E-post: leena@skargardsredarna.se 

prenumeration:
Prenumerationspris: 200:- för helår (4 nr)
För prenumeration, betala in 200:- till
plusgiro: 515351-5
Kom ihåg att uppge adress.

Tidningen får citeras med angivande av källa

layout och produktion:
Reklamateljén Eskilstuna-Kuriren

omslagsbild:  
Kostervåg. Foto: Christer Lundin
tryckeri:
Österbergs & Sörmlandstryck, Nyköping

utgivningsplan 2009/2010
Reservation för ändringar
 Nr 4/09 Nr 1/10 Nr 2/10 Nr 3/10
Stoppdag:
Annonser: 6 nov 22 jan 14 maj 13 aug
Redaktion: 6 nov 22 jan 14 maj 13 aug
Utgivningsdag: 4 dec 19 feb 11 juni 10 sept

Sjöfartspub på Terassen, Sjöfartshotellet, Stlm kl 17.30-19.30  1 september

LNG-seminarium, Stockholm 22 september

Sjöfartsmonter på Bokmässan, Göteborg  24-27 september

Världsjöfartens Dag i Göteborg  1 oktober

Skärgårdsredarnas höstmöte på Utö i Stockholms skärgård  7-9 oktober

Fartygsforum i Norrköping  17-18 oktober

WISTA höstmöte i Malmö  22-23 oktober

✯ Datum att komma ihåg
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Skärgårdsredarnas höstmöte förläggs i år till Utö och Stockholms skärgård. 
Vi börjar  onsdagen den 7 oktober med en sightseeing i Stockholm med 
Delfi n X. Därefter blir det besök och guidad visning på Wasamuseet innan 
s/s Blidösund tar oss med till Utö. Ombord serveras en traditionell trerätters 
ångbåtsmiddag. På Utö hålls föreningsmötet torsdag förmiddag och under 
eftermiddagen kommer vi att ordna en workshop. Vi får även en guidning 
vid det intressanta gruvområdet. Utö värdshus serverar en trerättersmiddag 
samt underhållning på kvällen. Under fredagen ska vi hinna med ett besök 
på Huvudskär i ytterskärgården och en visning av den gamla marinbasen på 
Muskö innan bussen går tillbaka till Stockholm.

Följ med till Utö

Välkomna till ett intressant möte 

med trevliga kollegor!

ONSDAG 7 OKT
13.00 Samling Grand Hotel, Sightseeing med Delfi n X

15.00 Ankomst, besök och guidning på Wasamuseet

17.00 Avgång s/s Blidösund mot Utö, middag ombord

21.00 Ankomst Utö. 

TORSDAG 8 OKT
08.00 Frukost

08.45 Guidning vid gruvorna

10.00 Fika och föreningsmöte

13.00 Lunch

14.00 Workshop

19.00 Middag med underhållning

FREDAG 9 OKT
08.00 Avresa till Huvudskär, frukost ombord

09.00 Guidning på Huvudskär

11.15 Ankomst Musköbasen, visning av varvet

12.30 Lunch på markan

14.00 Buss till Stockholm

15.00 Ankomst Stockholm

Så här det preliminära programmet ut:

Bodarna vid Utö Gästhamn

Utö Rederi trafi kerar Utö alla dagar året runt.

Huvudskärs fyr

Utö 
Värdshus

Anmälan snarast. Inbjudan har gått ut till 
alla medlemmar.

text: leena tegevi   foto: cicki borg
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Helena känner också väl till Styrsöbola-
gets skärgårdsbåtar då hon har pendlat 
från bostaden på Brännö till arbetet i 16 
år. Numera bor Helena med sin sambo 
på Norra älvstranden i Göteborg. Hon 
kommer att fortsätta båtpendla, nu med 
Älvsnabben från Eriksberg till Klippan 
och sedan vidare med cykel eller buss till 
Långedrag och Styrsöbolagets kontor.

Redaktionen ställde några snabba frå-
gor till den nya VDn:

Kommer du att göra några förändringar 
i verksamheten?
– Jag är ingen förvaltare och trivs med att 
jobba med förändringsarbete. Samtidigt 
har jag en stor respekt för att Styrsöbo-
laget är ett välskött företag och att kund-
nöjdheten är stor. Det är en utmaning och 
det krävs stor lyhördhet för att behålla 
den positionen nu när bolaget står inför 
ett stort utvecklingssteg i och med att de 
nya snabbåtarna kommer.

Styrsöbolaget har två kolfi berfartyg 
i beställning. När kommer de två nybyg-
gena att levereras? 
– De kommer under nästa år. Det första 
i månadsskiftet januari-februari och det 
andra till nästa sommar. 

Vad kommer de nya fartyg att betyda för 
rederiet?
– Det blir något av ett paradigmskifte med 
de nya snabbåtarna. De kommer att kräva 
annan kompetens och kanske en annan 
profi l på de ombordanställda. Utöver att 
följa själva byggandet har vi stort fokus 
på att säkerställa att introduktionen ska 
gå bra. Fartygen betyder också mycket i 
marknadsföringssyfte eftersom de är de 
första båtarna i sitt slag i Sverige.

Vad kommer fartygen att betyda för 
trafi ken? 
– En större fl exibilitet möjliggör ett annat 
trafi kupplägg. Det är ett helt nytt koncept 
och vi måste prova oss fram lite. Eftersom 
fartygen går fortare kan vi korta restiden 
och istället erbjuda fl er turer. Blir det mer 
attraktivt att pendla från öarna kan det 

betyda en utveckling av både skärgården 
och Älvtrafi ken. 

Kommer skärgårdstrafi ken från södra 
skärgården att gå ända in till city?
– Vårt mål är att  kunna gå hela vägen in 
till city. 

Hur är fartygen ur miljöaspekt?
– Det är lätta färjor som drar mindre 
bränsle och ger mindre svall. Det ger i sin 
tur mindre utsläpp och mindre erosion. 

När du var resenär från Brännö, 
önskade du dig några förbättringar i 
båttrafi ken/båtarna?
– Nej, faktiskt inte. Bemötande och kom-
fort var jättebra och kundnöjdheten 
enormt hög.

Men det som kan förbättras är sam-
ordningen och övergången till övriga 
trafi kslag. Det är viktigt att hela resan 
fungerar.. Sen kan man givetvis utöka 
turtätheten och köra senare kvällsturer 
om det fi nns efterfrågan på det.

Vad tror du om framtiden för skärgårds-
trafi ken och älvtrafi ken? 
– Vattenvägen är en framtida kommuni-
kationsled. De nya snabbåtarna blir ett 
första steg. Det fi nns idag ett förslag för 
södra älvstranden, från Lilla Bommen till 
Stenpiren, där man planerar för bostäder 
och andra verksamheter. På Skeppsbron 
vid Stenpiren planeras ett resecentrum 
med knutpunkt för buss, spårvagn samt 

en båtterminal för älvtrafi ken och skär-
gårdstrafi ken. Det skulle bli ett lyft för 
båtpendlarna.

Är det troligt att pendlare kommer att 
välja skärgårdsbåt istället för egen bil 
från t ex Öckerö?
– Ja, om det fi nns tillräckligt bra alterna-
tiv. Det måste vara komfortabelt, snabbt 
och prisvärt. Man måste tänka så att hela 
resan fungerar och för det krävs bra an-
slutningar med korta resvägar. 

Hur går det med cykelbron över älven, 
är det projektet nedlagt ännu?
– Nej, vi vet inte vad som händer. Men 
i och med den kombinerade spårvagns-
knutpunkten  kommer båttrafi ken trots 
allt att efterfrågas än mer. 

Vilka frågor tycker du är viktigast för en 
branschförening som Skärgårdsredarna?
– Det är att hitta övergripande frågor. Det 
kan vara svårt är att hitta gemensamma 
nämnare för olika typer av verksamhe-
ter. Därför är det viktigt med en lyhörd 
branschförening så att man kan driva rätt 
frågor. När det fungerar blir det en väldig 
dynamik som kan ge kraft åt verksamhe-
ten. Det krävs också att medlemmar en-
gagerar sig. 

Kommer en eventuell avreglering av 
kollektivtrafi ken att innebära några 
förändringar för er? 
– Nej, det blir nog ingen större förändring 
för oss tror jag. Vi är i princip redan av-
reglerade. Västtrafi k kommer troligen att 
fortsätta att vara beställare och en sam-
ordning av trafi kslagen blir viktigt för ett 
ökat resande i framtiden.

Utmaningar i ditt nya jobb?
– För mig är det här ett nytt transportslag. 
Det är roligt, speciellt som jag uppskattade 
det redan som kund. Styrsöbolaget har en 
strålande service och det blir en utmaning 
att hålla kvar den höga servicenivån och 
samtidigt förnya verksamheten i takt med 
förändringarna i samhället i övrigt.
text: leena tegevi

Helena Leufstadius
ny VD för Styrsöbolaget
Den 17 augusti tillträde Helena Leufstadius sin tjänst som ny VD för Styrsöbolaget efter Magnus Arnström som går i pension 
efter 6 år som VD. Helena kommer närmast från SJ där hon varit chef för avtalstrafi ken. Hon har lång erfarenhet från kollektiv-
trafi kbranschen, bland annat som VD för två länstrafi kbolag. 
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Rederi AB Gotland med dotterbolaget 
Destination Gotland har presenterat sin 
vision för Gotlandstrafi ken fram till år 2030. 

I den ingår en ny typ av färjor som kan 
drivas först med naturgas, sedan med 
biogas för att slutligen kunna gå över på 
vätgas. Man ser visionen i tre steg, ett per 
decennium. Här följer en presentation av 
visionen samt en kort historik över fartyg 
och trafi k från 1998 till idag.

2010 – Gotlandstrafi k österut
I visionen vill man först utveckla linjenä-
tet österut med Gotland som nav i Öst-
ersjön. Nya linjer ska stärka Gotlands 
attraktionskraft på nuvarande och nya 
marknader. Aktuella hamnar i första ste-
get är Ventspils i Lettland och Kuressaare 
på Ösel i Estland.

2020 – Naturgas/Biogas
Kort överfartstid har varit en framgångs-
faktor för Gotland. I visionen vill man 
anta utmaningen att bibehålla fart, frek-
vens och kapacitet samtidigt som man re-
ducerar bränsleförbrukningen och använ-
dandet av fossilt bränsle. Fossilt bränsle 
ska reduceras genom två steg. Först an-
passas fartygen till gasdrift, därefter byts 
naturgasen successivt ut till biogas. All 
biogas som produceras kan användas till 
att blandas in i naturgasen, ju mer desto 
bättre.

Framdrivning med naturgas/biogas tar 
nästan helt bort partiklar och svaveloxi-
der.  Det klassas som ett av dagens renaste 
bränslen och reducerar kväveoxidutsläpp 
med cirka 80 % och koldioxidutsläpp 
med cirka 20 %. Biogas är dessutom för-
nyelsebar energi där utsläpp av koldioxid 

neutraliseras och tas upp av växter och 
djur som i sin tur producerar biogasen.

Gotländsk biogas i färjorna
Enligt visionen vill man, i samarbete 
med Gotlands kommun och gotländska 
aktörer, vara en del av utvecklingen av 
gotländsk biogasproduktion så att färje-
trafi ken till och från Gotland kan drivas 
med gotländsk biogas.

2030 – Vätgas
Vätgas är idag svår att producera och 
transportera energieffektivt. Ett teknik-
genombrott krävs för att hela energik-
retsloppet skall vara positivt. Om och 
när teknikutvecklingen övervinner pro-
blemen ska rederiet vara förberett att an-
vända vätgas som bränsle. Fartygen kom-
mer att behövas anpassas för att kunna 
konverteras till den nya tekniken. Kun-
skapen om gasdrift med naturgas/biogas 
kommer att vara en förutsättning för det. 
Framdrivning med vätgas skulle innebära 
sjötransporter till och från Gotland utan 
utsläpp eller annan miljöpåverkan.

