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Ett år med Transportstyrelsen
Nu har vi haft den nya tillsynsmyndigheten Transport-
styrelsen i ett år. Det har varit ett händelserikt år och många 
bra förändringar i regelverket som vi initierat kommer 
att träda i kraft 2010. Den 1 april minskas t.ex. kraven på 
manskapspraktik med 6 månader och bruttodräktigheten 
sänks från 50 till 20 på de fartyg som man kan räkna be-
fälspraktik för att få en fartygsbefäl klass VI inre fart. Detta 
kommer väsentligt att underlätta framtida rekrytering av 
befälhavare. Många andra av våra regelförenklingsförslag 
har gått igenom eller är på väg att gå igenom. Vid vårt se-
naste möte med Transportstyrelsen beslöts bland annat 
att myndigheten ska se över kriterierna för vägning, drag-
ning av propelleraxel, MOB-båtar m.m. En glädjande ny-
het är att vakuumförpackade flottar troligtvis kommer att 
godkännas. Ompackningsintervallerna för dessa flottar blir 
betydligt längre än för vanliga flottar. Transportstyrelsen 
visar, i enlighet med regeringens regleringsbrev, en betydligt 
större lyhördhet för branschens synpunkter än den gamla 
Sjöfartsinspektionen gjorde.

Som en kalldusch kom dock drastiska höjningar av av-
gifterna för tillsyn, certifikat och behörighetshandlingar, 
utan varken förvarning eller remissrunda. Anledningen 
till avgiftshöjningen är att nuvarande avgifter inte täcker 
Sjöfartsavdelningens tillsynskostnader. Tidigare kom en del 
tillskjutande medel från Sjöfartverket. Oavsett anledningen 
är avgiftshöjningens storlek helt orimlig (upp till 194 %) och 
ingen höjning bör göras med så kort varsel. Många rederier 
har långvariga avtal med uppdragsgivare där ingen höjd är 
tagen för oaviserade avgiftshöjningar. Avgiftshöjningen gör 
det varken ”roligare, enklare eller mer lönsamt” att vara före-
tagare som regeringen så tydligt uttryckt som sin ambition. 
Ett stort arbete har lagts ned på att minska de administrativa 
kostnaderna. Avgiftshöjningen är direkt kontraproduktiv i 
detta avseende.

Skärgårdsredarna har länge framfört att bristen på kvali-
tetssäkring av tillsynen är ett stort problem, särskilt som det 
för närvarande inte finns några alternativa möjligheter för 
tillsyn. Kvalitén på och tidsåtgången för inspektionerna är 
mycket ojämn. Redarna är ofrivilliga ”kunder” som inte kan 
påverka tidsåtgången vid tillsynsärenden och kostnaderna 

blir nu ännu mera oförutsägbara. Frånvaron på tillsyn för s.k. 
12-båtar under 20 brt skapar stora konkurrensnackdelar för 
certifierade passagerarfartyg. Med ökade tillsynskostnader 
ökar denna konkurrensnackdel ytterligare.

Regeringen har i december uppdragit åt Transportstyrelsen 
att effektivisera och skapa större flexibilitet för besiktning 
av fartyg som för svensk flagg (Regeringsbeslut II 19). 
Transportstyrelsen ska, enligt regeringens uppdrag, utveck-
la och kvalitetssäkra systemet för egenkontroll för rederier 
samt skapa en ökad flexibilitet och minska kostnaderna för 
svenska rederier. Målsättningen är enligt infrastrukturmi-
nister Åsa Torstensson ”att ytterligare förenkla och skapa 
bättre näringspolitiska förutsättningar för rederier som för 
svensk flagg”. Transportstyrelsen och Skärgårdsredarna 
kommer att bilda en arbetsgrupp med uppgift att ta fram 
system för egenkontroll anpassade till skärgårdsrederierna. 

Regeringsbeslutet öppnar även möjligheten att i större 
utsträckning nyttja klassificeringssällskap för tillsyn som 
alternativ till Transportstyrelsen. Det medför att inspektions-
verksamheten till viss del konkurrensutsätts vilket på sikt 
kan leda till en effektivare och förhoppningsvis billigare till-
syn även inom skärgårdstrafiken. 

Regeringen för en allt bättre sjöfartspolitik, men tyvärr har 
en del för oss viktiga frågor blivit försenade på grund av att 
EU ordförandeskapet tagit mycket kraft från departementet. 
Nu när denna period är slut kan vi förvänta oss mer inrikes-
politisk verksamhet och att propositionerna om ändring av 
fartygssäkerhetslagen, sjömanslagen och mönstringslagen 
snart läggs på riksdagens bord.

Att vi har en stark och enad branschorganisation som kan 
bevaka vår närings intressen är av stor betydelse för varje 
enskilt rederi. 

Föreningens årsmöte är den 11 mars på Stockholms-
mässan. Transportstyrelsens generaldirektör Staffan Widlert 
kommer att delta. Alla medlemmar önskas välkomna.

Arne Welin, Ordförande

✯ Ordförande har ordet!
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Allt för sjön, Stockholm 5-14 mars

ÅB:s sjöfartsdag, Stockholm 9 mars

Årsmöte, Stockholm 
11 mars

Sjöfartsforums årsmöte, Stockholm 13 april

Stora Marindagen, Göteborg 20 april

WISTA årsmöte, Göteborg 6-7 maj

Almedalsveckan, Visby 3–10 juli

Världssjöfartens Dag, Göteborg 23 sept

Höstmöte, Strömstad 
6-8 okt

Fartygsforum 
16 okt

Persontrafikmässan, Stockholm 26 okt

✯ Datum att komma ihåg

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: 5526-7371

ordförande:
Arne Welin
Mobil: 0707-55 14 57
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skärgårdsredarens redaktion
ansvarig utgivare:
Leena Tegevi
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För prenumeration, betala in 200:- till
plusgiro: 515351-5
Kom ihåg att uppge adress.

www.skargardsredarna.se

Tidningen får citeras med angivande av källa

layout och produktion:
Reklamateljén Eskilstuna-Kuriren

omslagsbild:  
Vägfärjan Gulli på Ekerölinjen 2009. 
Foto Leena Tegevi

tryckeri:
Österbergs & Sörmlandstryck, Nyköping



4 ★ Skärgårdsredaren 1-10

Allt för sjön är Nordens i särklass största båtmässa med Norra 
Europas ledande tillbehörsavdelning. Massor av skoj för bar-
nen, senaste prylarna, tävlingar, sjöskolor, tillbehör för yrkes-
sjöfarten, det billiga båtlivet och mycket, mycket mera visas på 
Stockholmsmässan mellan den 6-14 mars.

Första serietillverkade hybridbåten visas på Allt för sjön 
Världens första större serietillverkade hybridmotorbåt premiär-
visas på Allt för sjön. Den drivs med solceller, el och en diesel-
motor. Med enbart solcellsdrift går den i tre knop, tills solen 
går ner. En annan hybridbåt är svenska Jens28 som har världs-
premiär på mässan. Intressanta innovationer med spännande 
utvecklingsmöjligheter

Skärgårdsredarna finns på plats i egen monter under  
mässan. Vi efterlyser foton och båtmodeller till montern.  
Här får ni möjlighet att visa upp era fartyg. Kontakta Ingemar 
Ehrenström, tel 070-751 54 65, för närmare information. 

Vill ni vara med och bemanna montern någon dag, kontakta 
Britt Ehrenström, tel 0708-196 669.

Välkomna att besöka vår monter i galleriet, nr AG:01. 

TORSDAG 11 MARS
08:00 Buss för dem som bokat det från Sjöfartshotellet 
 till Mässan.

08:30 Insläpp vid huvudentrén till Stockholmsmässan 
 ”Allt för sjön”. Lokal K21.

09:00 Årsmötet öppnas. 

09:05 Årsmötesförhandlingar. Alla medlemmar kan senast 
 14 dagar innan mötet skicka in motioner som be- 
 handlas på årsmötet. 

10:30 Kaffe och ostfralla.

11:00 Årsmötesförhandlingar fortsättning.

12:30 Lunch på mässrestaurangen.

13:30 Skärgårdsbåtar som kultur: Krister Bång, båtolog 
 och skribent.

14:00 Transportstyrelsen: Generaldirektör Staffan Widlert 
 och tillsynschef Tomas Åström informerar och  
 svarar på frågor.

15:15 Kaffe och kaka

15:30 Transportstyrelsen, fortsättning.

16:00 Rent dricksvatten ombord: Torkel Elgh, VD
 Wallenius water.

16:30 Mötet avslutas. Gemensam buss till Sjöfartshotellet.

18:00 Avresa från slussen med Waxholmsbolagets 
 nybygge m/s Nämdö som tryggt tar oss genom den  
 vintriga skärgården till Vaxholm. Ombord serveras 
 förfriskningar och utställare visar det senaste inom 
 bränslemätning, vattenrening och passagerar- 
 räkning. 

19.30 Trerätters middag på Waxholms hotell.

22.30 Återresa. Baren är öppen ombord. 
 Ankomst Slussen cirka 23:30.

Skärgårdsredarnas årsmöte 2010 äger rum 
den 11 mars i Stockholm. 

Årsmötesförhandlingarna är förlagda till Stockholms-
mässan lokal K21 torsdagen den 11 mars. 
Inbjudan med information har skickats ut per mail  
och post till alla medlemmar.

Allt för sjön 2010

Välkomna till årsmöte 2010!

En tur med Waxholms-
bolagets nybygge  
m/s Nämdö genom den 
vintriga skärgården till 
Vaxholm.
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Fartygets gudmor var Camilla Strandman från 
Östanviks gård på Nämdö som förättade dopet med orden,  

ditt namn skall vara Nämdö, må lycka och välgång 
följa dig och din besättning på dina resor.

FOTO: CHRISTER LUNDIN

FOTO: CHRISTER LUNDIN

I ett mulet Stockholm den 16 dec 2009, döptes Waxholmsbolagets senaste  
nytillskott m/s Nämdö vid Strömkajen. Tal hölls av landstingsrådet Christer G  
Wennerholm. Fartygets gudmor var Camilla Strandman från Östanviks gård på 
Nämdö som förättade dopet med orden ”ditt namn skall vara Nämdö, må lycka och 
välgång följa dig och din besättning på dina resor”, varefter champagneflaskan 
släpptes mot fartyget – som också krossades direkt.