Historik:
Rederi AB Gotland har bedrivit trafik till och från Gotland sedan 
1865 med undantag av perioden 1988-1997. Sedan 1998 
ansvarar Rederi AB Gotland, genom dotterbolaget Destination 
Gotland, för färjetrafiken till och från Gotland.

1998 utrustades de två stora färjorna med katalytisk avgasre-
ning på samtliga motorer. Som drivmedel användes lågsvavligt 
bränsle.

1999 introducerades en ny generation höghastighetsfartyg i 
Gotlandstrafiken. En enskrovs snabbgående färja byggd för att 
passa de förhållanden som gäller för mellersta Östersjön och 
farvattnen runt Gotland sattes in i trafiken.

2003 ersattes de två långsamgående fartygen med två stora 
snabbgående färjor som gjorde att restiden till Gotland mins-
kade från cirka fem till tre timmar. Hela flottan i Gotlandstrafiken 
bestod nu av moderna snabbgående fartyg vilket bland 
annat möjliggjorde överdagen-resor till fastlandet året runt. 
Generationsskiftet till ett modernt sjötransportsystem för 
Gotland var genomfört. Destination Gotland införde ett miljöled-
ningssystem certifierat enligt ISO 14001 och arbetar kontinuer-
ligt för att reducera fartygens miljöpåverkan. 

2006 levererades ytterligare en höghastighetsfärja, med plats 
för 780 passagerare och 150 bilar, för att svara upp mot efter-
frågan under sommarhalvåret. Från och med 2006 består tra-
fiken av fyra moderna snabbgående fartyg, alla med katalytisk 
avgasrening på samtliga motorer.

Kommunikationerna är avgörande för ett ösamhälle
För utvecklingen och visionerna inom det gotländska närings-
livet och den offentliga sektorn är en väl fungerande färjetrafik 
av helt avgörande betydelse för Gotland. Destination Gotland
transporterar årligen cirka 1,6 miljoner passagerare, 465 000 
personbilar och 740 000 längdmeter gods till och från Gotland.

Gotlandstrafiken är i dag så djupt integrerad i hela Gotlands 
försörjning att varje förändring av trafiken som inte tar hänsyn 
till detta riskerar att få långtgående konsekvenser utanför själva 
färjetrafiken. Med utgångspunkt från detta måste en vidareut-
veckling av dagens sjötransportsystem ske utan att ge avkall
på några av dagens krav på kapacitet, restid och frekvens.

Nu är man mitt i utvecklingen av nästa generations fartyg för 
Gotlandstrafiken. Man vill skapa det bästa sjötransportsystemet 
för Gotland och därmed bidra till att nå de av Gotlands kommun 
högt ställda målen vad avser tillväxt och befolkningsökning.

Vision för 
Gotlandstrafi ken

Vi vill vidareutveckla ett av världens modernaste sjötransport-
system, förenligt med de krav och förväntningar som ställs på 
miljö, restid och kapacitet. (REDERI AB GOTLAND)

storik



 Skärgårdsredaren 3-09 ★ 13 

Den naturliga landhöjningen tillsam-
mans med miljöförändringar har för-
vandlat inomskärsleden mellan Galt-
ströms järnbruk och Björköfjärden till 
sankmark beväxt med lövsly, gräs och 
gran. Det som på de gamla sjökorten 
benämndes Björkvikssundet är idag ett 
namnlöst landområde.  Inget konstigt i 
sig, det sker på många håll. Skillnaden 
är att i Skatan fi nns bybor som vill åter-
skapa den skyddade farleden. Och man 
är på god väg.

– Vi som bor här har i många år 
drömt om att kunna öppna upp sun-
det igen. Mer båtar ger mer liv, säger 
Ingeli Gagner som är en av de drivande 
bakom kanalbygget. Hon och de övriga 
byborna i projektet ligger i startgro-
parna. Finansiering ser ut att fi nnas 
bara Miljödomstolen ger sitt klartecken. 
Förhoppningen är att muddringsarbetet 
startar redan till vintern.

– Våren 2011 hoppas vi att den första 
båten ska kunna glida igenom kanalen.

För båtresenären på genomresa skulle 
kanalbygget innebära att den djupa 

viken vid Galtströms bruksområde 
förbinds med Skatans fi skläge och med 
Björköfjärden som har många fi na ank-
ringsvikar. Ett helt nytt skärgårdsom-
råde skulle bli tillgängligt. Och det på en 
kuststräcka där öar och skyddade vikar 
är en bristvara.

Projektet är unikt. Kanaler för båttrafi k 
byggs sannerligen inte på löpande band 
i Sverige. Det är 200 år sedan Göta 
Kanal började byggas, Trollhätte kanal 
färdigställdes i början av 1900-talet och 
Sotenkanalen, som är en av de senare, 
invigdes 1935. Skatans kanal ser ut att 
bli den första på 2000-talet. Föregång-
arna är visserligen betydligt längre men 
syftet med dem detsamma, att under-
lätta för båtfarare.

Ingeli berättar att första fasen i kanal-
bygget, som är muddring av Sjöbodvik-
en, redan är genomfört. Det innebär att 
djupet är fullgott på båda sidor om den 
tänkta kanalen. Nästa steg blir att åter-
skapa sundet som försvunnit i takt med 
övergödning och landhöjning. 

– Som vi ser det får naturen ett handtag 
att återställa sitt äldre utseende och 
funktion, säger Ingeli och tillägger att 
det är viktigt att kanalen byggs så den 
blir underhållsfri. Det ska inte vara 
några extravaganser och onödiga fi nes-
ser. Kanalen ska smälta in i landskapet.

Som bonus ger kanalbygget fl era vin-
ster för miljön. Vattenkvaliteten förvän-
tas bli bättre och schaktmassorna som 
består av rena jordmassor kan läggas 
som ett lock över en gammal förorenad 
industritipp i närheten.

 KANALBYGGE I SKATAN

Gammal skutled återställs
I Skatans skärgård vid Medelpadskusten planeras för 2000-talets första kanalbygge. 
Kanalen kommer att återskapa en inre farled som inte varit farbar med båt sedan segelfartygens 
och sågverkens tid.

Fakta kanalen i Skatan
Sträckning: Från Lubbanviken vid 
Galtström i söder till Lassöviken i norr.
Längd: 400 meter
Bredd: 10 meter
Djup: 3,5 meter
Bro: Öppningsbar träbro
Planerad byggstart: September 2009
Planerad invigning: Våren 2011

Skatans fi skeläge vid den planerade kanalens norra utlopp. FOTO: LARS ERICSSON
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Uppslutningen runt kanalbygget är i det 
närmaste total bland byborna, trots att 
ingen av de 80 fast boende i Skatan var 
med när sundet var farbart. Göran Sjö-
bom, som driver Rökeriet, är uppvuxen 
i Skatan och minns att hans mamma 
brukade ro igenom kanalen. Hon tog 
roddbåten genom det skyddade sundet 
när hon skulle till Lindströms mataf-
fär i Lubban. Och så gick förmodligen 
veckohandlingen till för alla Skatanbor 
ända fram till 1930-talet.

Ännu längre tillbaka fanns betydligt 
fl er öar, kobbar och skär än idag längs 
kustremsan utanför Njurunda. På grund 
av landhöjningen, samma fenomen som 
vid Höga kusten, så har vattnet sjunkit 
undan och öarna blivit en del av fastlan-
det. På senare tid har utsläpp och över-
gödning påskyndat uppgrundningen i 
områden där vattnet är stillastående. 

Samma sak händer lite varstans runt 
våra kuster och det fi nns delade me-
ningarna om hur förändringarna ska 
hanteras. Vissa anser att naturen ska få 
ha sin gång medan andra tycker att vi 
bör hjälpa till att återskapa vattenom-
sättning.

Skärgårdsborna i Skatan och Lubban 
förordar den senare linjen. Här lever 
drömmen om levande fi skelägen även 
om det inte längre fi nns några yrkesfi s-
kare kvar. Farbara och trevliga vatten-
vägar lockar båtbesökare och land-
burna turister. Det ger en ny livsnerv åt 
fi skeläget.

En som följer kanalbygget med stort 
intresse är Jarl Larsson på Medelpads 
Sjöhistoriska Förening. Föreningen 
ansvarar för ångbåten Primus som kör 
passagerare mellan Sundsvalls stad och 
den lilla ön tjuvholmen i hamninloppet. 
Den dag kanalen i Skatan blir verklighet 
kommer ångbåten att utöka sin turlista. 
Kanalens djup planeras bli tre meter 
vilket är mer än fullgott för s/s Primus. 

– Vi tror att många skulle vilja åka 
turbåt i Skatan och Björköfjärden. Det 
fi nns inga liknande rutter i det här kust-
området. Vi har redan börjat planera för 
hur det skulle kunna gå till.

Skatans fi skeläge byggdes av yrkesfi s-
kare och bönder från närområden inåt 
landet som behövde ett basläger för 
sitt fi ske. För bönderna var fi sken ett 
komplement till kött och spannmål och 
mer till husbehov, men för yrkesfi skarna 
var fi sket levebrödet. Som många andra 
fi skebosättningar är läget perfekt. Det 
ligger skyddat och lugnt men ändå nära 
till fi na fi skeställen och marknadsplatser.

Göran Sjöbom berättar att när fi ske-
karlarna skulle ta sig in till stora torget 
i Sundsvall med fångsten tog de sina 
skötbåtar genom Björkvikssundet och 
sedan tvärs över Björköfjärden. Vid 
”Dragtjärna” var fi skarna tvungna att 
smeta på lite tjära och dra båtarna över 
en knix. Öppet hav mötte de först i 
Björköviken. Färdvägen var närmare tio 
distansminuter kortare än idag.

Göran ser det inte som någon omöj-

lighet att även den norra delen av den 
gamla skutleden återställs.

– I det längre perspektivet gräver vi en 
kanal mellan Björköfjärden och Björkvi-
ken också. Då går det att åka inomskärs 
från Galtström och ända in i Sundsvalls-
bukten. Det vore fantastiskt.

Om planerna blir verklighet skapas en 
sammanhängande inomskärsled, något 
som är unikt i den här landsänden. 
Drömmen fi nns och Skatanborna har en 
vilja som kanske inte fl yttar berg, men 
åtminstone jordmassor.
text: jessika ericsson

Återställda skutleder
SVARTSUNDSRÄNNAN
Svartsundsrännan i Söderhamns skärgård var från början en naturlig 
farled mellan Svartön och fastlandet. Rännan omnämns redan år 1374 
då ärkebiskop Birger Gregersen passerade genom den på sin väg 
norrut genom landet.
Kanalen restaurerades 1923 men lämnades sedan åt sitt öde ända 
fram till 2005 då boende i området tog initiativ till en omfattande 
muddring.

Längd: 300 meter
Bredd: 9-12 meter vid ytan
Djup: 1,60 – 2,40 meter 
Segelfri höjd: 3,0 meter vid normalvattenstånd

DRAGETS KANAL
Dragets kanal mellan Järflotta och fastlandet var från början ett sund, 
som redan 1219 finns dokumenterad som segelled. Den har rustats 
upp vid ett flertal tillfällen under årens lopp. Namnet syftar på att båtar 
förr fick dras genom den smala kanalen.
Vid 1600-talet hade det naturliga sundet grundat upp och gjort det 
omöjligt för båtar att passera. Leden blev då obrukbar under ett par 
hundra år.  

I mitten av 1800-talet fick löjtnanten Gustav Nerman i uppdrag att 
bygga en kanal av sundet. Resultatet blev lyckat men kanalen slam-
made igen fort. 

Redan vid 1900-talets början var det dags igen. Nu var det marinen 
som utförde sprängningar och rätade upp kanalen eftersom de behöv-
de den för sina torpedbåtar, som inte var särskilt sjödugliga.

Den senaste upprustningen genomfördes på 1980-talet. En rädd-
ningsaktion med kommunen, lokala företag och privatpersoner inblan-
dade såg till att kanalen skoddes och muddrades till 2,2 meters djup. I 
de senaste sjökorten anges djupet till 1,5 meter.

Längd: 200 meter
Bredd: 4,0 meter
Djup: 1,5 meter

Pågående kanalprojekt
GUDINGE KANAL (TJUST SKÄRGÅRD)
Ortsbefolkningen har länge önskat att den gamla kanal som fanns 
genom Norrlandet mellan Gamlebyviken och Kuggviken ska återstäl-
las. De första planerna innebar att en kanal skulle grävas på den plats 
som kallas Draget, där båtarna drogs över landtungan förr i världen.

Projektet körde fast men för några år sedan kom ett nytt förslag 
med en ny sträckning längre söderut. Kanalen beräknas bli 300 meter 
lång, 12 meter bred och 3 meter djup. Om kanalen blir verklighet för-
kortas färdvägen mellan Gamleby och Loftahammar med 14 distans-
minuter. 

MIDSUNDETS KANAL
Hamrångefjärden i Gästrikland var förr en havsfjärd. Det fanns tre 
sund med möjlighet att ta sig in i fjärden. Alla har de spår av pålspärrar 
eller stenkistor som använts för att förhindra fienden från att komma 
in.

Idag är Hamrångefjärden en avsnörd havsvik och Midsundet i stort 
sett torrlagt, men idéer finns om att gräva en kanal. Med en sluss 
skulle det bli möjligt för båtar från havet att ta sig in till sötvattnet i 
Hamrångefjärden. Kanalen uppskattas bli mellan 600 – 700 meter lång 
och 1,5 meter djup.

Om planerna blir verklighet skapas en sammanhängande 
inomskärsled, något som är unikt i den här landsänden.

Karta från 1855 med skutleden innanför 
Galten, som då var en ö.
FOTO: ELISABET FOGELQVIST

Färsk och rökt fi sk går att köpa i Skatans 
rökeri. FOTO: LARS ERICSSON

Fler båtar ger mer liv. Kanalen väntas ge en ny livsnerv åt fi skläget i Skatan och skärgården. 
FOTO: LARS ERICSSON
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Studenterna har under två år pluggat 
på skolans kvalifi cerade yrkesutbild-
ning som leder till fartygsbefäl klass 
VII. Utbildningen är praktiskt inriktad 
och innehåller 27 veckor fartygsförlagd 
utbildning hos skärgårdsrederierna. 

Efter genomförda kurser får studenterna 
tillgodoräkna sig 12 månaders sjötid 
och målet för de fl esta är att bli skep-
pare på skärgårdsfartyg. I årets exa-
mensklass fanns nio kvinnor vilket är 
nytt rekord.

– Det är glädjande att så många kvin-
nor sökt sig till vår skärgårdskaptens-
utbildning. Jag tror att sjöfartsnäringen 
mår bra av att blanda upp en traditio-
nellt manlig yrkeskår. Alla tjänar på 
det, säger Daniel Franzén-Lindefors, 
utbildningschef vid Marina läroverkets 
vuxenutbildning.

Lisen Sundh har trivts på utbildningen 
och poängterar att det varit en rolig 
utbildning med många varierande 
moment.

– Vi har haft otroligt bra sammanhåll-
ning och stöttat varandra både studie-
mässigt och ute på den fartygsförlagda 

utbildningen. Det är bra att fl er tjejer 
kommer ut och bemannar skärgårds-
båtarna, säger hon.

Under examenceremonin delades ett 
antal stipendier ut. Sandra Carlén fi ck 
premie för väl utförda studier tillsam-
mans med Robert Felixon och Daniel 
Bergqvist.

Skärgårdsbefälen kommer ut i en 
bransch som har stort behov av kompe-
tent och välutbildad personal. De fl esta 
kommer att jobba vidare på sina gamla 
praktikplatser där de är utbildade och 
hemtama.

– Studenterna har fått prova på en 
praktikplats och de som trivs bra kan 
jobba vidare mot avlöning. Fördelen 
är att våra elever snabbt breddar sitt 
nätverk och får in en fot i rederivärlden 
tack vare den obligatoriska praktiken, 
säger Daniel Franzén-Lindefors.

Lisen Sundh har trivts på utbildningen och 
poängterar att det varit en rolig utbildning med 
många varierande moment. Här tillsammans 
med Joakim Ericsson och Marcus Barkman.

REKORDMÅNGA KVINNOR TOG

examen för skärgårdsbefäl

Det är glädjande att så många kvinnor sökt sig till
vår skärgårdskaptensutbildning.

Lisen Sundh har trivts på utbildningen och

I augusti examinerades 27 elever vid Marina läroverkets 
utbildning till skärgårdsbefäl.

Av 27 elever som tog examen var nio kvinnor. Det är nytt rekord.

I strålande augustiväder examinerades 
27 elever vid Marina läroverkets utbild-
ning till skärgårdsbefäl. 

text & foto kristian peterson
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I Visby hamn låg bland annat Teater-
skeppet med seminarieprogram om ener-
gieffektivisering ombord från måndag 
till torsdag. Där fanns också Briggen Tre 
Kronor som Ambassadör för Östersjö-
regionen med olika mingel och tal om-
bord. Även Briggen Gerda af Gefl e fanns 
på plats för seglingar under veckan. 

Sjöfarten hade fyra olika spelplatser 
innanför murarna i Visby: Sjöfartspuben 
i Trädgården på Hamngatan, Sveriges Re-
dareförenings utställning och seminarier i 
garaget på Donnersgatan, SEKO sjöfolks 
information i sjöfartsboden vid Donners 
Plats samt Svenskt Marintekniskt Forum 
och Västra Götalandsregionen på Medel-
tidshotellet. På Clarion Hotel Wisby dis-
kuterades också kollektivtrafi kens avreg-
lering med fokus på resenärernas behov 
under Transportgruppens seminarium.

Sjöfartspuben lyckad satsning
Sjöfartspuben under Almedalsveckan 
blev mycket lyckad även i år. Puben häv-
dade sig väl i konkurrensen om Almedals-
besökarna och i utbudet av rekordmånga 
seminarier och aktiviteter Minst 500 
pubgäster kom och lyssnade till veckans 
sjöfartstal. Besökarna var rikspolitiker, 
lokalpolitiker, representanter från nä-
ringsliv och utbildningsväsende, stude-
rande, media, organisationsföreträdare 
och förstås medarbetare inom transport-
sektorn.

Sjöfartspuben är en gemensam satsning 
av Sjöfartsforum, Skärgårdsredarna, Sve-
riges Skeppsmäklareförening, Sveriges 
Hamnar och Sjöfartsverket. 

Östersjöpositionen
Sveriges Redareförening presenterade sin 
nya satsning ”Östersjöpositionen” med 
en helt ny utställning i garaget på Don-
nersgatan. Östersjöpositionen samman-
fattar vad Sveriges redare gör och vill göra 
för säkerhet, luft och vatten i Östersjön. 
På tisdagen hölls seminariet ”Hur stoppar 
vi främmande organismer i Östersjön?” 
samt en diskussion mellan företrädare för 
sjöfartsnäringen, WWF och riksdagspar-
tiers sjöfartsansvariga om den framtida 
sjöfarten i Sverige under rubriken ”Sveri-
ges maritima strategi 2009-2018”. 

Konsekvenser av nya svavelregler i Öst-
ersjön
Bland övriga intressanta föredrag under 
veckan fanns ett Frihandelsseminarium 
som bland andra Svenskt Näringsliv, 
Svensk Handel och Sveriges Hamnar 
stod bakom. Där diskuterades hur IMOs 
nya gränsvärden för utsläpp av svavel 
i svenska vatten påverkar det svenska 
näringslivet. IMO-beslutet har fått kri-
tik för att det inte föregicks av någon 
samhällsekonomisk konsekvensbedöm-
ning. I efterhand har utredningar om 
konsekvenserna av beslutet genomförts 
av Sjöfartsverket (på uppdrag av När-
ingsdepartementet) och det fi nska kom-
munikationsministeriet. Ökade bränsle-
kostnader med minst 50 %, brist på sva-
velfattigt bränsle och överfl yttning av 
godstransporter till land anses bli de svå-
raste konsekvenserna av de nya reglerna. 
Sveriges Handelsminister Ewa Björling 
(m) sa bland annat att beslutet inte är 
handelsneutralt och att man kommer att 
driva frågan vidare. 

Framtida transporter
Energibolagens roll för morgondagens 
transporter diskuterades under Västsven-
ska Industri- och Handelskammarens se-
minarier. Användningen av fossila bräns-
len måste minskas. Att använda naturgas 
för att sedan gå över till biogas verkar 
vara en möjlig lösning framöver. Gasnät 
fi nns i västra och södra Sverige. År 2013 
räknar Göteborg Energi med att kunna 
leverera fl ytande gas till sjöfarten i Gö-
teborg, enligt Anders Hedenstedt, vd för 
Göteborg Energi. Att dieselmotorer är ef-
fektiva energiomvandlare och kan köras 
även på syntetisk diesel eller fl ytande bio-
gas berättade Jan-Erik Sundgren, Volvo 
AB. Han såg den närmaste 20-årsperio-
den som ett övergångsskede då man ännu 
använder diesel med olika inblandningar, 
kompletterat med naturgas och biogas, 
kombinerat med hybridteknologi för el. 
Tekniken fi nns redan idag för en 3,5 tons 
lastbil med 6 mils räckvidd, berättade 
Jan-Erik som är senior vice president på 
AB Volvo.

Älvpendeln
Bertil Andersson presenterade konceptet 
”Älvpendeln”. Tanken är att moderna 
och miljövänliga gasdrivna fartyg på 
Göta Älv, Trollhätte kanal och Vänern 
skulle kunna avlasta vägnätet och minska 
utsläppen av CO2 och NOX. En utred-
ning som Västra Götalandsregionen låtit 
göra indikerar att ca 600 000 lastbilar 
skulle kunna ersättas med miljövändliga, 
gasdrivna fartygstransporter och avlasta 
väg E45, E20 och E6. Man har nu skickat 
en hemställan till regeringen att dessa vat-
tenvägar ska införlivas i EUs gemenskaps-
lagstiftning som rör inre vattenvägar. Om 
trafi ken ska bli lönsam måste man bland 
annat få andra krav på bemanningen om-
bord än vad som gäller idag. 

Årets Almedalsvecka genomfördes under en av sommarens varmaste veckor i månadsskiftet juni-juli. 
Det blev rekord i det mesta, som antal utställare, antal besökare och antal arrangemang med sjöfartstema. 
Under veckan anordnades ett fl ertal seminarier med sjöfartsanknytning samt olika sjöfartsmingel och 
besök av skärgårdsfartyg i hamnen. Almedals-

veckan 2009
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Fakta om Almedalsveckan 2009
Almedalsveckan 2009 innehöll 1041 evenemang vilket är en 
ökning med 58 procent jämfört med år 2008, 560 arrangörer 
(ökning 56 procent) och 450 journalister (ökning 30 procent).
Kvällarnas tal var mycket välbesökta med mellan 1 000 och 3 800 
åhörare och antalet besökare allmänt ökade stort och uppskattas 
till minst 7 500 personer (6 000 år 2008).

Företrädare för de politiska partierna medverkade i minst 
50 procent av samtliga evenemang. Redan när kalendariet för 
Almedalsveckan stängde den 9 juni klockan 12.00 hade 
45 procent av evenemangen en eller flera 

medverkande från de politiska partierna. Vem som deltar i vil-
ket seminarium är en färskvara och bestäms ofta kort tid före 
genomförande. Det är inte heller ovanligt att deltagare engageras 
direkt på plats under veckan. Sammanfattningsvis uppskattar 
Almedalsveckan att politikerna deltar i minst 50 procent av eve-
nemangen, troligen flera, säger Karin Lindvall, projektledare för 
Almedalsveckan. Värdet av mediabevakningen uppskattas av 
mediebevakning- och omvärldsanalysföretaget Infopaq till 
112 miljoner kronor för tryckta och webbaserade media. 
Värdet av TV och radiosändningar ej medräknat.

Över 500 gäster kom till Sjöfartspuben.