Därefter bordades fartyget av de inbjudna gästerna för en inspektion, och 
med den ordinarie befälhavaren Anders Fryckstedt vid spakarna gjordes en 
premiärtur till bl a restaurang J vid Nacka Strand för doplunch. 

Passagerarinredningen är gjord för 280 passagerare varav 152 kan sitta 
i bekväma stolar inomhus. Utomhus finns det ca 50 m² utrymmen med 
gångbord på vardera sidan som på storasystrarna (Söderarm serien) och de 
klassiska fartygen i skärgården.

För tillgängligheten för de rörelsehindrade finns en hiss till det övre däcket 
till cafeterian, salonger och soldäck. Den handikappanpassade toaletten har 
även försetts med ett skötbord för de riktigt små passagerarna, i övrigt finns 
det ytterligare två toaletter ombord. 

För den inre miljön är fartyget utrustat med flera presentationsskärmar så att 
de åkande kan orientera sig var de befinner sig i skärgården. Salongerna är 
även utrustade med luftburen värme och kyla för en god passagerarkomfort. 
Inredningen är ljus och luftig. 

Lastutrymmena finns på första däcket, där 7m² av totalt ca 25m² är ett 
kylrum där temperaturen kan hållas vid 4-8 ºC. Lastutrymmet är arrangerat 
med egna dörrar och kan liksom på Söderarmserien användas som bagage- 
rum när gods ej transporteras. En lastkran finns placerad på fördäckets 
babordsida. På fördäcket finns även plats för ytterligare gods. Vid övernatt-
ningstillfällen för besättningen finns det 4st enkelhytter och ett dagrum.

Waxholmsbolagets nästkommande nybygge, systerfartyget m/s Gällnö,
levereras av Uudenkaupungin Työvene OY under april – maj 2010. Varvet 
har tidigare byggt och levererat Vägverkets ”planet”-färjor, Venus, Pluto och 
Jupiter och bygger f.n. två nya linfärjor som ska levereras 2010 respektive 
2011 till Färjerederiet.

text & foto: lars-åke gustavsson

Waxholmsbolagets senaste 
passagerarfartyg m/s Nämdö

M/S Nämdö (SMRN)

Byggnadsvarv: Uudenkaupungin Työvene OY 
Nystad, Finland
Byggtid: Feb.2008-Dec.2009
Dopdag: 2009-12-16 
Klass: Svenska Sjöfartsverket 
Skrov: Stål byggd enligt Finsk-Svensk isklass 1A 
(35 cm is), modellförsök utfört av Helsingfors 
Tekniska Högskola
Loa: 31,3m
Bredd: 8,7m
Djupgående: 2,8m
Bruttodräktighet: 360
Besättning: Befälhavare, matros + 2 övriga ombord-
anställda
Kapacitet: 280 pass varav 152 sittande i fartområde 
E. 200 pass i fartområde D.
Lastutrymme: Kylrum 7m²(4-8 °C) och lastrum 19m²
Cafeteria med fullständiga rättigheter på övre däck
Brandskydd: HI fog sprinklersystem i hela fartyget
Livflottar: Fjärrutlösbara flottar för slides
Alarm & övervakning: Ett skärmbaserat styr- och 
övervakningssystem som utöver samtliga motordata 
även visar innehåll i tankar mm samt ger möjlighet 
att från bryggan starta/stoppa länspumpar, ballast-
pumpning stänga öppna ventiler för de integrerade 
systemen.
Maskinrum: Obemannat
Framdrivning: Två drivlinor med 2 st Volvo Penta 
D12 MH via Transfluid koppling och kilremväxlar till 
Rolls Royce CRP-aggr. Total motoreffekt är 864 kW. 
Generatoraggregat: 2 st Volvo Penta/Stamford 
130 kVA 
Nödgeneratoraggregat: 1 Perkins/Stamford 
80 kVA 
Bogpropeller: Schottel
Avgasrening: Katalysator
Fart: 12 knop
Fartområde: Byggd för område D
Trafikområde i vinter blir lokalt i Vaxholm, Saxar-
öarna samt  lite trafik fredag och lördag på Möja.

Fr v: Mathias Mattsson, Mona Khalidy, Peter Jansson, befälhavare och Anders Fryckstedt, befälhavare. Inredningen är ljus och luftig.
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I år har vintern tagit ett stadigt grepp över hela 
Sverige. Vi har några rapporter om isläget från 
medlemsrederier runt om i landet:

Luleå
”Vi har vinter som vanligt denna tid på året och passagerarbå-
tarna ligger på land.

I år fick vi tidigt mycket snö vilket gjorde att isarna i skärgår-
den isolerades av snön och är därför dåliga. Öppning av isvägar 
för bilar är därför försenat och de som vill ut till öar med skidor 
eller skoter får passa sig. Ute i Bottenviken är isen tjock och 
isbrytarna får jobba med att assistera de flesta fartyg. Hårda 
vindar mot kusten har gjort det extra besvärligt.”

Bernt Lindbäck, Luleå

Stockholm
Waxholmsbolaget rapporterar ingen oplanerat inställd trafik 
m.a.a. det gällande isläget. Turer från t ex Furusund ställs nor-
malt in vid besvärligt isläge vilket aviseras i turlistan. Även en 
del taxibåtstrafik har ställts in som brukligt är vid isbildning. 
Alla Waxholmsbåtar går som vanligt. Några fartyg har ersatts 
med isgående fartyg.

Mälaren
På Färjerederiets lin-
je mellan Slagsta och 
Ekerö i Mälaren fly-
ter trafiken på enligt 
tidtabellen. När det 
var som kallast fick 
fartygen bryta isen, 
vilket slet hårt på 
maskinerna. Någon 
tur fick då ställas in 
p.g.a. fartyg gått sön-
der. 

Blekinge
”Isen har i år även dragit söderut ner till sundet mellan Hanö 
och Nogersund. Drivis och issörja ställer till med problem. Vi 
har satt in vår bogserbåt Lillskär för att klara av den dagliga 
trafiken ut till Hanö. Jämsides med detta hjälper vi även till med 
isbrytning i fiskehamnarna på Listerlandet.”

Lennart Haglund, Haglund Shipping

Göteborg
Styrsöbolaget har minskat från fem till tre fartyg i södra skär-
gården. De öar som endast har sommargäster trafikeras inte 
vardagar för närvarande. Däremot lördag och söndag om islä-
get tillåter.  Även i Göta älv ställer isflak till med problem för 
sjöfarten men det har hittills inte påverkat Älvsnabben-trafiken. 
Styrsöbolaget har tills vidare ersatt Älvsnabben 3 med Älv-vira 
som har stålskrov.
text och foto: leena tegevi

Haglund Shipping har fått ersätta Witaskär med bogserbåten 
Lillskär för att klara av den dagliga trafiken ut till Hanö. 
FOTO: LENNART HAGLUND

Isläget från norr till söder

Mattias Bergström och Jonny Krusell, 
befälhavare på Ekerölinjen i Mälaren.

Färjan Veronica på Ekerölinjen.
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BLAND SKÄRGÅRDSREDARNAS MEDLEMMAR
text och foto: krister bång

Veteranfartyg

Rederi AB Strömkarlen med Bengt Kjell 
i spetsen började sin verksamhet i april 
1971. Rederiet bedriver turist- och be-
ställningstrafik i Göta Kanal och Troll-
hätte Kanal. Under åren har rederiet haft 

10 olika fartyg i tjänst. Just nu har man 
två verkliga veteraner.

Elfkungen 134 år
Äldst av dem är Elfkungen som byggdes 
redan 1875 av William Lindbergs Meka-
niska Werkstad i Stockholm. Beställare 
var Medelpads Ångfartygs AB i Sunds-
vall som gav fartyget namnet Wärsta 
och satte henne i trafik mellan Sundsvall 
och Wärsta via Alnö. Redan efter två år 
ombildades bolaget till Medelpads Nya 

Ångfartygs AB. År 1883 fick fartyget ny 
ägare i form av Gustaf Olympias Stadin 
även han boende i Sundsvall. Nu fick 
fartyget namnet Skön och sattes i trafik 
mellan Sundsvall och Söråker. 

Hon hade sedan lite olika ägare i 
Sundsvall innan hon i april 1934 köptes 
av Sundsvalls Förenade Stuverier AB för 
transport av stuveriarbetare inom Sunds-
valls stora hamnområde. Dessa behöll 
sitt fartyg i 20 år innan hon i augusti 
1954 övertogs av båtbefälhavaren Oscar 

Det finns en stor portion kulturhistoria 
bland de fartyg som SWEREF Skärgårds-
redarna organiserar. Få av de gäster som 
kommer ombord känner till fartygens his-
toria. Jag besökte Rederi AB Strömkarlen i 
Trollhättan för att titta på deras fartyg.

Leveransbild av Strömkarlen som Torsö Elfkungen som Sommarö i Gävle 3 juli 1963.

Elfkungen under Volvo Ocean Race 2006.

Christoffersson i Timrå vilken år 1957 
rev ut ångmaskinen och ersatte den med 
en dieselmotor på 115 hk.

I maj 1959 flyttade fartyget söderut och 
hamnade i Gävle inköpt av kapten Inge-
mar Gudmundsson. Han satte in fartyget 
i trafik mellan Gävle och Limön med det 
nya namnet Sommarö. Trafiken pågick 
till 1971 och året därpå överfördes ägan-
derätten på fru Berta Gudmundsson.

I oktober 1988 inköptes fartyget av 
Wäddö Kanalbolag HB som vid Mälar-
varvet byggde om det till gammalt utse-
ende. Man satte även in en annan begag-
nad motor. När ombyggnaden var klar 
var pengarna slut och bolaget försattes 
1991 i konkurs och fartyget lades upp 
vid Riddarholmen.

I april 1994 inköptes hon av Brit-Mari 
Brax som registrerade sitt nyförvärv på 
Rederi AB Astrea i Göteborg. Hon hyr-
des därefter ut till Rederi AB Göta Ka-
nal i Stockholm och fartyget insattes i 
beställningstrafik i Stockholmsområdet 
med namnet Astrea. Trafiken gick bra 
och 1996 fick rederiet ett andra fartyg, 
Riddarholmen. År 2000 sattes ytterliga-
re ett fartyg, Riddarfjärden, in i trafiken 
och därmed blev Astrea överflödig. Hon 
hyrdes då ut till Söderköpings Brunn för 
trafik på Göta Kanal. 