Riksdagspolitikerna Karin Svensson Smith (mp), Claes-Göran Brandin (s), 
Sven Bergström (c), Annelie Enochson (kd), Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)
vid Sveriges Redareförenings seminarium.

text & foto: leena tegevi
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Klimatkompensation för sjöfarten
Måndagsgästen Ragnhild Nelson, miljöchef på Österströms 
Rederi AB, berättade om GreenSea, världens första system för 
klimatkompensation av sjöfarten och om sjöfartens omfat-
tande miljösatsningar. Systemet GreenSea ger transportköpare 
och lastägare möjlighet att på ett enkelt och tillförlitligt sätt 
klimatkompensera sjötransporter. Med hjälp av GreenSea kan 
företagen beräkna sina transporters utsläpp av koldioxid – och 
om de så väljer – även klimatkompensera dem. Genom en kli-
matkompensation bidrar företagen till att utveckla förnybar 
energiproduktion eller energieffektivisering i olika länder i 
tredje världen. Projekten är certifi erade av FN och genomförs 
enligt Kyotoprotokollet. Ansvariga svenska myndigheter och 
miljöorganisationer har full insyn.

Framtidens hamnarbetare
På Sjöfartspuben den 30 juni talade och diskuterade Transport-
arbetareförbundets nye ordförande Lars Lindgren inför en stor 
publik om ”Framtidens hamnarbetare”. 

Lars Lindgren inledde med att konstatera att det är väldigt 
svårt att sia om hur framtidens hamnarbete kommer att gestalta 
sig. Det är dock ganska klart att en integrering mellan olika 
delar inom logistikindustrin kommer att ske, vilket kommer att 
påverka såväl hamnar som övriga intressenter. Det var länge se-
dan en hamn bara var över-kaj-hantering. Utvecklingen går mot 
allt fl er landterminaler, kombiterminaler och s k torrhamnar. 
Stuveriarbetet i hamnen blir ett logistikarbete i transportsek-
torn. Både fackförening och arbetsgivare måste vara lyhörda 
för vad detta kan komma att innebära. Genom den ökade 
integrationen inom transportnäringen kommer också dagens 
komplicerade situation med två fackförbund för hamnarbetare 
att minska i betydelse. Lars slutade med att säga att det som 

har varit kan vi inte påverka, 
det är framtiden vi kan göra 
något åt. 

Kryssningstrafi ken av stor 
betydelse för näringslivet
Onsdagens Sjöfartspub hade 
tre talare, skeppsmäklare Lars 
Ekman från AB Carl E Ek-
man, marknadschef Torgny 
Andersson, Gotland Excur-
sion AB (systerbolag till AB 
Carl E. Ekman) samt Visbys 
hamnchef Mats Eriksson. 
Visby är Sveriges andra 
kryssningsdestination efter 
Stockholm, med 62 planera-
de anlöp i år. Talarna berät-
tade om kryssningstrafi kens 
betydelse för Visby, planerna att bygga en ny kryssningster-
minal, kryssningsresenärernas fascination av staden innanför 
murarna och om all service som krävs för att kryssningsbesöken 
ska bli lyckade och locka fl er fartyg. Intäkterna av trafi ken 
är betydande. Kryssningstrafi ken har förändrats de senaste 
tio åren då antalet kryssningsanlöp har sjunkit rejält. År 1990 
besökte 182 st kryssningsfartyg Visby. Anledningen är de allt 
större fartygen som måste ligga på redden och använda barkas-
ser för att transportera iland sina passagerare, vilket inte alltid 
är möjligt beroende på väderförhållanden. Visby hamn tittar nu 
på en ny 300 meter lång kryssningskaj med 10 meters kajdjup, 
vilket blir en betydande investering.

Sjöövervakning – se men inte störa
Anders Brödje, doktorand på Chalmers talade om sjötrafi k-
övervakning och om VTS-systemet som han specialstuderar. 
VTS, Vessel Traffi c Service, är ett samlande begrepp för bland 
annat sjötrafi kinformation och service till sjötrafi ken i hårt 
trafi kerade eller miljökänsliga områden. Syftet är att förbättra 
sjösäkerheten och effektiviteten för fartygstrafi ken samt för att 
skydda miljön. Tjänsten ska bidra till att förhindra kollisioner 
och grundstötningar genom att samverka med trafi ken och han-
tera de trafi ksituationer som uppstår inom VTS-området.

Referat från sjöfartstalen i puben: 

Anders talade om behovet av sjötrafi kövervakning och menade 
att det tilltar allt mer i samband med ökande fartygsrörelser 
i vårt närområde. Det fi nns ett behov av att dels veta vilka 
fartyg som rör sig i närområdet och dels att ha en funktion 
som kan agera komplement till bryggtjänstgörande nautiker 
i deras beslutsprocesser. Det är en otrolig mängd information 
som nautikerna ombord ska ta in och ibland uppfattar de inte 
all tillgänglig information. De har också svårare att få en hel-
hetsbild av en rådande trafi ksituation än vad en VTS-operatör 
har, något som kan få stora konsekvenser när marginalerna 
blir allt mindre. 

Anders forskar – i samarbete med SAAB TransponderTech 
och Sjöfartsverket – på hur VTS:erna fungerar och hur stödet 
till fartygen kan bli ännu bättre. Anders tittar på användarper-
spektivet, där de kognitiva aspekterna är avgörande. Vad av 
den tillgängliga informationen använder VTS-operatörerna, 
hur bearbetar de informationen och vad och hur levererar de 
informationen till fartygen?

Destination Gotland satsar på miljö och tillväxt
Sjöfartspubens sista dag skulle Styrsöbolagets VD Magnus 
Arnström ha berättat om deras nybyggen i kolfi ber. Då han 
dessvärre fi ck förhinder i sista stund ryckte istället Per-Erling 
Evensen, marknadschef på Destination Gotland in. Han berät-
tade om marknadsföringsbolaget Destination Gotlands sats-
ningar och om Rederi AB Gotlands verksamhet 1865 – 2030, 
från den allra tidigaste verksamheten till framtidens planerade 
vätgasfartyg. Rederi AB Gotland har länge legat i framkant i 
den tekniska miljöutvecklingen. Företaget var t ex först i värl-
den med katalytisk avgasrening på samtliga motorer. I visionen 
ligger fartyg som drivs med gas från år 2020, inledningsvis med 
naturgas med sedan successivt med biogas producerad på Got-
land. Från år 2030 ser företaget färjor som drivs med vätgas, 
vilket skulle innebära sjötransporter till och från Gotland utan 
utsläpp. (Se artikel på sid 10-11)

En regelbunden, tidsmässigt optimerad och effektiv Got-
landstrafi k är nödvändig för det gotländska samhällets tillväxt. 
Dagens fyra snabbgående fartyg möjliggör över-dagen-resor 
till fastlandet året runt. Årligen transporteras 1,6 miljoner pas-
sagerare, 465 000 personbilar och 740 000 längdmeter gods 
(godstrafi ken mäts i längdmeter på roro-fartyg). Destination 
Gotland ser ett win-win-förhållande i att arbeta för hela öns 
utveckling och erbjuder därför genom Gotland Promotion de 
lokala företagen att synas i företagets marknadsföring, bl a på 
webbplatsen. Genom gemensamma satsningar på att mark-
nadsföra Gotland gynnas näringslivets utveckling och samtliga 
gotlänningars möjligheter. Gotlänningarna har belönat företa-
get med att på tio år fördubbla sina resor.

Ragnhild Nelson berättade om GreenSea.Sjöfartsmingel ombord på briggen Tre Kronor.

Mikael Castanius från Sveriges Hamnar presenterar 
Transportarbetareförbundets nye ordförande Lars Lindgren.

Lars Ekman, Mats Eriksson och 
Torgny Andersson samt Berit 
Blomqvist, Skeppsmäklarna.

Anders Brödje presenterade 
sin forskning om sjötrafi k-
övervakning.

Per-Erling Evensen berättade 
om Destination Gotland. 
FOTO: LENA GÖTHBERG
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✯ Från Kust & Hav
Sjöfartsverket fortsätter som självständigt verk
I slutet av juni beslöt regeringen att snabbutreda förutsätt-
ningarna för att också lägga in Sjöfartsverket, Rikstrafi ken och 
Rederinämnden i ett nytt föreslaget Trafi kverk tillsammans med 
Vägverket och Banverket. Utredningen påbörjades internt inom 
näringsdepartementet, men nu har regeringen lagt ned planerna. 
För Sjöfartsverkets del motiverar näringsminister Maud Olofsson 
och infrastrukturminister Åsa Torstensson beslutet med att ”det 
förändringsarbete som pågår inom Sjöfartsverket måste priorite-
ras”.

Regeringen lovar skattefri landström
Enligt riksdagsledamoten Lena Asplund (m) kommer Sverige att 
gå i täten för att införa skattebefriad landström till fartyg. Detta 
för att påskynda de investeringar som behövs. Samtidigt har 
Sjöfartsverket, Sveriges Hamnar och Sveriges Redareförening 
kommit överens om att driva frågan om el från land till fartyg vid 
kaj för att minska utsläppen.

Ännu oklart varför Gotlandsfärjor kolliderade
På förmiddagen den 23 juli i tjock dimma inträffade den olyckliga 
kollisionen mellan Destination Gotlands båda färjor SF 1500 och 
SF 700 strax utanför Nynäshamn. Lyckligtvis blev ingen allvarligt 
skadad men fl era tusen resenärer har drabbats på ett eller annat 
sätt av olyckan. Rederiet har kritiserats av resenärer som upplevt 
att det varit näst intill omöjligt att få information om trafi ksituatio-
nen. Dessutom kraschade bokningssystemet och det blev omöj-
ligt att komma fram på bokningstelefonen ett tag. Men nu fi nns 
det en ny turlista och det fungerar även att boka via Destination 
Gotlands hemsida igen. 

Vid tidningens pressläggning är orsaken ännu inte klarlagd. 
Haverikommissionens ordförande Göran Rosvall är ansvarig för 
utredningen av olyckan.

– Dimman försvårade mycket och fi ck befälhavarna att ta extra 
stora svängar. Vi vet att de har pratat med varandra och sett var-
andra på radarn, men det är en sak att se varandra på radarn och 
en annan sak att se i verkligheten, sa Rosvall i ett pressmedde-
lande den 24 juli. Några i besättningen har även upplevt att radarn 
inte stämt med verkligheten. 

De båda kaptenerna har enligt uppgift haft en konversation 
strax före kollisionen. 

– Alla är överens om att man har haft kontakt med varandra. 
Vad vi vet gjorde en av båtarna en manöver för att underlätta 
mötet, sa Göran Rosvall. 

Händelseförloppet beskrivs som mycket snabbt, fartygen rörde 
sig i cirka 10 knop vid kollisionstillfället. 

Vinöbor handlar dagligvaror över Internet
På Vinön i Hjälmaren kan hushållen handla livsmedel via en mobil 
lanthandel. I stället för att tio bilar åker med färjan till fastlandet 
och handlar kommer en biogasdriven kylbil från fastlandet till 
Vinön lastad med livsmedel. Beställningarna görs via bredband 
på Internet.

Sveriges Hamnar accepterar Hamnarbetareförbundets krav 
på kollektivavtal
Med anledning av Svenska Hamnarbetarförbundets (HF) krav 
på kollektivavtal har förbundet Sveriges Hamnar idag överläm-
nat ett erbjudande till HF om ett kollektivavtal i enlighet med 
det avtal som gäller mellan Sveriges Hamnar och Svenska 
Transportarbetareförbundet.

Svenska Hamnarbetarförbundet har vid upprepade tillfällen 
varslat om konfl iktåtgärder med motiveringen att man önskar få 
till stånd kollektivavtal för att reglera förhållandet mellan hamn-
företagen och Hamnarbetareförbundets medlemmar. Sveriges 
Hamnars styrelse har mot bakgrund av den komplicerade situa-
tion som råder i de svenska hamnarna beslutat att tillmötesgå 
kravet på kollektivavtal.

I och med vårt erbjudande om kollektivavtal har vi gått Svenska 
Hamnarbetarförbundet till mötes och därmed fi nns inte längre 
några skäl för att deras varslade konfl iktåtgärder ska genomföras. 
På detta sätt får vi en fungerande ”svensk modell” även i våra 
hamnar.