Efter chartertidens slut såldes fartyget 
i mars 2005 till Rederi AB Strömkarlen i 
Trollhättan varvid fartyget fick sitt femte 
namn, Elfkungen. Numera har fartyget 
försetts med bogpropeller och för att det 
ålderdomliga intrycket av fartygets yttre 
skall förstärkas har man även byggt om 
så att det ryker ur skorstenen som på en 
ångare.

– Fartyget passar oss mycket bra, säger 
vd Bengt Kjell. Vi har plats för 60 ätande 
gäster och köket är mycket rymligt vilket 
medger att vi kan ha en varierad meny.

Strömkarlen
Rederiets andra fartyg, Strömkarlen, är 
av modernare datum byggt så sent som 

1915. Hon byggdes vid Wennbergs me-
kaniska Verkstad i Karlstad, ett varv som 
mest byggde bogserfartyg. Detta fartyg 
byggdes dock som passagerarångare för 
Torsö Kommun och fick namnet Torsö. 
Hon insattes i trafik mellan Skeberga på 
Torsö och Mariestad. Kommunen sålde 
sitt fartyg i november 1935 till en mängd 
ortsbor som fortsatte trafiken fram till 
april 1939.

Handlare Axel Svensson i Gränna in-
köpte då fartyget för att sätta in henne 
på leden Motala – Karlsborg med nam-
net Hebe III. Hon byggdes om för sin 
nya trad och insattes i trafik strax före 
midsommar 1940. Beläggningen var 
god eftersom det låg många inkallade i 
Karlsborg under andra världskriget. Det 
var svårt med bränsletillgången för rede-
riets andra fartyg, som var motorfartyg, 

och 1942 sattes hon därför in på leden 
Gränna – Visingsö men redan 1942 var 
hon tillbaka på sin ordinarie trad.

I november 1955 såldes hon till bröder-
na Allan och Åke Harrysson från Lysekil 
som öppnat trafik mellan Gränna och Vi-
singsö och året därpå fick ångmaskinen 
stryka på foten för en ny motor. I oktober 
1962 såldes rörelsen till Sven Vetter och 
Tage Gustafsson vilka fortsatte trafiken 
med Hebe III. 1980 övertogs trafiken av 
HB Visingsöbåtarna Moberg & Johans-
son på Visingsö.

I februari 1982 får hon nya ägare igen. 
Då övertogs hon av HB Vätterns Båt-
trafik i Vadstena och insattes i trafik på 
Göta Kanals östra del. Samtidigt döptes 
hon om till Viktoria.

År 1998 inköptes fartyget av Rederi 
AB Strömkarlen i Trollhättan och fick 
namnet Strömkarlen. Hon sattes i trafik 
i Göta Älv och i Trollhätte kanal. Som-
maren 2009 var hon utchartrad för trafik 
på Västkusten och gick då mellan Ellös 
på Orust och Lysekil. Dessutom gjorde 
hon sälsafaris från Lysekil vilket lockade 
många resenärer. Måhända var det då 
första gången hon plöjde salta vågor?

Redarparet Bengt och 

Elisabeth Kjell.

Strömkarlen som ångbåten Hebe III. FOTO LASSE NILSSON

Strömkarlen i 

Lysekil 2009 då hon 

gick på sälsafari.

Hebe III i Gränna innan ombyggnad.



10 ★ Skärgårdsredaren 1-10

UPPLÄGGNING AV  

fartyg och båtar för vintern
De flesta av oss känner nog att det är 
vackert med det fantastiska vinterland-
skap som vi har begåvats med de senaste 
månaderna och att det dessutom var 
trevligt med en riktigt vit jul. Oavsett 
detta för som bekant det kalla och 
snöiga vädret även med sig en del olika 
problem för de flesta och farygsredare 
och båtägare är därvidlag tyvärr inte 
undantagna.

Med anledning av den senaste tidens 
låga temperaturer vill vi påminna våra 
kunder om vikten av att säkerställa att 
era fartyg är säkert upplagda för vin-
tern. Detta innebär bland annat att det 
är mycket viktigt att försäkra sig om att 
bottenventiler är stängda och att rör och 
filter är väl dränerade.

Det är tyvärr inte ovanligt att detta 
glöms bort med betydande risk för att 
rör och filter sprängs sönder vid alltför 
sträng kyla. Det har i extremfall även 
inträffat att fartyg har sjunkit vid efter-
följande blidväder.

Vi vill därför föreslå att följande enkla 
åtgärder vidtages för att bibehålla 
fartygets sjövärdighet under vintern och 
hoppas att de flesta av våra redare inser 
självklarheten i dessa. Vi vill i samman-
hanget även påminna om att kasko-
försäkringen uttryckligen undantar 
haverier som är orsakade av bristande 
sjövärdighet:

Vi rekommenderar därför att ni kontrol-
lerar följande:
• Att alla fartygets bottenventiler är  
 ordentligt stängda.
• Att alla ventilspindlar är väl  
 insmorda.
• Att ventilhus, packningar och rör- 
 anslutningar är i gott oskadat skick.

• Att kylvattensystemet och/eller alla  
 andra vattensystem ombord är väl  
 avtappade och tomma.
• Att alla propellerhylsor är täta.
• Att inget vatten finns kvar i aquadrev 
 genomföringar och/ eller kopplings 
 hus.
• Att alla slutna kylvattensystem är  
 tillräckligt påfyllda med glykol. Detta  
 gäller även vattenlås i toaletter och  
 liknande.
• Att eventuella landelsanslutningar är  
 hela och täta, väl skyddade för  
 inträngande fukt och rörelser mellan  
 fartyg, kaj och elcentral.

Vi rekommenderar också att någon 
håller regelbunden uppsikt över fartyget 
under uppläggningen och att man i sam-
band med extremt låga temperaturer 
kanske även gör en översyn/kontroll av 
fartygets vinteruppläggning med tätare 
intervaller.

Slutligen rekommenderar vi även att 
fartyget har en länsanordning med au-
tomatisk kontroll av vattenvivån.

Markel International Sweden
Tomas Nilsson, Claims Manager

Passagerarbåten Freden sjönk vid Skeppsbrokajen i Västervik i januari. Orsaken var troligen 
att kylan sprängt någon ledning.  FOTO: CAROLINE PETERSSON - ÖSTRAN/NYHETERNA

Med anledning av de senaste tidens låga temperaturer  
vill vi påminna våra kunder om vikten av att säkerställa att 
era fartyg är säkert upplagda för vintern.
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Inom yrkessjöfarten finns det möjlighet att spara stora belopp 
med hjälp av bränsleoptimering. En enskild båt kan kosta mil-
jontals kronor per år enbart i bränslekostnader. Med bränsle-
optimering kan man åstadkomma en minskning av bränsleför-
brukningen med 20 procent eller mer. Därmed minskar även 
utsläppen avsevärt. 

Ett företag som utvecklat system för mätning och information 
av bränsleförbrukning för fartygsdieslar med returledningar är 
Stockholmsföretaget Blueflow. 

System för dieselmotorer
Efterfrågan på diesellösningar har varit mycket stor. Problema-
tiken med bränslemätning av dieselmotorer är flera. Genom-
flödet är mycket stort eftersom det mesta returneras tillbaka 
till tanken. Det som motorn egentligen förbrukat är skillnaden 
mellan in och utflödet. I låg fart eller på tomgång kan denna 
skillnad i flödet vara mycket liten och svår att mäta. Lägg också 
till andra besvärliga faktorer som temperaturskillnader och 
pulserande flöden. Dessa svårigheter är några av anledning-
arna till att mätningar med diesel kräver en helt annan kvalitet 
på flödesgivaren. 

Installationen av Blueflow Fuel består av:
•	 En	flödesmätare	som	kopplas	till	bränsleröret	
•	 En	Bluebox	(elektronisk	enhet)	som	skickar	flödesinformation
•	 Programvaror	(klienter)	till	PC	eller	Mac.	
•	 En	GPS-mottagare	(tillval	vid	köp)	som	skickar	GPS-information	
•	 3G	 modem	 för	 möjlighet	 till	 centraliserad	 övervakning	 och		
	 rapportering	(tillval	vid	köp)

Flödesmätaren är inkopplad mellan motor och tank. Blueflow 
mäter bränsleflödet och lagrar denna information i en PC där 
även presentationen av data visas.

Blueflow Fuel Services – Fuel Management
En del rederier vill ha möjlighet att övervaka sina fartyg från re-
derikontoret. Rapporter om nuvarande förbrukning men också 
bränsleåtgång per dag/månad eller annat tidsintervall kommer 
högt upp på önskelistan. Dessa funktioner ger rederierna en 
helt ny möjlighet att hantera bränslefrågor direkt från landor-
ganisationen. BlueFlow har utvecklat ett system för detta. En 
mängd information finns åtkomlig på en webbsida var man än 
befinner sig. Med Blueflow Fuel Services finns möjlighet att via 
3G-nätet (Internet) koppla upp sig mot sin båt. 

Fördelarna är bland annat följande:
•	 Ingen	egen	installation,	uppgradering	etc.
•	 Webbaserat	användargränssnitt
•	 Färd-	och	bränsledata	för	alla	båtar	i	flottan
•	 Nuvarande	status
•	 Statistik	för	jämförelser	/	följa	trender
•	 Information	om	alla	båtar	samlade	på	samma	ställe
•	 Via	Google	Maps	presenteras	båtarnas	färdväg	
	 alla	tider	på	dygnet

Börjessons Sjötaxi testar
I höstas installerades ett bränsleoptimeringssystem från  
Blueflow hos Göteborgsföretaget Börjessons Sjötaxi &  
Charterbåtar. Installationen genomfördes i samarbete med Ra-
mantenn AB.

Henrik Börjesson berättar:
”Inför vår branschförenings höstmöte 2007 på Marstrand, 

vilket jag var huvudarrangör för, ställde jag frågan till Mikael 
Olin på Ramantenn om han kunde se några möjligheter att hitta 

Bränsleoptimering  
lönsamt och miljöbesparande
Många skeppare är omedvetna om vid vilken fart båten körs som 
mest bränsleekonomiskt. I takt med stigande bränslepriser och 
ökande krav på miljöbesparing finns det mycket att vinna på  
bränsleoptimering!