– Sveriges Hamnar förväntar sig nu att de otaliga konfl ikter som 
den senaste tiden drabbat våra hamnar ska vara över. Konfl ikterna 
har orsakat det svenska näringslivet stora kostnader som i slutän-
dan betalas av konsumenterna. Det är nu vår förhoppning att vi 
äntligen ska få arbetsfred i hamnarna, säger Sveriges Hamnars 
VD Peter Jeppsson.

RS Loftahammar har fått sin nya räddningsbåt 
Rescue Tjustbanken
En namngivningceremoni ägde rum 29 maj vid Sandbyhovs-
bryggan i Loftahammar. Närvarande var representanter från 
huvuddonatorn Sparbanksstiftelsen Tjustbygden, Anders Jönsson 
från Sjöräddningssällskapet, några ur frivilliga besättningen i RS 
Loftahammar samt från stödföreningen Livbojen. Efter namn-
givningsceremonin gjordes en kort uppvisning, där publiken 
fi ck se prov på båtens smidiga manöveregenskaper. Båten är i 
Victoriaklassen.

Fakta Rescue Tjustbanken
Byggkostnad: 6,5 miljoner kronor
• längd 11,95 meter 
• 2 x 500 hk 
• vattenjet 
• fart 34 knop 
• deplacement 13 ton   
• djupgående 70 centimeter 

FOTO: KRISTER NILSSON
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Kustbevakningens nya fartyg döpt
Kustbevakningens nya kombinationsfartyg KBV 001 döptes i 
fredags och fi ck offi ciellt sitt namn Poseidon. Dopet förrättades 
vid Amerikakajen i Göteborg som är fartygets hemmahamn. 
Chefen för kansliet för krishantering vid statsrådsberedningen 
och före detta generaldirektören för Kustbevakningen, Christina 
Salomonson, förrättade namngivningen.

Det är mycket ovanligt att Kustbevakningens fartyg får ett 
namn, normalt får de endast beteckningen KBV och en sifferkom-
bination. KBV 001 Poseidon är byggd vid varvet Damen Galati i 
Rumänien och har två systrar under byggnation på samma varv. 
De tre fartygen ökar Kustbevakningens fl otta och kapacitet för 
brandsläckning, nödbogsering och oljesanering.
(SVENSK SJÖFARTSTIDNING) -

Störst förtroende för Miljöpartiet
Fler än fyra av tio svenskar, 44 procent, känner störst förtro-
ende för Miljöpartiet i klimatfrågan. Tio procent känner störst 
förtroende för Moderaterna, sju för Centerpartiet och fem för 
Socialdemokraterna. Det framgår av en ny Sifoundersökning be-
ställd av pr-byrån Westander. Klimatförändringen har blivit en av 
de allra viktigaste politiska frågorna.

– Alla riksdagspartier profi lerar sig i klimatfrågan, men 
Miljöpartiet har i särklass högst förtroende bland väljarna och har 
därmed också tjänat mest på klimatfrågans stora genomslag, 
säger Jessica Henryson, projektledare och klimatanalytiker på 
Westander Klimat och Energi.

Moderaterna kommer på andra plats, före Socialdemokraterna, 
vilket betyder att partiets nya klimatprofi lering börjar ge resultat. 
Men också bland de borgerliga väljarna har Miljöpartiet störst 
förtroende i klimatfrågan, 29 procent jämfört med 20 procent som 
svarar Moderaterna och 14 procent som svarar Centerpartiet

Sjöräddningen i Östersjön förstärkt
Tisdagen den 25 augusti 2009 förrättade statsrådet Åsa 
Torstensson en namngivning av den sjöräddningsbåt som
 Sjöfartsverket anskaffat för att ställa till Sjöräddningssällskapets 
förfogande. Ceremonin ägde rum vid Sjöräddningssällskapets 
räddningsstation i Visby hamn. År 2007 fyllde Sjöräddnings-
sällskapet 100 år och med anledning av det ville Sjöfartsverket 
bidra med en ny sjöräddningsbåt ur Sjöräddningssällskapets 
Victoriaklass. Den nya sjöräddningsbåten ska vara stationerad i
Visby som en förstärkning av möjligheterna för Sjöräddnings-
sällskapet att undsätta nödställda kring Gotland och i Östersjön.

Viking Cinderella uppfräschad
M/S Viking Cinderella har varit på Öresundsvarvet för en omfat-
tande ansiktslyftning. Under två veckor i torrdocka i Landskrona 
har omfattande ombyggnadsarbeten utförts. Runt 400 personer, 
inklusive hela besättningen på 160 man har arbetat i skift, dygnet 
runt, för att få fartyget färdigt i tid.

– Helhetsintrycket är att Cinderella har blivit mycket luftigare och 
ljusare, säger Anders Hildemar, produktchef för Viking Cinderella. 
Förutom ny interiör har vi storstädat hela fartyget och utfört om-
fattande underhåll av den tekniska och mekaniska utrustningen. 
Vi känner oss mycket stolta över resultatet. 

Hurtigruten på väg tillbaka
Lägre kostnader, MS Nordnorge på charter och en gynnsam valu-
takurs är huvudförklaringarna till Hurtigrutens starka andra kvartal, 
trots nedgång i antalet bokningar. Hurtigruten har varit hårt eko-
nomiskt ansatt en längre tid och därför var kvartalsrapporten extra 
välkommen för styrelse och aktieägare. 

– Det är glädjande att den positiva utvecklingen från första 
kvartalet fortsätter. Omställningsarbetet visar redan resultat i form 
av lägre kostnader. Bokningsnivån är lägre än i fjol, men aktivt 
sälj- och marknadsföringsarbete har begränsat nedgången, säger 
vd Olav Fjell i en kommentar. Hurtigrutens omsättning landar på 
NOK 958 miljoner, jämfört med 910 miljoner motsvarande kvartal i 
fjol. För årets första sex månader noterar koncernen ett överskott 
på NOK 24 miljoner, jämfört med ett underskott på 186 miljoner 
första halvåret 2008. (SVENSK SJÖFARTSTIDNING)

Nya Medlemmar 2009
Briggen Tre Kronor AB
Fartyg: Briggen Tre Kronor

Göta Kanal Charter Stockholm AB
Fartyg: Riddarfjärden och Riddarholmen

Ek föreningen Barkens Ångbåtar
Fartyg: Ångfartyget Runn

Söderhamns Båtcharter
Fartyg: Lady Bothnia

Färjerederiet vann årets GNET-pris
Fem offentliga företag var nominerade till Skattebetalarnas 
Förenings GNET-pris 2009 som handlar om att spara inom offent-
lig sektor utan att ge avkall på kvaliteten. Färjerederiet tog hem 
förstaplatsen. Motiveringen lyder: ”Att man rör sig lika mycket 
framåt som bakåt behöver inte innebära att man står still i sin ut-
veckling. En långsiktig strategi för att öka produktiviteten har lett 
till stora besparingar, mätt i både kronor och miljö.”

✯ Medlemsnytt 

BRIGGEN TRE KRONOR

RIDDARFJÄRDEN RIDDARHOLMEN
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Sjöfartsforum håller i ordförandeklubban i European Shortsea 
Network
Sverige tar andra halvåret 2009 över ordförandeskapet för 
European Shortsea Network – ett nätverk av 24 Shortsea 
Promotion Centres. Det betyder att Sjöfartsforum, som Shortsea 
Promotion Centre Sweden, blir ordförandeorganisation. SPC-
organisationerna arbetar för att marknadsföra och utveckla när-
sjöfarten och den inrikes sjöfarten i Europa. Stora frågor just nu är 
gemensamma övergripande ESN-satsningar och det förestående 
eFreight-projektet.

Inbjudan till Världssjöfartens Dag 1 oktober 
Världssjöfartens Dag den 1 oktober 2009 fokuserar på EUs och 
Sveriges sjöfartspolitik. Talare och paneldeltagare belyser och 
debatterar globaliseringens påverkan, miljöfrågan, forskning och 
innovation, närsjöfart, sjöövervakning och sjösäkerhet. Se full-
ständigt program och anmälan på www.maritimeforum.se. 
Dagen avslutas med en föreställning av Stockholms Improvisa-
tionsteater och en mingelmiddag för alla som vill delta.

Världssjöfartens Dag är initierad av IMO och fi ras över hela 
världen. I Sverige arrangeras dagen av Sjöfartsforum, som är hu-
vudarrangör, tillsammans Näringsdepartementet, Sjöfartsverket, 
Kustbevakningen, SEKO Sjöfolk, Sjöbefälsförbundet, Lighthouse, 
Chalmers Tekniska Högskola, Sjöfartshögskolan i Kalmar, 
Sveriges Redareförening, Svensk Sjöfarts Tidning, Sveriges 
Skeppsmäklareförening, Sveriges Hamnar, WISTA Sweden, 
Svenskt Marintekniskt Forum, Sveriges Försäkringsförbund, 
Marinen och Kungliga Örlogsmannasällskapet. Alla inom den 
maritima näringen hälsas välkomna, såväl sjö- och landanställda 
som studenter. Världssjöfartens Dag är kostnadsfri, men midda-
gen kostar 440 kronor plus moms (studenter betalar 200 kronor 
inkl moms).Tid och plats; 1 oktober, kl 12.30 – 18.00, Chalmers 
Kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Middagen 18.00 – 20.00. 

Sjöfartsforums miljöpris 2009
Sjöfartsforum delar varje år ut ett miljöpris på Världssjöfartens 
Dag. Priset belönar insatser att minska sjöfartens miljöbelastning 
och ny miljövänlig teknik eller nya miljövänliga processer. Priset 
kan tillfalla företag, personer, produkter eller servicesystem. Alla är 
välkomna att nominera kandidater. Maila nomineringar senast den 
3 september till anna.hammargren@maritimeforum.se

Västra Götalandsregionen vill att Göta Älv, Trollhätte kanal 
och Vänern klassas som inre vattenvägar 
Västra Götalandsregionen (VGR) har, efter enbart positiva re-
missvar från rederier, hamnar och Region Värmland, skickat en 
hemställan till regeringen om att Göta Älv, Trollhätte kanal och 
Vänern införlivas i EUs gemenskapslagstiftning som rör inre vat-
tenvägar. VGR ser stora fördelar i att utveckla en inrikes sjötrafi k 
för moderna, billiga och miljövänliga godstransport-system. En 
klassning enligt EUs Inland Waterway System skulle möjliggöra en 
älvpendeltrafi k som kan komplettera transportsystemen på land 
med betydande miljövinster som följd. En utredning som VGR låtit 
göra indikerat att ca 600 000 lastbilar skulle kunna ersättas med 
miljövändliga, gasdrivna fartygstransporter och avlasta väg E45, 
E20 och E6.

Safety Alert från INSJÖ
Oavsiktlig utlösning av CO² fl aska
En matros skulle hämta ett långskaft i färgförrådet varvid skaftet 
fastnade i vajern till CO² fl askan och denna utlöstes. Orsaken 
till händelsen var att vajern hängde fritt cirka 30 cm inne i för-
rådet. Då dörren var öppen kunde matrosen snabbt ta sig ut i 
säkerhet men en allvarig olycka hade kunnat inträffa om han av 
någon anledning inte kommit ut i tid. Åtgärder som bör göras: 
Utlösningsvajern kan läggas in i t ex ett rör så att den inte hänger 
fritt, alt. fl yttas fl askan till ett bättre ställe. 

Safety Alert från INSJÖ
Otäta livbojar
Under pågående underhållsarbete skulle en matros lyfta undan en 
livboj från sin upphängningsplats på relingen. Han reagerade på 
att livbojen verkade vara väldigt tung. Ganska snart upptäckte han 
att det kluckade i livbojen och att det droppade vatten från ett av 
refl exbanden. En liten spricka syntes i refl exbandet och vid tryck 
på refl exbandet brast detta och ett cirka 15 mm stort hål uppkom. 
Innanför plastskalet verkade det vara tomt och när matrosen 
vände upp och ner på bojen rann fl era liter vatten ut! 