Blueflow Fuel Services

Färd-	och	bränsledata	samlas	in	på	alla	båtar	
och	skickas	via	Internet	till	Blueflow	Fuel	Services

Internet
GSM / 3G

Blueflow Fuel Services

Färddator	och	bränsleövervakning	på	varje	båt	
med	Blueflow	Fuel	PC

Information	i	realtid	gör	att
föraren	direkt	kan	anpassa
farten	för	lägsta	förbrukning.
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ett effektivt system för mätning och information av bränsle-
förbrukning för äldre fartygsdieslar med returledningar. Min 
önskan var också att man lätt skulle kunna avläsa bränsle-
förbrukningen per distansminut. Viktigt var också att kom-
ponenterna som monterades ombord skulle vara eller kunna 
bli godkända av Sjöfartsinspektionen. Mikael var intresserad 
och lovade att kontakta företag som sysslade med denna tek-
nik. Min förhoppning var att vi skulle kunna presentera ett 
system på Marstrand 2007 men det var naturligtvis alltför 
optimistiskt från min sida. Allt tar tid och glädjande är att vi 
nu har ett önskat system från Blueflow Technologies AB för 
mätning av bränsleförbrukningen ombord i vår passagerarbåt 
”Fjordskär” för demonstration och test. 

Det som förvånade mig mest vid installationen var att det 
gick så snabbt att få apparaturen på plats. Efter att vi har 
kört med bränslemätningen i ett par månader så kan vi kon-
statera att det lättavlästa förhållandet mellan fart och för-
brukning per distansminut gett möjlighet till optimal drift vid 
olika förhållanden som väder, antal passagerare/last ombord 
samt vattendjup. En fördel är också att programmet ger en 
exakt information om hur stor mängd bränsle som finns i 
tankarna. Med information från de grafer som kan skrivas 
ut från programmet ser jag vidare stora möjligheter till att 
reducera bränsleförbrukningen.  Med informationens hjälp är 
det bl.a. möjligt att på ett lätt sätt se skillnad på förbrukning 
vid fulltankad båt kontra halvtankad båt, skillnaden mellan 
alternativa färdvägar med olika bottendjup och skillnaden 
mellan färdvägar med olika fartbegränsningar osv. Varje 
bränsledroppe är och kommer att bli ännu viktigare att spara 
för både ekonomi och miljö framöver.”

text: leena tegevi   
källa & illustrationer: blueflow.se

Installation av 
Blueflow i  
Fjordskär.

Blueflow Fuel Services övervakar fartygets  
bränsleekonomi från kontoret.
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Denna isvinter har svävare i olika former fått göra rätt för sig. Även 
på västkusten har Kustbevakningen i år satt in svävare för sjörädd-
ningsuppdrag m m.

En svävare färdas strax över marken eller vattenytan. Detta sker  
med hjälp av en luftkudde som bildas av ett övertryck mellan svä-
varens undersida och underlaget. Luftkudden minskar friktions-
motståndet vilket möjliggör höga farter med rimliga motoreffekter. 
Tillförseln av övertrycksluft till luftkudden sker via luftintag på sväva-
rens översida. Genom en eller flera fläktar pressas luften ner under 
skrovbotten. Där fångas den upp av flexibla gummikjolar. Trycket 
som då skapas lyfter svävaren uppåt. Aktre fläktarna drivs av sepa-
rata motorer och skapar den kraft som driver den framåt. Roder för 
styrningen är monterade bakom de aktre fläktarna.

text & foto: lars-åke gustavsson

Fler svävare 
i skärgårdarna

Tekniska data: Griffon 8100 TD
Leverantör av svävarna: engelska Griffon 
Hovercraft.

Drivmotorer: 2st Iveco Vector 20 motorer på 735kW 
per styck

Längd (svävande) x bredd (svävande): 
22,5 m x 11 m 

Bredd avstängd: 9,5 m

Lyfthöjd: 1,5 m

Skrov: Marine grade aluminium 

Inre miljö: Ljudnivå inuti svävaren ca 75 decibel, luft-
buren värme alt kyla i styrhytt och lastutrymme.

Besättning: Består av chef, stf chef och mekaniker

Max fart: ca 50 knop olastad, marschfart 35-40 knop.

Lastkapacitet: ca 11 ton, 50 st utrustade soldater 
alt., en 20-fotscontainer, eller en Bandvagn 309S.

Elsystem: 24VDC och 400VAC 24kVA

Livslängd kjol: ca 500h

Totalvikt: 39 ton

Svävare 302 är en av tre svävare 2000 som ingår i Amfibiebataljonen. Bilderna är  
tagna i Stavsnäs vinterhamn när den var där och hämtade soldater.
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✯ Från Kust & Hav
Trafikverkets organisation och lokalisering  
Trafikverket inrättas den 1 april 2010. I det nya verket kommer 
verksamheterna vid Vägverket och Banverket att ingå. Även frågor 
som gäller långsiktig infrastrukturplanering och riksintressen vid 
Sjöfartsverket och Transportstyrelsen ska föras till Trafikverket 
samt vissa frågor från Statens institut för kommunikationsanalys. 
Trafikverket kommer att ha cirka 6 200 medarbetare. Ett fortsatt 
tydligt kundperspektiv, professionell upphandling och en tydlig 
regional förankring är viktiga utgångspunkter för Trafikverkets 
övergripande organisation. Trafikverket, med huvudkontor i 
Borlänge, kommer att delas in i sex regioner med ett regionkontor 
i varje region. Därutöver kommer det att finnas ett antal lokalkon-
tor vilket innebär att Trafikverket har minst ett kontor i varje län. 
Färjerederiet kommer att följa med in i den nya myndigheten. 

Transportstyrelsen ska effektivisera och kvalitetssäkra 
fartygsbesiktningar
Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att se över 
möjligheterna att effektivisera och skapa en större flexibilitet för 
besiktning av fartyg som för svensk flagg. Bland annat är det an-
geläget att ge rederierna möjlighet att välja om besiktningen ska 
genomföras av erkända organisationer eller av svensk myndighet, 
står det i ett regeringsbeslut som kom i slutet av december 2009. 
Vidare ska Transportstyrelsen utveckla och kvalitetssäkra syste-
met för egenkontroll för svenska rederier.

Regeringen ser över sjötransporter
Regeringen har i ett kommittédirektiv beslutat att en särskild 
utredare ska se över förutsättningarna för att säkerställa det 
svenska näringslivets tillgång till effektiva och konkurrenskraftiga 
sjötransporter. Konkurrensförutsättningarna för sjöfart under 
svensk flagg ska särskilt belysas. Utredaren ska inom ramen för 
det arbetet belysa riskerna för och konsekvenserna av en ökad 
utflaggning av fartyg under svensk flagg. I detta sammanhang 
ska utredaren särskilt fästa vikt vid behovet av att företag som är 
verksamma i Sverige tillförsäkras säkra och effektiva transporter 
till och från svenska hamnar samt det långsiktiga behovet av att 
bibehålla en fortsatt hög kunskap om sjöfart i Sverige. Regeringen 
ska också se över möjligheten att införa ett svenskt internatio-
nellt fartygsregister. Det ska, enligt Åsa Torstensson, ge ”bättre 
konkurrensvillkor för svenska rederier.” Jonas Bjelfvenstam, VTIs 
generaldirektör, ska genomföra utredningen som ska vara klar 27 
oktober 2010.

 
Sweden Rescue för både sjö- och flygräddning
Sweden Rescue är från och med årsskiftet sjö- och flygräddnings-
centralens gemensamma beteckning när man svarar på anrop. 
Från samma tidpunkt gäller också den internationell beteckningen 
JRCC (Joint Rescue Coordination Center) för den gemensamma 
sjö- och flygräddningscentralen.

Sjöfartsverket tar över utsändningen av navigationsvarningar
Från och med 15 december tog Sjöfartsverket över utsänd-
ningarna av sjöväderprognoser och navigationsvarningar från 
Stockholm Radio. Utsändningarna flyttas från Stockholm Radio 
till VTS West Coast i Göteborg och sändningstiderna blir samma 
som tidigare. Det enda mottagarna ska märka är att begrep-
pet Stockholm Radio ersätts med MSI Sweden där MSI står för 
Maritime Safety Information. Vad som händer när VTS West Coast 
i Göteborg läggs ned återstår att se.

Nya miljökrav på sjöfarten
Utsläppen från industrier och vägtrafik minskar samtidigt som 
utsläppen från sjöfarten ökar. Nu ställer Sveriges största im-
port- och exportföretag miljökrav på rederierna som sköter deras 
transporter. Genom projektet Clean Shipping Project lanseras 
ett nytt index för att kunna bedöma miljöpåverkan från sjöfarten. 
Tolv av Sveriges största import- och exportföretag kommer ge-
mensamt att kräva miljöinformation från 77 av världens största 
rederier. De tolv företagen är ABB Astra Zeneca, Ericsson, H&M, 
Preem Petroleum, Skanska Sverige, SKF, Stora Enso Logistics, 
Tetra Laval, Vattenfall, Vin&Sprit och Volvo Logistics. Senast den 
sista augusti vill företagen ha in informationen för att kunna miljö-
bedöma rederierna. 

Clean Shipping Project är ett västsvenskt projekt som arbetar 
för en renare sjöfart och en mer hållbar tillväxt. Uppdragsgivare 
är bland annat Göteborgsregionens Kommunalförbund, Västra 
Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Business Region 
Göteborg.

Förslag om sänkt skatt på land-el
Yrkesfartyg som ansluter till land-el med minst 400 volt kan få 
minskad energiskatt med upp till 27,7 öre per kWh. Fartyg som 
ligger i hamn använder oftast en hjälpmotor som drivs med olja 
för sin elförsörjning. Avsevärda miljöförbättringar lokalt kan ske 
genom en övergång till att använda elektrisk kraft från stamnätet, 
s.k. landström. I syfte att stimulera till en ökad användning av 
landström föreslås i en promemoria att energiskatten på sådan 
elektrisk kraft sätts ner från dagens generella nivå om 28,2 öre 
per kWh (i norra delarna av landet 18,6 öre per kWh) till 0,5 öre 
per kWh. Skattenedsättningen begränsas till skepp i yrkesmässig 
sjöfart och föreslås gälla endast om spänningen på den elek-
triska kraften som överförs till skeppet uppgår till minst 400 volt. 
Förslaget föranleder ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på 
energi och föreslås - sedan nödvändigt godkännande om undan-
tag från reglerna i energiskattedirektivet erhållits från rådet - träda 
i kraft den 1 juli 2010. 