Återkallelse av sjökort
Garmin återkallar BlueChart g2 och BlueChart g2 Vision version 
2009. Tidigare versioner av Garmin sjökort påverkas på inget sätt 
av denna återkallelse. Kunder som har köpt BlueChart g2 och 
BlueChart g2 Vision efter den 8 april 2009, bör kontrollera vilken 
version deras sjökort har. Sjökort av 2009 års version av ovanstå-
ende modell skall återlämnas till Garmin för utbyte. De berörda 
korten har modellnamnen BlueChart g2 och BlueChart g2 Vision 
och är markerade med texten mars 2009 eller mar 09 på en fast-
klistrad etikett på utsidan av produktförpackningen. 

Orsak till återkallelsen uppges vara att det i vissa områden har 
framkommit felaktigheter och brister i presentationen av djup och 
djupkurvor, vilket kan leda till felaktiga uppfattningar om farbara 
djup med risk för skada på båten och besättningen. 

Obligatoriska åtgärder:
1: Berörda sjökort skall inte användas vid navigation 
2: Berörda sjökort skall returneras till Garmin Sweden AB 
 för utbyte.

Kassasystem
Till kommande årsskifte gäller som bekant Skatteverkets nya krav 
på godkända kassasystem. De som inte har ett godkänt system 
måste byta kassa eller komplettera systemet innan 1 januari 2010. 
I annat fall utgår vite. Det fi nns en generell dispens som innebär 
att det inte utfärdas vite förrän den 30 juni 2010 även om man inte 
har klart med certifi erad kassa. Dock måste man ha tecknat order 
på en sådan kassa eller en komplettering senast den 1 januari 
2010. Dispensen är alltså INTE till för att ge köparen mer tid att 
fundera eller vänta längre än till 1 januari 2010. 

Dispensen är helt och hållet vänd mot leverantörer av kassa-
system i de fall man inte hinner leverera i tid (vilket man troligen 
inte kommer att hinna). Mer information fi nns på Skatteverkets 
hemsida. 

✯ Aktuellt från Sjöfartsforum ✯ Departement & myndighet

Skärgårdsredarnas höstmöte på 
Utö i Stockholms skärgård 7-9 oktober
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✯ Personalnytt

Gunnar Lund avtackad
Gunnar Lund avtackades av Waxholmsbolaget ombord på M/S 
Dalarö den 4 juni. Gunnar Lund började i Waxholmsbolaget som 
matros 29 feb 1974. Efter att ha rustat S/S Norrskär några måna-
der på Djurgårdsvarvet, blev han placerad på S/S Waxholm. Där 
var han tills hon förstördes i brand 1978. Därefter har Gunnar i 
huvudsak haft S/S Norrskär som sitt ordinarie fartyg i olika befatt-
ningar. 1981-83 läste Gunnar Lund till sjökapten och 1986 blev 
han ordinarie befälhavare i S/S Norrskär, vilket han var fram till 
pensioneringen.  Gunnar Lund gick i pension den sista januari i år.

Christel Wiman slutar på Stockholms Hamnar
Stockholms Hamnars verkställande direktör, Christel Wiman 
lämnar VD-posten per sista september 2009. Som tillförord-
nad VD tillträder Henrik Widerståhl, vice VD och marknadschef. 
Rekrytering av ordinarie VD pågår. 

Christel Wiman har varit VD för Stockholms Hamnar sedan år 
2000. Hennes nya arbete från 1 oktober 2009 är som VD för den 
kommunala arbetsgivarorganisationen KFS där hon bland annat 
kommer att ansvara för sammanslagningen av KFS och Pacta. 

– Mina nio år i hamnen har jag upplevt som mina absolut bästa 
i arbetslivet, säger Christel Wiman. De visioner och planer som 
Stockholms Hamn och Stockholms Stad fattat beslut om är 
idag välorganiserade projekt som nu är på god väg att genom-
föras. Projekten Nynäshamn-Norvikudden, Värtan-Frihamnen, 
Kapellskär, Strömkajen, Stora Tullhuset med fl era, har nu egna 
organisationer och vi räknar med att de fl esta kommer att vara 
genomförda och klara före 2015. Nu ser jag fram emot nya utma-
ningar.

Stormfågelns drivlina möter uppställda krav
I maj presenterades vid universitetet i Zürich de första resultaten 
från de hållfasthets- och livstidsanalyser som ingår i ett större 
program för att verifi era Stormfågelns prestanda i förhållande till 
konkurrerande system. Analyserna visar att Stormfågelns drivlina 
möter uppställda krav på livstid och underhållscykler - både avse-
ende militärt bruk och kommersiell sjöfart. Resultatet betecknas 
av bolaget som ett stort steg närmare en kommersialisering av 
Stormfågelns produkter.

Mobilen som sjökortsnavigator
Göteborgsföretaget 88 Degrees North AB började leverera sin sjö-
kortsnavigator för mobiltelefoner lagom till när Volvo Ocean Race 
gjorde sina stopp i Marstrand och Göteborg. Med den integrerade 
GPS, som fi nns i mobiltelefoner, förvandlar företagets mjukvara 
88 SEA mobilen till en komplett sjökortsnavigator med en rad 
unika extrafunktioner. 88 SEA är det senaste inom sjöfartsnaviga-
tion - en mjukvara som användaren laddar ner till sin mobiltelefon 
tillsammans med sjökorten. Att både mjukvara och sjökort fi nns 
sparade på telefonen gör att användaren inte behöver ha mobil-
täckning för att navigera på sjön utan endast GPS-anslutning. 
Detta medför i sin tur att 88 SEA inte kostar något att använda. 
Skulle användaren byta eller tappa telefonen fl yttas licensen över 
till den nya telefonen. Användaren köper således en livstidslicens.

Marinplus AB utsedd till distributör av offi ciella internationella 
digitala sjökort (ENC) 
Marinplus AB har utnämnts till distributör av de offi ciella digitala 
sjökorten som samordnas av den internationella organisationen 
PRIMAR i Stavanger, Norge och ges ut av respektive lands sjö-
fartsmyndighet. Såväl handelssjöfart som privata båtar navigerar 
idag med hjälp av digitala vektoriserade sjökort (ENC) och naviga-
tionssystem (ECS).  Digitala sjökort (ENC) från PRIMAR uppfyller 
IMO SOLAS sjökort och gör det möjligt för sjöfarten att navigera 
papperslöst vid användning av s.k. ECDIS-godkända navigations-
system. Sjökorten håller högsta standard och är de enda offi ciella 
sjökorten på marknaden. De sammanställs av den internationella 
organisationen PRIMAR som är baserad i Stavanger i Norge.

Westers Mekaniska igång igen
Nya Westers Mekaniska AB 
har i år levererat båten Mentor 
till Sandhamns Båttaxi. Mentor 
är en totalt ombyggd stridsbåt 
90 E. Den är nu anpassad som 
taxibåt för max 12 passagerare.

Fakta:
Huvuddimensioner:
Längd över allt: 13,60 m
Bredd över allt: 3,04 m
Bredd mallad: 2,90 m
Djup mallat: 0,74 m
Djupgående: 1,20 m
Maskineri: 2 x Volvo Penta D6 om vardera 
 330Hk totalt 660Hk
Marschfart: 28 knop, toppfart 39 knop.
Byggd: Hösten 2008 och sjösatt våren 2009
Hemmahamn: Harö
Skrov tillverkat i: Kolfi ber/Aluminium.
Däckshus tillverkat i: Aluminium

✯ Pressreleaser

Mentor

Gunnar Lund vid avtackningen. FOTO: JAN NORELL
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Den måste kylas ner till hundrasextio 
minusgrader för att bli fl ytande och ta 
mindre plats. Annars är det inga större 
problem med att köra fartyg på gas.

– Det går alldeles utmärkt och är dess-
utom miljövänligt. Vi tror mycket på 
marknaden för fl ytande gas, säger Helena 
Grunditz på Göteborg Energi.

Inget svavel eller partiklar
Sedan hösten 2008 har Göteborg Energi 
arbetat med satsningen att etablera sig 
som en leverantör av fl ytande naturgas. 
Fokus ligger på sjöfarten som är en helt ny 
marknad för bolaget och bakgrunden har 
med nya miljökrav att göra. Betydligt hår-
dare regelverk när det gäller fartygstran-
sporter väntas slå igenom de närmaste 
fem till tio åren och naturgas ger radikalt 
mindre utsläpp än tjockolja.

– Det blir inga svavel och partikelut-
släpp alls. Kväveoxiden minskar med 
nittio procent och koldioxiden med mer 
än tjugo procent. LNG går även bra att 
använda till värmeproduktion, fordons-

bränsle och industriprocesser, säger He-
lena Grunditz.

Gas som produkt är däremot ingen 
nyhet för Göteborg Energi, som har le-
vererat gas i 160 år. Idag levereras främst 
naturgas som är ett viktigt steg mot över-
gången till biogas. För fordon på land är 
gas som drivmedel inget nytt och där le-
vereras redan en stor mängd biogas. Mil-
jökraven på landtransporter skärptes för 
länge sedan, vilket innebär att utsläppen 
har minskat rejält.

Ny infrastruktur
Att byta bränsle på stora fartyg kräver 
stora investeringar. Förutom att fartygen 
måste anpassas till LNG, så behövs det 
även en ny infrastruktur i land så att LNG 
kan levereras till fartygen. Göteborg En-
ergi arbetar tillsammans med Göteborgs 
Hamn för att få till stånd en terminal som 
ska kunna ta emot leveranser och leverera 
vidare till bland annat bunkerbåtar som 
kommer att tanka fartygen. Målet är att 
den ska vara i drift 2013.

Därutöver ska tillgången till LNG säkras 
upp genom avtal med gasleverantörer och 
behovet ska säkerställas genom ett nära 
samarbete med de framtida kunderna, 
framförallt rederiföretagen.

– Vi möter ett stort intresse från kunder, 
leverantörer och branschen i stort, men 
också från miljöorganisationer och den 
politiska sfären. Det blir spännande att 
följa vilka bränslelösningar som sjöfarten 
väljer för framtiden, säger Helena Grun-
ditz.

Gas i fartygstanken 
– ett lyft för miljön
Tjockolja – det är vad fartygsmotorer traditionellt haft som bränsle. Men nya tider, 
nya innovationer och nya bestämmelser har drivit fram nya möjligheter. Nu arbetar Göteborg 
Energi för högtryck inför en lansering av fl ytande naturgas (LNG) som fartygsbränsle.

Göteborgs Hamn har ett bra logistikläge 
för att ta emot naturgas.

Rednot: Skärgårdsflottan kör med lågsvavligt bränsle, inte tjockolja.
text:  thomas drakenfors 
/ annette johansson
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– Förr seglade man med varor i lasten, 
nu seglar vi med budskap, säger briggens 
miljöchef Olof Cerne. 

– Det är naturligt och kraftfullt att 
koppla ihop den sköna seglingsupplevel-
sen och det vackra fartyget med frågor 
om hur vi ska hantera havsmiljön och 
klimatet. 

Tall Ships´ Races, Fryshuset och Vladi-
mir Putin 
Sexton ungdomar från Fryshuset seglade 
etapp ett i seglartävlingen Tall Ships´ 

Races mellan Gdynia i Polen och Sankt 
Petersburg i Ryssland. I starten låg de på 
33:e plats men med hjälp av samarbete 
och kommunikation lyckades de ta tred-
jeplatsen. Det var Fryshusets "bästingar" 
från projekten Sharafs hjältar, United sis-
ters, Brobyggarna och Lugna gatan som 
i sitt arbete vill vara goda förebilder och 
verka för ett ökat samförstånd och mot-
verka negativa trender.