Skärgårdsredarna har i sitt remissvar framfört vikten av att även 
skärgårdstrafiken bör omfattas av förslaget eftersom även dessa 
står i valet mellan att använda hjälpmaskiner eller att koppla in 
landström vid kaj. Dessa fartyg befinner sig ofta mitt inne i städer 
och i känsliga miljöer i skärgården och borde därför premieras om 
de väljer att använda el istället för dieseldrivna hjälpmotorer. 

Viking Line vann Finlands främsta kvalitetsutmärkelse
Viking Line har utsetts till vinnare i 2009 års finska kvalitetspris-
tävling. Viking Line vann i klassen för storföretag och större affärs-
enheter. Viking Lines VD Nils-Erik Eklund tog emot utmärkelsen 
av Finlands president Tarja Halonen under den stora kvalitetspris-
galan i Helsingfors.
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Ökade bidrag till kulturhistoriska fartyg
Varje år fördelas det så kallade fartygsstödet, ett bidrag som 
syftar till att stödja att kulturhistoriskt värdefulla fartyg bevaras. 
Från och med år 2010 fördubblas den totala summan som varje 
år delas ut, från tidigare 500 000 till en miljon kronor. Bidraget kan 
sökas av ägare till fartyg som blivit k-märkta av Statens maritima 
museer genom Sjöhistoriska museet. Fartygsägarna får ansöka 
om stödet. Det är sedan Sjöhistoriska museet som fördelar bi-
draget. Förut kunde bidrag bara sökas av ägare till segelfartyg. 
Under 2009 har modellen omarbetats och stöd kan nu sökas för 
reparationer av alla slags historiskt intressanta fartygstyper. Det är 
också flera olika arbeten på ett fartyg än tidigare som kan berät-
tiga till stöd. 

– Tidigare delade vi enbart ut bidrag för skrovreparationer men 
nu har vi öppnat upp också för exempelvis arbeten med rigg, be-
slag och segel samt renovering av ångmaskin, ångpanna eller tra-
ditionell motortyp. Därför känns det naturligt att den totala sum-
man som delas ut också utökas, säger Claes Wollentz, intendent 
på Sjöhistoriska museets kulturarvsenhet.

Planeringen av våra hav ska utredas
Regeringen har beslutat om en utredning med uppgift att utveckla 
planeringen av svenska havsområden. Planeringen i svenska 
havsområden bli tydligare, med målet att klara miljön samtidigt 
som havsbaserade verksamheter ska kunna utvecklas.
En statlig myndighet ska få ansvaret för planeringen av den eko-
nomiska zonen där idag ingen sammanhållen planering sker. 
Havsområden inom en sjömil från kusten berörs ej av utredningen 
och i många fall är än större områden undantagna. Utredare blir 
Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad.

– Den fysiska planeringen av havet är eftersatt. Vi ska ha levan-
de hav. Intresset växer med allt från sjöfart till vindkraftsetablering, 
samtidigt som havsmiljön blir allt viktigare. Det behövs ett bra pla-
neringsverktyg för svenska havsområden. Det är viktigt inte minst 
för att förbättra Östersjöns miljö, säger miljöminister Andreas 
Carlgren. Uppdraget ska redovisas senast 1 december 2010.

Ingen gång- och cykelbro i Göteborg
Halvmiljardsatsningen på en gång- och cykelbro över Göta Älv i 
centrala Göteborg stötte på patrull också i Miljööverdomstolen, 
dit kommunen hade överklagat en dom från Miljödomstolen. 
Miljööverdomstolen håller med den lägre instansen om att 
sjöfarten som riksintresse väger tyngre än Göteborgs utveck-
lingsmöjligheter i det här ärendet. Flera instanser, däribland 
Länsstyrelsen, Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen (numera 
Transportstyrelsen) har avstyrkt en bro, bland annat på grund av 
ökade olycksrisker och begränsningar för sjöfarten. Domstolen 
öppnar dock för ett framtida godkännande av en bro, förutsatt att 
Frihamnen inte längre används för större fartyg och att en brokon-
struktion uppfyller av Transportstyrelsen högt ställda säkerhets-
krav.

Verkets slussrapport öppnar för lågbro över Göta Älv
I början av nästa år ska politikerna i Göteborg ta beslut om hur 
Göta Älvbron skall ersättas. Det finns sex alternativ, såväl broar 
som tunnlar. Sjöfartsverkets rapport om Trollhätte kanal, där man 
hävdar att en ersättning av slussarna är samhällsekonomiskt 
olönsam när dessa behöver bytas ut 2030, har nu fått en låg-
bro att segla upp som ett alternativ, skriver Göteborgs-Posten. 
Rapporten bygger på att trafiken på älven minskar och att det då 
inte så många öppningar av en bro. Bo Aronsson, avdelningschef 
på Göteborgsregionens kommunalförbund och ledare av en grupp 
där också Sjöfartsverket ingår, säger till tidningen att han tror att 
en lågbro kan fungera och att fartygstrafiken dessutom kan styras 
till att passera Göteborg nattetid.

Insjö internationaliseras till ForeSea
Den svenska sjöfartsbranschens gemensamma tillbuds-och rap-
porteringssystem Insjö har fått ett mer internationellt gångbart 
namn, nämligen ForeSea. Anledningen är att systemet håller på 
att lanseras utomlands, och strax före jul skrevs ett samarbetsav-
tal mellan ICC (det företag som administrerar Insjö/ForeSea) och 
dåvarande finska Sjöfartsverket (numera Trafiksäkerhetsverket). 
Detta kommer att innebära flera fördelar, framför allt att länderna 
delar rapporter, databas och erfarenheter, men också att kostna-
derna för att upprätthålla ett högkvalitativt datasystem åtminstone 
på sikt kan sänkas. Därmed finns ett verktyg för att kunna höja 
säkerheten ytterligare i våra vatten och för vår sjöfart. Arbetet med 
lanseringen i Finland har påbörjats och kommer att fortskrida i 
högt tempo under kommande halvår.

Bristfälliga livbojar ställer till problem
Problemet med defekta livbojar har visat sig vara större än man 
från början befarade. Det var efter upptäckten ombord på ett 
svenskt fartyg att det genom ett injektionshål för skummet, som 
normalt sett helt ska fylla livbojen, kan komma in vatten. Det finns 
tecken som tyder på att det är tillverkningsmetoden som bidrar 
till problemen. Transportstyrelsens sjöfartsavdelning vill vara tyd-
lig med att påpeka att det är vissa livbojar som är defekta men 
absolut inte alla, inte ens från samma leverantör. Det kan vara så 
att det bara är en del livbojar som inte uppfyller kraven. Vi har nu 
kännedom om tre typer och märken av livbojar där skummet har 
sjunkit ihop. Enligt obekräftade uppgifter kan det finnas upp till 
åtta fabrikat med brister. 

En bra metod att kontrollera livbojarna ombord  
är enligt följande:
1. Kontrollera om det skvalpar eller kommer vatten från skalet. 
2. Om skummet har sjunkit ihop kan det även låta om livbojen 
 när man skakar den. 
3. Om någon av punkterna 1 och 2 inträffar kan man med stor 
 sannolikhet misstänka att skummet har sjunkit ihop. 
4. Hitta hålet där skummet har sprutats in. Finns oftast under 
 en av reflexerna. 
5. Titta efter om livbojen är fylld med skum. 
6. Om livbojen inte är full av skum, fyll den då med vatten. 
7. Väg livbojen. 
8. Töm den sedan på vatten och väg den igen. 
9. Jämför med vägningen i punkt 7. Är skillnaden större än 400 
 gram ska livbojen bytas ut.

Transportstyrelsens fartygsinspektörer hanterar denna fråga om-
bord genom att kontrollera om livbojarna är testade. Om detta 
inte är gjort (under förutsättning att livbojen är av sådan typ att det 
finns en potentiell risk att vatten kan komma in) ska test ske med 
godkänt resultat innan certifikat påtecknas eller förnyas. 

Se även sjöfartsavdelningens Safety Alert på hemsidan, 
www.transportstyrelsen.se – sjöfart – safety alert.

✯ Departement & myndighet
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Mob-båt med tre man föll 14 meter 
Under en övning med en man-över-bord-båt (mob-båt) kom en 
av besättningsmännen att dra i handtaget för utlösning av kroken. 
Båten föll ned 14 meter till vattenytan, men slog innan dess i dä-
verten så att de tre ombordvarande föll ur båten och vidare ner i 
vattnet. Lyckligtvis skadades ingen av båten då den också föll i 
vattnet. Alla tre skadades lindrigt av händelsen.

Utlösningshandtaget skulle inte kunna aktiveras innan båten 
sjösatts, och för att garantera det fanns ett skydd som bestod 
av en fjäderbelastad mekanism som inte skulle lätta förrän båten 
sjösatts. Tappen inne i hydrostaten, som var gjord av aluminium, 
hade emellertid ärgat och följaktligen fastnat i det osäkrade läget. 
Därmed var skyddet mot att lösa ut kroken innan båten var sjö-
satt eliminerat. Eftersom dosan med tappen inte gick att öppna, 
fanns det följaktligen inte någon möjlighet att underhålla den. 
Transportstyrelsen vill därför varna för det berörda utlösningssys-
temet och uppmanar att befintliga installationer ses över ordent-
ligt. Systemet är av fabrikat Schat-Harding. 

Se utförligare information på Transportstyrelsens Safety Alert 
www.transportstyrelsen.se – sjöfart – safety alert.

Gunnars båtturer köper Labrador och säljer Anemon
Rederi MK Shipping i Nyköping har sålt sitt fartyg m/s Labrador 
och lägger ner verksamheten. Köpare är Gunnars Båtturer på 
Dyrön som istället har sålt sitt fartyg Anemon. Labradors nya 
namn blir Drott af Dyrön.

Färjerederiet tar över driften av Aspöleden
Idag sköts driften av Aspöleden av Affärsverken i Karlskrona. 
Färjorna är sedan tidigare Färjerederiets och senast den 1 januari 
2011 ska även personalen flyttas över. Affärsverken driver som 
tidigare skärgårdstrafiken.

Projektet Bällstaleden nedlagdt
Färjerederiets planer på att avlasta Stockholms genomfartsleder 
mellan stadens norra och södra delar från tunga fordon nattetid 
har fått läggas på is. Det nya färjeläget som behövs i Bällsta krä-
ver för stora miljöåtgärder och är inte genomförbart.

Blidösundsbolaget köper Charter Stockholm
Blidösundsbolaget köper Göta Kanal Charter Stockholm av 
Erik Thun AB i Lidköping. I köpet ingår charterfartygen m/s 
Riddarholmen och m/s Riddarfjärden med plats för 170 respektive 
120 gäster. 

Blidösundsbolaget med sina tre egna fartyg s/s Blidösund, 
m/s Sjöbris och m/s Sjögull utökar nu sin uthyrningsflotta med 
de två populära charterfartygen. I flottan ingår även nio av Wax-
holmsbolagets fartyg som Blidösundsbolaget har driftsansvar för, 
med hundraårsjubilerande s/s Norrskär i spetsen.

– Ingenting slår en båtresa  i skärgården med god mat och gott 
sällskap. Eftersom allt fler företag och privatpersoner insett det 
känns köpet helt rätt, säger Blidösundsbolaget VD Göran Ahlqvist. 
Charter Stockholm har varit verksamt i Stockholm sedan 1991 
och har en stor och stabil kundkrets inom både privat och offentlig 
sektor. Fartygen m/s Riddarholmen och m/s Riddarfjärden är även 
populära bröllopsfartyg. Charter Stockholm kommer att fortsätta 
som ett eget bolag inom Blidösundsbolagets företagsgrupp.

✯ Medlemsnytt

Nya Medlemmar 
Vi hälsar nya medlemsrederiet Rederi Sandön AB välkomna.

Styrsöbolagets nybygge försenat
Den första av Styrsöbolagets två snabbfärjor som byggs vid 
Brødrene Aa i Norge, försenas och kommer att levereras i början 
av mars. Färjan sätts in i trafik i mitten av maj. De 27 meter långa 
färjorna är katamaraner som byggs i kolfiber. De har kapacitet för 
160 passagerare ombord och gör 27 knop. 

Dispens för Holmöfärjan 
Färjan Helena Elisabeth som går till Holmön utanför Umeå får  
dispens för att köra med fullt antal passagerare (173 st) till och  
med augusti 2010. Färjerederiet har också fått godkänt att börja  
med svävartrafik i Norrfjärden. Upphandlingen är avslutad och  
svävaren är beställd. Svävaren kommer att kunna ta 19 passage-
rare och blir 11,05 meter lång och 4,4 meter bred.

Ny linfärja
Hemsöleden utanför Härnösand får en ny linfärja som ska ersätta 
den frigående färjan. Det är ett led i projektet ”Från fri till lin” 
som Färjerederiet har startat för att minska miljöpåverkan. Även 
Hamburgsundsleden får en ny större linfärja för minskad turtäthet 
och därmed ökad säkerhet i det hårt trafikerade sundet. Båda 
dessa färjor är under byggnation på varvet Uudenkaupungin 
Työvene OY Nystad i Finland. Beräknad leverans är hösten 2010 
resp våren 2011.

m/s Riddarfjärden.
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EMELIE byggs om
I december avgick m/s EMELIE av Hammarby Sjöstad från 
Stockholm till Simrishamn och Marincenter Syd för ombygg-
nad och ny överbyggnad. m/s EMELIE skall enligt planerna 
vara tillbaka i Hammarby Sjöstad till trafikstarten vid Valborg. 
Ombyggnadsarbetet är i full gång och i verkstaden kan man re-
dan se den nya styrhytten ta form. M/s EMELIE kommer att få ett 
brutto på 70 brt. och ha kapacitet för 200 passagerare. 

LISEN i trafik i Hammarby Sjöstad 
Ressel Rederi har nu tagit leverans av nybygget m/s LISEN som 
under de senaste åren byggts hos Högmarsö Varv Furusund. Hon 
kommer att gå in trafik i Hammarby Sjöstad som ny huvudfärja på 
Luma-routen från i vår. M/s LISEN är ett vidareutvecklat systerfar-
tyg till m/s LOTTEN som byggdes 2003 med ökad passagerarka-
pacitet och större ytor för snabbt genomströmning av cyklar och 
barnvagnar. 

Fakta Lisen:
Längd: 18,98 meter
Bredd: 6,88 meter
Djupgående: 1,60 meter
Brt/Nrt: 70/-
Maskineri: 2 x Deutz 1013
Effekt: 266 hk, 196 kW
Toppfart: 7 knop
Kapacitet: 150 passagerare

Diana K-märkt 
Diana är en typisk represen-
tant för Götakanalbåtarna 
som ursprungligen byggdes 
som kombinerade last- och 
passagerarfartyg. Fartyget 
används i en lång tradition där 
förändringar av fartyget speglar 
utvecklingen och krav på sä-
kerhet och driftekonomi. Redan 
tidigare har hennes ”systrar” 
Juno och Wilhelm Tham, som 
också trafikerar Göta Kanal, 
blivit k-märkta. 

Diana och det sammanhang 
som hon används i bedöms 
av Statens maritima museer 
som kulturhistoriskt värdefull. 
Fartyget byggdes på Finnboda 
varv, 1931. Ägare är Strömma 
Turism och Sjöfart.

Rederi Mälarstaden fick tillgänglighetspris
Byggnadsnämnden i Västerås beslutade att ge Rederi Mälar-
staden Västerås stads tillgänglighetspris 2009. Rederiet fick priset 
för att ha underlättat för funktionshindrade att ta sig ut i Västerås 
skärgård. Västerås stads tillgänglighetspris inrättades i november 
2008. Priset ska gå till den eller de som på eget initiativ förbättrat 
tillgängligheten för allmänheten till och i en befintlig lokal. Syftet 
med priset är att öka drivkraften för att skapa en mera tillgänglig 
stad. Under tiden 12 oktober till 1 november 2009 kunde allmän-
heten komma in med förslag till pristagare. Av de sju förslag som 
kom in valde byggnadsnämnden ut Rederi Mälarstaden för deras 
ändringar och förbättringar på båten Havsörnen, med följande 
motivering:

”Rederi Mälarstaden värnar om att alla ska kunna ta del av 
Västerås skärgård, oavsett vilket slags funktionshinder som be-
sökaren har. På eget initiativ har Havsörnen försetts med ramp, 
högtalaranläggning, hörselslinga med mera. Det har gjort båten 
tillgänglig för alla.”

Priset delades ut på den internationella handikappdagen den  
3 december, i samband med Västerås kommunfullmäktiges sam-
manträde.

En ny sajt för turister och semesterfirare – www.strömma.se
Att boka hotell eller transport på nätet är idag en självklarhet men 
det är inte lika självklart att hitta och boka upplevelser. Därför 
lanserar Strömma, under februari, en sajt där man på ett lätt och 
överskådligt sätt kan hitta och boka upplevelser i form av t.ex. 
sightseeing, matkryssningar, båtutflykter eller skidresor. För att 
underlätta sökning utifrån intresse eller geografi sker navigeringen 
på sajten genom fritextsök, en aktivitetssökningsfunktion och 
kartor. Sajten är fylld med inspirationsmaterial i form av filmer och 
reportage som har tagits fram under 2009 och tillsammans med 
Strömmas ca 20 varumärken och hundratals produkter är man 
från Strömma säkra på att såväl svenska som utländska turister 
kommer hitta en upplevelse som passar just dem. 

Kilen av Knippla får bättre tillgänglighet
Kilen av Knippla har nyligen byggts om och anpassats för rörel-

sehindrade. En ny lift har installeras. Man har också kortat borden 
i salongen och lagt in nytt golv med ledbelysning i för att synska-
dade bättre ska kunna se golvet.  
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LISEN i Sjöstaden vid leveransen.

Här har arbetet har 
påbörjats för att 
bygga ut den nya 
stammen för att få 
plats med den nya 
liften som kommer 
att ligga i däcket.
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Ny VD för briggen Tre Kronor
Göran Lindstedt tillträdde som VD i Briggen Tre Kronor den 1 de-
cember 2009. Göran Lindstedt är civilekonom och har tidigare va-
rit VD bla i Stockholm Water Festival AB, Svenska Turistföreningen 
AB, Hemfrid i Sverige AB och Seglarhotellet i Sandhamn AB. 

– Vi är mycket glada över rekryteringen av Göran Lindstedt som 
har en gedigen och framgångsrik bakgrund som VD i ett antal 
tjänsteproducerande företag som utvecklats väl under hans led-
ning. Briggen Tre Kronor AB har det senaste året introducerats 
på marknaden och står nu inför nästa steg i utvecklingen mot 
ett växande och lönsamt företag. Vi är övertygade om att Göran 
Lindstedt är rätt person att leda detta arbete säger Thomas Flinck, 
styrelsens ordförande.

Ann-Catrine Zetterdahl ny ge-
neraldirektör för Sjöfartsverket
Ann-Catrine Zetterdahl har ut-
setts till ny generaldirektör för 
Sjöfartsverket Hon efterträder 
Jan-Olof Selén på posten och 
tillträder i maj. Ann-Catrine 
Zetterdahl är civilingenjör och har 
sedan 2006 arbetat som direk-
tör/vice president för customer 
operations inom TeliaSonera. 
Zetterdahl har sedan 2004 
haft ledande befattningar inom 

TeliaSonera samt varit vd för bland annat Telia Installation AB 
samt haft styrelseuppdrag i bland annat Telaris samt i Statens lo-
kalförsörjningsverk. 

Ny generaldirektör för Trafikanalys 
Brita Saxton blir generaldirektör för den nya myndigheten 
Trafikanalys. Myndigheten ska vara regeringens utvärderings- och 
analysorgan för frågor inom hela transportområdet och bland an-
nat svara för utvärdering av genomförandet av olika åtgärder och 
olika åtgärders effekter inom transportområdet. Brita Saxton är 
sedan 2009 generaldirektör och chef för Statens institut för kom-
munikationsanalys och särskild utredare i organisationskommit-
tén för Trafikanalys. Förordnandet som generaldirektör och chef 
för Trafikanalys sträcker sig från den 1 april 2010 till den 31 mars 
2016.