– Att Briggen Tre Kronor fått möjlighet 
att vara värd för den här gruppen har va-
rit oerhört inspirerande och lärorikt och 
vi ser fram emot ett fortsatt samarbete. De 
här ungdomarna representerar något av 
det viktigaste vi har i dag. Det är ungdo-
mar med civilkurage och framtidstro som 
vågat ta diskussionen i viktiga frågor som 
rör vår framtid som en mångkulturell na-
tion. Vi är glada och stolta över att vi kan 
vara med och inspirera dem i deras arbete 
samtidigt som vi också lär oss mer om 
ungdomars villkor och förutsättningar i 

dagens Sverige, skriver Briggen Tre Kro-
nor i ett pressmeddelande.

I ett TV-inslag i SVTs ABC förklarar 
Leo Razzak, en av ledarna om vad seg-
lingen betydde: 

– Du är där, du kan inte ta dig någon-
stans för du är mitt ute på havet. Och du 
måste jobba för om du inte drar i det där 
seglet blåser vi bakåt och då kommer vi 
ändå aldrig fram, alla måste samarbeta. 
Det har varit coolt att se hur alla har tagit 
för sig och växt in i en roll, säger leda-
ren.

Fatima Aberkan och Kenneth Otieno 
arbetar båda med Sharafs hjältar, som 
jobbar med hedersförtryck och heders-
våld. Erfarenheterna från briggen tar de 
med sig.

– Det här med att samarbeta och lyssna 
på folk kommer jag ha nytta av längre 
fram, tror Fatima Aberkan. 

På sträckan mellan Åbo och Klaipeda 
seglade miljöstudenter från nästan alla 

Östersjöländer.  Seglingarna varvades med
seminarier och möten om hållbar utveck-
ling i Östersjöregionen. Studenterna är 
medlemmar av Baltic University, ett nät-
verk av universitet och högskolor runt 
Östersjön.   

Vladimir Putin då? Jo, i Sankt Peters-
burg var det Crew Parade och besättning-
en fi ck pris av Vladimir Putin för ”Best 
Crew in Parade”.

Jazzgung och åldebatt
Efter en dryg månads segling under The 
Tall Ships´ Races i Östersjön återvände 
briggen till Sverige. I Simrishamn anord-
nades bland annat en jazzkväll och ett 
seminarium om ålfi ske.

 – Vi blandar gärna allvar och nöje, 
vi kallar det för lustfylld samhällsnytta, 
säger Olof Cerne. Vi fi ck ett fantastiskt 
mottagande och hade en härlig helg i seg-
larstaden Simrishamn där vi bland annat 
seglade tillsammans med Klara Marie 

av Skillinge. Vi har redan börjat planera 
nästa års besök där.

Miljöanpassning av sjöfart och båtliv
– Sjöfarten är särskilt intressant ur miljö-
synpunkt och den fi nns med både i vår 
miljöteknikutställning och i seminarier, 
berättar Olof. 

– Sjöfarten har ju stora möjligheter att 
bli miljösmart. Det är energieffektivt att 
transportera gods och människor med far-
tyg. Samtidigt måste sjöfarten minska sina 
stora utsläpp av bland annat NOx och 
tungmetaller. Tekniskt sett är det ganska 
enkelt men det går ändå för sakta, tycker 
Olof. 

– Det borde t ex vara självklart att alla 
båtar i Östersjön lämnar sitt avloppsvat-
ten iland och använder landström vid kaj. 
Det är lite pinsamt att det fi nns stora ham-
nar där det inte ens är möjligt, säger Olof 
och berättar vidare: 

– Det är spännande att följa utveck-

lingen på miljöteknikområdet. I vissa fall 
använder vi det egna fartyget som teknik-
plattform, vi använder t ex en syntetisk 
diesel, paradiesel, som ger mindre skad-
liga utsläpp. Än så länge är det ett fos-
silt bränsle, den görs av naturgas, men vi 
hoppas bli fossilfria framöver. Eftersom 
vi seglar 80-90 procent av sträckorna har 
vi låga koldioxidutsläpp, men det är ändå 
viktigt att lyfta fram miljömässigt hållbar 
teknik. Nu undersöker vi möjligheterna 
för ett avloppsreningsverk ombord och 
giftfri bottenbehandling. Vi hoppas att vi 
inspirerar andra till bra miljöval till sjöss 
så att vi kan njuta av rena och levande hav. 
Kan man inte vara på sjön utan att smutsa 
ner då får man stanna hemma, det gäller 
för både fritidsbåtar och yrkestrafi k, me-
nar Olof Cerne. 

text: rebecca krus

 En ambassadör för

Östersjöregionen

Inför starten av The Tall Ships´ Races i Gdynia vann Tre Kronor af Stockholms besättningen priset för 
The Most Sepctacular Crew i den traditionella besättningsparaden. FOTO: PJOTR, LIASON OFFICER

Tre Kronor under Tall Ships Race, här tätt följd av Christian Radich. FOTO HÅKAN MITTS

Vladimir Putin då? 
Jo, i Sankt Petersburg 
var det Crew Parade 
och besättningen fi ck 
pris av Vladimir Putin för 
”Best Crew in Parade”  

Briggen Tre Kronor seglar sin andra säsong 
i år och har nyligen kommit tillbaka till 
Stockholm efter seglingar i södra och östra 
Östersjön. Under hösten blir det seglingar 
i skärgården och efter lite uppehåll för 
underhåll bär det iväg igen i november, nu 
mot Köpenhamn och COP15, FN:s toppmöte 
om klimatet. Miljöfrågorna är en viktig del 
av briggens verksamhet.
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Alla transportslag har från den 1 januari i år en gemensam 

inspektionsmyndighet i Transportstyrelsen. SkärgårdsRedaren 

tar en titt på branschorganisationerna för övriga persontrans-

portslag. Vilka frågor är de viktigaste för bussbranschen? 

Vi har ställt frågor till förbundsdirektören Anna Grönlund på

Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen 
för busstrafi kföretag och bussresearrangörer som bedriver yrkesmässig 
verksamhet. BR företräder medlemsföretagen gentemot politiker, myn-
digheter och andra organisationer. 

BRs 400 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafi k och anord-
nar resor inom och utanför landets gränser. Tillsammans har företagen 
mer än 20 000 anställda och 11 000 bussar och utgör en viktig del av det 
svenska persontransportsystemet. 

Anna Grönlund är förbundsdirektör 
sedan två år och leder det dagliga arbe-
tet på förbundet. Dessförinnan jobbade 
hon som förbundets kommunikations-
ansvariga i fl era år. Hon ingår dessutom 
som den enda representanten för svensk 
yrkestrafi k i Transportstyrelsens insyns-
råd. Anna känner sig som uppvuxen i 
branschen, pappan drev bussbolag. Just 
nu ligger en utredning om en ny kollek-
tivtrafi klag ute på remiss. Om den går 
igenom kommer det att ge branschen 
större möjligheter att förnyas tror Anna.

Hur länge har organisationen funnits?
Den bildades 1994. Det var egentligen 
en sammanslagning av privata aktörer 
i busstrafi kförbundet och de tidigare 
kommunala bussbolagen. 

Hur många medlemmar har ni?
Vi har 400 medlemsföretag med 11 000 
bussar. Det är ungefär 80 procent av 
de svenska bussföretagen. Alla större 
bolag är med. Trafi kmässigt så har våra 

medlemmar cirka 75 procent upphand-
lad linjetrafi k, 20 procent turist- och 
beställningstrafi k och en mindre andel 
expressbusstrafi k. 

Vilken typ av trafi k bedriver medlem-
marna?
Det fi nns tre typer av trafi k:
• Upphandlad linjetrafi k och skol-
 skjutstrafi k 
• Turist- och beställningstrafi k
• Kommersiell, avreglerad linjetrafi k 
 (expressbuss) 

Hur många anställda har förbunds-
kansliet?
Vi är sju anställda.

Hur fi nansieras verksamheten?
Den är till 90 procent fi nansierad av 
medlemsavgifter. Resten kommer från 
mässor och andra arrangemang. Om-
sättningen ligger på drygt 12 miljoner 
kronor per år. Medlemsavgiften baseras 
på antal bussar i en staffl ad skala. 

Det fi nns även 11 regionala föreningar 
som är ideellt organiserade. Där fi nns ett 
stort engagemang och vi har bra svars-
frekvens på de viktiga frågor som vi bol-
lar med dem. Associerade medlemmar 
betalar 4 622:-/år och får då exponering 
i vår medlemsmatrikel, informationsut-
skick och inbjudningar till mässor och 
evenemang.

Vilken/vilka är era viktigaste frågor?
De viktigaste sakfrågorna under 2009 är 
rekrytering, miljöfrågor och utredningen 
om en ny kollektivtrafi klag. Vi jobbar 
dessutom alltid med säkerhetsfrågor, det 
är en av branschens enskilt viktigaste 
sakfrågor. Bussen är för övrigt det säk-
raste fordonet på vägarna. 

Hur jobbar ni för att nå framgång i 
era frågor?
Genom opinionsbildning och sam-
hällskontakt. Här ingår bland annat 

text: leena tegevi

Anna Grönlund är förbundsdirektör för  Svenska Bussbranschens Riksförbund.  FOTO: HÅKAN FLANK AB

Svenska 
Bussbranschens 
Riksförbund

omvärldsanalys, information, myndig-
hets- och massmediekontakter, uppvakt-
ningar, skrivelser och framställningar, 
remissarbete och övrig intressebevakning 
som ryms inom begreppet lobbying. 

Kommunikation och presskontakter 
är viktigt. Vi förser löpande både med-
lemmar och andra externa intressenter 
och media med aktuell, intressant och 
relevant information via olika kanaler, 
som nyhetsbrev, webbplatsen, pressmed-
delanden och mässor.

Ekonomin i förbundet är också viktig. 
Ett starkt förbund ska ha resurser för 
det arbete som medlemmarna vill att vi 
bedriver.

Ger ni ut några publikationer?
Vi ger ut en medlemsmatrikel med alla 
medlemsföretag en gång om året. Med-
lemmarna får nyhetsbrev varje vecka. 
Vi har även ett elektroniskt nyhetsbrev 
till externa intressenter. Sen ger vi ut 

årliga rapporter, branschstatistik m m.

Vilken målgrupp har hemsidan Buss-
branschen.se?
Det är i första hand en webbplats för po-
litiker, media, myndigheter och en intres-
serad allmänhet. Medlemmar loggar in 
med lösenord och når då funktioner som 
till exempel en databas för regelverken i 
olika länder. Där fi nns också checklistor, 
information om bestämmelser och regler, 
utbildningar, kontaktvägar och proto-
koll från stämmor osv.

Har ni mycket dialog med myndigheten 
om regler och tillsyn?
Ja, det har vi. Vi har haft goda relationer 
med både Vägverket och Vägtrafi kin-
spektionen men ibland har det varit 
svårt att få genomslag för våra frågor. 
Vi har inte märkt någon skillnad sedan 
Transportstyrelsen blev tillsynsmyndig-
het.

Det fi nns ett stort intresse för kol-
lektivtrafi k bland våra politiker och 
vägtrafi ken är ett av de mest reglerade 
områdena inom hela EU. Men när det 
gäller politiska beslut, som exempelvis 
skatteregleringar, så är det svårt att få 
politikerna att se frågan ur företagsper-
spektiv.

Hur lång tid tar det att blir behörig att 
köra buss? 
Man ska vara 21 år och ha en körkorts-
behörighet; D eller DE-kort. Förra året 
infördes nya gemensamma EU-regler. 
Nu krävs det ett yrkeskompetensbevis 
som man får efter en 280 timmars kurs 
(140 timmar om man är 23 år eller 
äldre) och godkänt prov. 

Hur mycket måste man köra buss per år 
för att behålla sin behörighet?
Det fi nns inga krav på att man ska köra 
något visst antal timmar men man måste 
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från och med i år gå en fortbildning 
på 35 timmar vart femte år för att få 
behålla sin behörighet.

Är det lätt att rekrytera bussförare?
Det här är en viktig fråga för oss. De 
bussförare som är behöriga har som re-
gel redan anställning i något företag och 
30 procent av bussförarkåren är över 
55 år. Vi är den sektorn inom transport-
näringen som har störst behov och som 
planerar att rekrytera mest. Därför vill 
vi ha en sänkt körkortsålder från 21 till 
18 år. Då skulle man kunna skapa en 
gymnasieutbildning som ger bussförar-
behörighet och skapar en naturlig väg in 
i yrket. Just nu skriver regeringen på en 
proposition i frågan, vi hoppas riksdag 
och regering i höst fattar ett positivt 
beslut!