Gunnar Malm ny generaldirektör för den nya myndigheten 
Trafikverket.
Trafikverket är den nya myndighet som den 1 april 2010 tar 
över verksamheten vid Vägverket och Banverket, verksamheter 
rörande långsiktig infrastrukturplanering och riksintressen vid 
Sjöfartsverket, verksamheter rörande långsiktig infrastrukturpla-
nering, driftbidrag och investeringsbidrag till icke statliga flygplat-
ser samt verksamheter rörande modellutveckling/analysverktyg 
vid Statens institut för kommunikationsanalys. Gunnar Malms 
förordnande som generaldirektör och chef för Trafikverket gäller 
för tiden den 1 april 2010 till den 28 februari 2015.

Förändringar i Viking Lines koncernledning
Styrelsen för Viking Line Abp har utnämnt politicies magister och 
Master of Science (Shipping, Trade and Finance) Pavlos Ylinen till 
vice verkställande direktör med ansvar för koncernens försäljning 
och marknadsföring med placering i Mariehamn på Åland. Pavlos 
Ylinen efterträder vice verkställande direktör Boris Ekman som går 
i pension den 15 mars 2010. 

✯ Personalnytt

Kärlek till sjöss – om lust & längtan
Sjöfartens Kultursällskap utlyser vårens stora novelltävling. Den 
5 maj ska vinnaren presenteras och den 23 september kommer 
boken med samma namn från tryckeriet. Innan dess ska också 
några författare åka med ett svenskt handelsfartyg och därefter 
bidra med varsin novell till boken. Boken Kärlek till sjöss – om lust 
& längtan, blir egentligen en tredje uppföljare till Kultursällskapets 
tidigare succé Sjömanboken. Den har hittills sålts i över 10 000 ex 
och är förmodligen en av de mest sålda sjölitterära novellsamling-
arna.

– Den här boken tänker vi bara trycka i 3000 ex, i alla fall i för-
sta upplagan, säger Berit Blomqvist, Kultursällskapets ständiga 
sekreterare. Men först och främst ska vi nu se till att det kommer 
in riktigt många bra noveller på kärlekstemat. Det är viktigt att 
förstå att det är ett brett tema som kan gälla allt; från lusten som 
kan uppstå mellan två människor som möts ombord, till längtan 
efter familjen där hemma. Och jag hoppas även få in noveller om 
kärleken till havet och varför inte själva fartyget, arbetsgemen-
skapen ombord? Dessutom hoppas vi få in en del skildringar av 
den moderna sjöfarten, om livet i dagens färjor, rorofartyg och 
skärgårdsbåtar.

Alla med skrivlust kan fila på formuleringarna ända till 1 april. 
Då ska bidragen vara inskickade till novellen@sjofartskultur.org. 
Novellerna får vara på max 15 000 ord.

Breakwater Publishing i egen regi
Bokförlaget och kommunikationsbyrån Breakwater Publishing 
drivs sedan årsskiftet i egen regi. Företaget ägdes tidigare av 
Svensk Sjöfarts Tidning men är nu helägt av Breakwaters VD 
Lennart Fougelberg. Utgivningen består av sjöfartslitteratur. 
Personalstyrkan är oförändrad.

1000 timmar bakom modellfartyg
Den tremastade skonaren Baltica från 1940-talet har nu blivit mo-
dell. Sjöhistoriska museets modellbyggare har utifrån ritningar och 
gamla fotografier låtit Baltica få nytt liv. Efter drygt 1 000 timmars 
arbete har museets egna modellbyggare Stefan Bruhn och Jan 
Claesson färdigställt modellen – en tremastskonare från 1940- 
talet.

– Sjöhistoriska museet har drygt 2 000 fartygsmodeller i sina 
samlingar, men just den här typen av fartyg fanns tidigare inte 
representerad där. Att vi valde att bygga just Baltica beror på att 
det i arkiven fanns ett bra bakgrundsmaterial att utgå från, med 
ritningar, fotografier och fakta om hennes historia, säger Stefan 
Bruhn.

Baltica sjönk i Östersjön 1963, troligtvis på grund av en läcka 
orsakad av ett isbälte. Nu har Baltica fått nytt liv! Varje liten del 
och detalj är handtillverkade med omsorg. Detaljrik, spännande 
och mycket vacker finns hon nu att se på Sjöhistoriska museet.

Sjöhistoriska museet är en del av Statens maritima museer.

FOTOGRAF/KÄLLA  
ANNELI KARLSSON
/SMM 

✯ Boknytt och kultur
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Kockums AB ska samarbeta med Brödrene Aa AS
De båda företagen har skrivit ett avtal om att arbeta tillsammans 
när det gäller passagerarfartyg i kolfiber/sandwich-struktur. 
Samarbetet gäller marknadsföring, utveckling och produktion. 
Båda företagen är väl kvalificerade inom området. Brödrene Aa 
har producerat 23 passagerarbåtar, byggda i materialet kolfiber 
och av katamarantyp, under de senaste sju åren. Ytterligare sex 
båtar är beställda. Kockums har utvecklat sin kompositkunskap 
under mer än 45 år. Största erfarenheten inom kolfiberutveckling 
är Visby Klassen för den svenska Marinen som är det största far-
tyg i världen som hittills byggts i materialet. I februari levereras det 
första av två passagerarfartyg till Styrsöbolaget i Göteborg.
Kolfiber ger 40 procents viktminskning jämfört med aluminium. 
Detta innebär bland annat lägre kostnader för bränsleförbrukning 
och underhåll. Mindre motorer kan dessutom användas för att 
uppnå samma kapacitet som båtar byggda i andra material och 
därmed blir miljöpåverkan mindre.

Marinplus distributör för Maretron i Sverige
Maretron, LLP (USA), ledande tillverkare av NMEA2000®-
produkter har utnämnt Marinplus AB som sin nya exklusiva 
distributör i Sverige från och med 2010-01-11. Maretron har ett 
komplett sortiment NMEA 2000-certifierade navigations- och 
övervaknings-produkter för båtar och fartyg. Produkterna kan 
användas tillsammans med alla NMEA 2000-förberedda displayer 
och navigationssystem på marknaden. Maretron har haft distri-
bution i Sverige sedan 2005 och byter nu distributör till Marinplus 
AB. Produkterna, som kommer att säljas av återförsäljare i 
Sverige, presenteras på www.marinplus.se och kommer att finnas 
på Båtmässan i Göteborg, 5-14 februari 2010 och på Allt för Sjön i 
Stockholm 5-14 mars 2010.

Datorama Kassasystem AB omorganiserar
Datorama Kassasystem har flyttat huvudkontoret och huvud-
lagret från Sundbyberg till nya helt ändamålsanpassade lokaler i 
Ludvika, Dalarna. Dessutom har man överlåtit samtliga slutkunds-
åtaganden till en närstående samarbetspartner, Abacus Sales AB. 
Detta innebär att Datorama kan satsa för fullt på kärnverksam-
heten som är import, utveckling och distribution av kassasystem. 
Abacus Sales AB är specialister på att tillgodose slutanvändarens 
behov rörande kassasystem och annan utrustning och tjänster 
som riktar sig till samma användarkategori. De kommer att överta 
Datoramas samtliga åtagande till slutkunderna. Eftersom Abacus 
är specialister på just denna kund- och produktkategori kommer 
servicenivån för dessa kunder att förbättras. Tjänste- och pro-
duktutbudet som erbjuds av Abacus är större än vad Datorama 
kunnat erbjuda. Den som övertar Stefan Erikssons roll i de aktu-
ella kundrelationerna är Abacus vd, Tomas Blomberg. Datoramas 
avtal med SWEREF Skärgårdsredarna överlåts till Abacus Sales 
AB och samma förmånliga villkor fortsätter givetvis att gälla. 

Handla Volvo Pentas reservdelar på nätet
Volvo Penta lanserar nu handel på nätet genom webbshopen  
www.volvopentashop.com 
Denna webbshop ger nya möjligheter för slutkunden att snabbt, 
enkelt och säkert kunna köpa reservdelar och tillbehör. Genom 
webbshoppen underlättas tillgången till reservdelar och tillbehör 
för Volvo Pentas marin- och industrimotorer. I webbshoppen finns 
omkring 60.000 reservdelar och tillbehör tillgängliga. Syftet med 
webbshoppen är att ge kunderna ökad tillgänglighet med hjälp 
av smarta funktioner och tillgång till Volvo Pentas databaser och 
reservdelssystem. 

Scubar vattentät inspektionskamera
Scubar IM-SCU-PRO är ett unikt portabelt videoinspektionssys-
tem speciellt anpassad för undervattensinspektioner. Kameran är 
placerad längst ut på ett teleskopskaft tillsammans med LED be-
lysning vilket möjliggör enkel inspektion av propeller, bogpropeller, 
anoder, roder, skrov osv utan att behöva lyfta båten eller använda 
dykare.

Kameran är vattentät enligt 
IP68. Visningen sker i en 5,6” 
high bright TFT färgskärm el-
ler direkt i en dator. Det som 
filmas kan också sparas i 
ett minneskort (4GB) för att 
användas, visas, sparas och 
delges i vilken dator som 
helst. Scubar IM-SCU-PRO 
har internt batteri och kan 
laddas med 12V eller 220V. 
Svensk distributör Cordland 
Marine AB, 
www.cordland.se.

NordPass - viktig mötesplats för de nordiska  
redarorganisationerna 
I november var de danska redarföreningarna värd för NordPass 
mötet som hölls på Samsø. Under träffen diskuterades bland 
annat problematiken med konkurrensen från s.k. 12-båtar. Både 
Norge och Danmark har hårdare krav på den typen av passagerar-
trafik än vad som finns i Sverige. Det svenska behörighetsbeviset 
för inre fart i form av ett plastkort imponerade på kollegorna i övri-
ga länder liksom den kortade behörighetsgrundande praktiktiden. 
Henry Börjesson från Skärgårdsredarnas styrelse fanns på plats 
för att representera den svenska föreningen. 

NordPass är ett nätverk för de nordiska branschorganisatio-
nerna som organiserar rederier med mindre passagerarfartyg. 
Tillsammans representerar de nordiska föreningarna 1200 far-
tyg med 100 miljoner passagerare årligen. NordPass bildades 
2002 och medlemmarna träffas årligen på någon plats i Norden. 
Träffarna ger ett viktigt erfarenhetsutbyte mellan kollegorna i 
Danmark, Norge, Sverige och Finland.