Finns det några myndighetskrav på 
årliga säkerhetsutbildningar?
Det ingår obligatoriska säkerhetsutbild-
ningar i grundutbildningen och även i 
fortbildningskurserna. Utöver det fi nns 
inga krav på övningar eller utbildningar.

Jobbar ni även med arbetsgivarfrågor 
som utbildning och sociala villkor?
I utbildningsfrågor jobbar vi ihop med 
Bussarbetsgivarna inom Transportgrup-
pen. Övriga avtalsfrågor, sociala frågor 
och så vidare, sköts helt av dem. Men 
vi samråder och informerar varandra 
kontinuerligt.

Ser du några för- eller nackdelar med en 
gemensam trafi kinspektion som Trans-
portstyrelsen?
Det kan fi nnas fördelar. Vår förhoppning 

är att man kan överföra kunskap mellan 
de olika transportslagen och få en mer 
enhetlig bedömning. Men Transport-
styrelsen har blivit så mycket mer. Man 
hanterar en del frågor där det är oklart 
vem som är ansvarig för frågeställning-
arna. Det behövs en klarare uppdelning 
av frågor mellan Transportstyrelsen och 
Vägverket. Infrastrukturen, till exempel, 
är en sådan viktig fråga. 

Hur jobbar ni med miljö- och klimat-
frågor?
Först och främst genom opinionsbild-
ning för att nå ut med budskapet att 
kollektivtrafi k är ett verktyg för att 
komma till rätta med klimatproblemen. 
Vi vill att man skapar en infrastruktur 
som gynnar kollektivtrafi ken. Idag är 70 
procent av den svenska kollektivtrafi ken 
buss. 

Det fi nns två sidor av saken: Hotet är 
att man vill sänka transporternas miljö-
påverkan och höja skatter och avgifter 
för alla fordon. Det skulle inte gynna 
kollektivtrafi ken. Möjligheten är att man 
vill få fl er att ställa bilen och resa kol-
lektivt, och därför skapar bra incitament 

som gynnar bussen och förhoppningsvis 
bussföretagaren! Inom branschen jobbar 
man också mycket med upphandlingar 
och fordonsindustrin för att utveckla 
fordon och bränslen. 

Hur är lönsamheten för bussbolagen och 
hur påverkas de av fi nanskrisen?
Lönsamheten är ganska dålig över lag. 
Det är marginaler på bara 2-3 procent 
för många. Det gör branschen lättsårad 
och bränslehöjningar eller skattepålagor 
får ofta väldigt stora följder. Det behövs 

mer långsiktighet så att de kalkyler som 
ligger till grund för trafi kavtalen håller.
Resandet har gått lite ner under det 
senaste året, men resande är inte lika 
konjunkturkänsligt som många andra 
branscher. Däremot har vi märkt att 
det har blivit svårare att få fi nansiering. 
Charterbranschen har det tuffare än kol-
lektivtrafi ken. 

Är ni positiva eller negativa till förslaget 
på en ny kollektivtrafi klag? 
(SOU 2009:39)
Vi är i grunden positiva och har efter-
frågat en sådan utredning. Det skulle 
innebära större möjligheter att utveckla 
trafi ken, tror jag. Just nu är vi inne i en 
process med samråd i olika forum med 
våra medlemmar för att ta tillvara alla 
kloka synpunkter ute i verksamheten på 
det förslag som fi nns. 

Hur ser strukturen ut bland företagen i 
branschen?
Branschen domineras av fyra stora bolag 
med utländskt ägande. Sen fi nns det ett 
antal svenskägda medelstora familjefö-
retag och väldigt många mindre företag 
med 1-30 bussar. Många har både buss 
och taxi och vi välkomnar att man ser 
över reglerna för att möjliggöra en mer 
blandad typ av trafi k. 

Hur arrangerar ni era årsmöten?
Mötena ligger oftast i någon av stor-
städerna. Vartannat år har vi stämma i 
samband med mässan Persontrafi k som 
vi är med och arrangerar. De regionala
föreningarna har ett antal röster i förhål-
lande till hur många bussar det fi nns 
inom regionen och utser ombud till 
stämman. Det brukar komma runt 90 
personer varav 75 ombud till årsmötena. 
I oktober ska vi ha nästa årsstämma och 
då kommer Transportstyrelsens General-
direktör Staffan Widlert att inlednings-
tala.

Vi är den sektorn inom transportnäringen som har störst behov 
och som planerar att rekrytera mest. Därför vill vi ha en sänkt 
körkortsålder från 21 till 18 år. ANNA GRÖNLUND
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Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
Är jag på kontoret så pratar jag i telefon 
i princip hela dagarna. Och så har jag 
telefonen på dygnet runt. 

Två till tre dagar per vecka reser jag. 
Alla fartyg som ska säljas inspekteras. 
Vid dockning och överlämning är man 
också med. Vi säljer lastfartyg upp till 
5000 bruttoton och alla typer av passa-
gerarfartyg utom kryssningsbåtar. Man 
får vara fl exibel och sälja det som går. 
Det har varit svårt att sälja passagerar-
båtar nu en tid. För närvarande säljer vi 
patrullbåtar till Västafrika och lastfartyg 
till Sydamerika och Västindien. Det blir 
tyvärr sällan tid att stanna och njuta 
men det är roligt att träffa folk och få 
se olika ställen. Man får bra kontakter i 
jobbet och träffar lokala människor som 
kan visa andra saker än man får se som 
turist. 

Vilken bakgrund och utbildning har du?
Jag är född och uppvuxen i Stockholm. 
Vi har haft mycket sjömän i släkten men 
jag har själv inte varit till sjöss. Däremot 
har jag alltid tyckt om att hålla på med 
båtar så efter gymnasiet började jag 
jobba med renoveringar. Jag hade en 
gammal trålare som låg på Djurgårds-
varvet (varvet ägdes då av Waxholms-

bolaget). Jag tog över en slip där och 
började reparera och sälja båtar. Jag fi ck 
ofta i uppdrag att visa båtar åt andra 
ägare och så rullade det på.

Vilken bakgrund/utbildning behöver 
man för det jobb du har nu?
En bra bakgrund är att ha båtkänne-
dom, men man har ingen direkt nytta 
av sjömanskap. Social kompetens är det 
viktigaste. Jag pratar i telefon nästa hela 
dagarna och 50 procent av den tiden går 
ut på att skapa kontaktnät och förtroen-
den. Det fi nns en distansutbildning som 
Skeppmäklareföreningen arrangerar i 
London, men den är för dem som har 
jobbat med det här ett tag. Vi gör även 

värderingar och besiktningar och är 
auktoriserade av Sjöfartsverket. Man 
ansöker om auktorisation när man har 
en viss erfarenhet och har gått deras 
kurser. 

Varför valde du det här jobbet? 
Det bara blev så. Jag var båtintres-
serad och tyckte det var kul att jobba 
praktiskt med båtar. Jag har renoverat 
ett antal träskutor under åren men har 
ingen båt själv idag.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det är att träffa människor. Nästan alla 
som man träffar är bra människor och 
jag har vänner över hela världen.

Svårigheter i jobbet?
När det blir konfl ikter, och det blir det 
ofta, är det ibland svårt. Det gäller att 
försöka lösa problemen så att alla blir 
nöjda. Vi brukar vara duktiga på att 
hitta lösningar när köpare och säljare 
inte kommer längre. Nästa alla konfl ik-
ter beror på köparens okunnighet och 
klumpighet. Man måste vara diploma-
tisk och det är roligt när man lyckas.

Måste man vara språkkunnig i ditt 
jobb?
Ja, vi rör oss över hela världen och pra-
tar i telefon med länder på andra sidan 
jorden. Jag har lärt mig tyska, engelska, 
danska och norska genom jobbet. 

Har du någon framtida utmaning? 
Vi har ett kontor i Finland och skulle 
gärna vilja ha kontor i fl era länder, 
till exempel i Norge. Just nu fi nns det 

varken tid eller pengar till det, men det 
kan vara en framtida utmaning. Sen 
måste jag lära mig att säga rent ut när 
ett objekt är riktigt dåligt även om jag 
vet att ägaren, som kanske har lagt ner 
sin själ i att renovera båten, kommer att 
bli jätteledsen. 

Vilka förändringar är på gång inom 
den närmaste framtiden?
Vi kommer inte att förändra verksam-
heten i sig men vi ska förnya vår 
hemsida och försöka bli bättre på vår 
dokumentation.

Vilka framtidsutsikter fi nns det i 
branschen?
Det fi nns framtidsutsikter om man 
lyckas modernisera branschen som idag 
är mycket konservativ. Det behövs ett 
helt nytt system. Det mesta går att göra 
på Internet idag. Titta på t ex bank- och 
resebyråbranschen hur de har föränd-
rats det senaste decenniet. Sen är inte 
det viktigaste att man är båtintresserad 
för att man ska lyckas i branschen. Det 
handlar om att göra affärer och det är 
oftast advokater eller fi nansmän som 
lyckas bäst. 

Din bästa egenskap?
Jag söker fortfarande efter den. 

Din sämsta egenskap?
Jag har svårt att vara rättfram när jag 
vet att det sårar någon. Men det ska jag 
lära mig. 

Har du något motto?
Nej, jag lever för dagen. Man vet aldrig 
hur morgondagen ser ut. Det är viktigt 
att vardagen är meningsfull och att man 
gör något roligt, helst varje dag.

Vad skulle du vilja ge för råd till 
ungdomar som funderar på att jobba 
inom sjöfarten?
Det fi nns gott om jobb och den som går 
till sjöss i utsjöfarten kan tjäna ganska 
bra med pengar och ha ledigt varannan 
månad. Vill man jobba med små fartyg 
i kustsjöfarten så behöver man vara 
entreprenör i första hand. Det är inte 
så lönsamt och är mer en livsstil än ett 
yrke. Man får jobba mycket och måste 
kunna en massa olika saker. Men det är 
intressant.

Nyfi ken 
på ditt jobb
text: leena tegevi

Arne Timmerling 
skeppsmäklare som säljer 
fartyg jorden runt

Red.anm: 
Skeppsmäklare är en term som rymmer flera olika yrkeskategorier, vars dagliga verk-
samhet skiljer sig åt ganska kraftigt. Befraktningsmäklaren förmedlar kontakten mellan 
redaren, som står för själva transporttjänsten, och lastägaren som har ett transportbe-
hov. Köp- och försäljningsmäklaren är inblandad när själva fartygen ska byggas, byta 
ägare eller skrotas. 

Hamnagenten i sin tur ansvarar för allt det praktiska och formella vid ett hamnanlöp 
för lastning eller lossning, medan linjeagenten tar hand om lastbokningar för ett visst 
kontrakterat rederi. Linjeagenten kan ofta även hjälpa lastägaren med att lösa anslu-
tande landtransporter. (KÄLLA SVERIGES SKEPPSMÄKLAREFÖRENING)

Jag sprang nyligen en 
halvmara i Svalbard och 
ska snart springa en 
halvmara i Sahara.  

Namn: Arne Timmerling   
Yrke: Skeppsmäklare (köp- och för-
säljningsmäklare)   Ålder: 56 år
Bor: på Södermalm i Stockholm   
Arbetsplats: Fjällgatan på Söder i 
Stockholm   Åker till jobbet: Bil 
(använder bilen i tjänsten)   
Utbildning: Gymnasiet och därefter 
yrkesinriktade kurser på Sjöfartsver-
ket och på sjöbefälskolan i Kalmar   
Fritidsintressen: Löpning var helst 
jag befi nner mig. Jag sprang nyligen 
en halvmara i Svalbard och ska snart 
springa en halvmara i Sahara.   
Framtidsmål: Inget speciellt. 
Jag lever för dagen.   
Tidigare jobb: Som väldigt ung 
jobbade jag som typograf   
Familj: Två vuxna barn