✯ Pressreleaser
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”Som västkustbo ligger sjöfarten mig 
nära om hjärtat. Cirka 90 procent av 
den svenska utrikeshandeln transpor-
teras någon gång till sjöss. Jag kan inte 
nog understryka hur viktig den är för 
Sverige, för Västsverige, för vår kon-
kurrenskraft, för våra jobb och för vår 
miljö. En konkurrenskraftig svensk 
sjöfart behöver bra villkor för att 
fortsätta utvecklas och konkurrera på 
världsmarknaden.

Det är minst sagt omvälvande tider 
för sjöfarten just nu. Under lågkon-
junkturens 2009 har vi sett priserna 
på bulkfrakt rasa till katastrofnivåer 
och vi har alla sett bilder på hur allt fler 
fartyg lagts upp på grund av för låg ef-
terfrågan på fartygstransporter. Nu kan 
vi dock äntligen skymta ljuset i tunneln.

Sedan regeringen tillträdde har vi 
arbetat för att förbättra näringsklima-
tet, göra det mer lönsamt att arbeta och 
förenkla regelverk. Allt detta har stor 
betydelse för att hjälpa sjöfartsnäringen 
på fötter igen. Men det krävs mer.

I dag på, Nordens största transport-
konferens, Transportforum kan jag 
presentera sju punkter för en stärkt 
sjöfartsnäring:

1 Svenskt internationellt fartygsregister 
för bättre konkurrenskraft.

Svensk sjöfart måste få bättre konkur-
renskraft för att kunna konkurrera på 
en global marknad. Regeringen kom-
mer därför i morgon fatta beslut om att 
se över vad som krävs för effektiva och 
konkurrenskraftiga sjötransporter, och 
kanske framförallt möjlighet att införa 
ett svenskt internationellt fartygsregis-
ter. Detta ger betydligt bättre konkur-
rensvillkor för svenska rederier.

Regeringen har dessutom givit Till-
växtanalys i uppdrag att genomföra en 
analys av de näringspolitiska förut-
sättningarna för det svenska maritima 
klustret.

2 Effektiviserad besiktning av fartyg
Ska sjöfarten utvecklas så krävs in-

vesteringar och till det lönsamma trans-
porter. Regeringen har därför beslutat 
att uppdra åt Transportstyrelsen att 
effektivisera och skapa större flexibilitet 
för besiktning av fartyg som för svensk 
flagg. Målsättningen är att arbetet ska 
ytterligare förenkla och skapa bättre 
näringspolitiska förutsättningar för 
rederier som för svensk flagg.

3 Satsning på närsjöfarten
Regeringen har beslutat att utreda 

och genomföra EU:s regelverk om inre 
vattenvägar. När detta är infört kan 

transportsystemet på de inre vattenvä-
garna utnyttjas mer kostnadseffektivt 
och dessutom vara till gagn för miljön.

4    Mindre administration och färre regler
Regeringen arbetar aktivt med 

regelförenkling för att minska de admi-
nistrativa kostnaderna med 25 procent. 
Under det svenska ordförandeskapets 
sista ministerrådsmöte beslutades om 
en allmän inriktning om EU-direktiv 
om rapporteringsformaliteter vilket 
innebär minskade administrativa 
procedurer för fartyg som angör hamn 
inom EU.

5 Skattelättnader för landansluten el
Regeringen förbereder ett förslag 

om skattenedsättning för landansluten 
el till fartyg i hamn. Idag använder 
fartyg som ligger i hamn oftast en 
hjälpmotor som drivs med diesel- eller 
tjockolja för sin elförsörjning. Detta 
medför både utsläpp och buller. Med 
landansluten el kommer avsevärda mil-
jöförbättringar kunna uppnås.

6 Ökad forskning
För att svensk sjöfart ska utvecklas 

krävs resurser till forskning. Reger-
ingen har därför kraftigt ökat anslagen 
till forskning i forskningspropositio-
nen som sträcker sig fram till 2015. 
Ett av de prioriterade områdena där 

 SJU PUNKTER FÖR 

En stärkt sjöfart
Infrastrukturminister Åsa Torstensson presenterade på Nordens största transportkonferens, Transportforum i Linköping  
den 13 januari, sju punkter för en stärkt sjöfartsnäring. Bland annat vill infrastrukturministern ha mer forskning, en ökad ef-
fektivisering vid besiktning av fartyg och färre regler för minskade kostnader. Talet i sin helhet finns att läsa nedan:  
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är miljö och i det sjöfarten. Forskning 
och utveckling är en viktig komponent 
för en konkurrenskraftig näring, men 
också naturligtvis för miljö och säker-
het. Jag ser därför mycket positivt på 
den satsning som gjorts på Chalmers 
Lighthouse tillsammans med näringen i 
Göteborg.

7 Bättre förutsättningar för rekrytering
En central fråga för att sjöfarten ska 

kunna utmärkas av god konkurrens-
kraft är goda möjligheter att rekrytera 
kompetent personal till sektorn. Re-
geringen har därför gett Sjöfartsverket 

i uppdrag att ta fram ett handlings-
program. Till det kommer regeringens 
övriga åtgärder för att förbättra på 
arbetsmarknaden samt branschens eget 
arbete att bli bättre på att attrahera 
arbetskraft.

Efterlängtad tonnageskatt
Sedan vet jag att det för sjöfartsnä-
ringens del är oerhört viktigt med ett 
införande av tonnageskatt. Jag delar den 
åsikten och kommer fortsatt arbeta för 
att en tonnageskatt ska kunna införas så 
snart som möjligt.

Min vision är att svensk sjöfart ska vara 
synonymt med kvalitetssjöfart med hög 
standard när det gäller miljöskydd och 
säkerhet och att svensk sjöfart ska ha 
konkurrenskraftiga förutsättningar. 
Fokus i vårt arbete måste vara på hela 
sjöfartsklustret, det vill säga verksam-
het såväl till sjöss som på land. Det är 
synergin mellan dessa som ger spin-off-
effekter och skapar svenska arbetstill-
fällen både till land och till sjöss.”

Åsa Torstensson (C)
Infrastrukturminister
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Isiga 
vägar Is fascinerar. Små barn kan leka i 

timtal i en vattenpöl som fått sitt första 
istäcke. Ska det hålla eller brista? Stora 
barn och barnsliga vuxna följer TV-
programmet Iceroad Truckers där dom 
tuffaste av killar kör långtradare över 
isvägarna till de arktiska delarna av 
Kanada. Programmet har körts i repris 
många gånger.

Vår skräckblandade förtjusning för 
isar hör troligen ihop med att den stän-
digt rör sig och omformas. Ett istäcke 
är starkt och skört på samma gång och 
visst pirrar det lite i magtrakten när 
bilen rullar ut på en frusen sjö. Det är 
trots allt bara ett förgängligt skal som 
skiljer oss från det iskalla vattnet.

En isväg är en väg som går över en 
frusen sjö, älv eller ett hav. För att 
kallas isväg ska det gå att köra med en 
personbil på vägen. Det finns både pri-
vata, kommunala och statliga isvägar. 
De statliga underhålls av vägverket. 
Även inom skogsbruket anläggs ibland 
isvägar över skogssjöar och älvar för att 
korta transportlederna.

Klimatförändringarna påverkar
Isvägarna erbjuder ofta en tidseffektiv 
transportväg när färjorna lagts upp på 
land. Men det medför också ett stort 
ansvar. Att anlägga, driva och under-
hålla isvägar tarvar stora kunskaper 
om isens egenskaper och bärförmåga. 
Klimatförändringarna med stora tem-
peraturväxlingar vintertid har inte gjort 
saken lättare.

Bengt Landén på Färjerederiet är 
ansvarig för Storsjöns tre isvägar. 

– Klimatförändringarna påverkar 
helt klart isvägarna på Storsjön. Under 
1980- och 1990-talet öppnade vi isvä-
garna vid jul eller nyår. Numer är isen 
inte tillräckligt tjock förrän i mitten av 
januari eller början av februari.

Bengt har märkt att förändringarna 
är störst i början av vintern. I slutet av 

issäsongen är det andra faktorer som 
påverkar hur isen rör sig. Det sämsta 
med de senaste årens milda vintrar är 
ändå de många temperaturväxlingarna. 
När det är varmt sväller isen och det 
blidas råkar som böjer upp sig på ytan. 
När det växlar om och blir kallt snabbt 
spricker isen. Det händer att råkarna 
blir så stora att de skjuter mot land. Då 
måste isvägen stängas av och råkarna 
sprängas bort.

Bäst utan snö
Bengt förklarar att  isen blir bäst om det 
hinner bli kallt så att isen fryser ihop 
innan det kommer snö. Rent vatten 
ger klar och stark is. Och när isen väl 
frusit ihop klarar den sig bäst om det är 
lagom kallt, fem till tio minusgrader är 
idealiskt. Blir det smällkallt så tempera-
turen kryper ner mot 20 eller 30 minus 
bildas sprickor.

För mycket snöande är heller inte bra 
för isbildningen. Snön bildar ett isole-
rande lager som gör att tillfrysningen 
stannar av. Efter höstarnas och för-
vinterns snöfall kör man därför skoter, 
ibland med sladdar och armeringsmat-
tor på släp, för att packa ihop snön. 
Kortare isvägar kan vattnas.  

Stora snömängder är speciellt pro-
blematiskt på försäsongen när isen inte 
håller för plogbilar.

– Snötäcket fungerar precis som ett 
lager med gullfiber uppe på isen, säger 
Mats Eriksson, som är kollega till 
Bengt. Mats anlade sin första isväg åt 
Vägverket 1969 på sträckan mellan 
Stavre och Ammerön över Revsunds-
sjön. Han ser tydligt hur förutsätt-
ningarna för isvägar försämras i takt 
med att klimatet blir varmare. I början 
av 1970-talet öppnades isvägen över 
Revsundssjön redan i mitten av no-
vember och normala år var den farbar 
hela april. Visserligen var kravet då 20 
centimeters istjocklek, istället för 25 

text: jessika ericsson
foton: mats eriksson, färjerederiet

Färjelinje på sommaren – isväg på vintern. 
Så ser det fortfarande ut på flera platser i norr. 
Men isvägar kräver långvarig kyla och när klimatet blir 
varmare blir isvägarna färre. Vi har tittat närmare på en trans-
portväg som är helt beroende av naturens egna krafter.

Färjerederiets isvägar
Färjerederiet som ingår i Vägverket  
sköter sju isvägar:

Boheden
Går över en del av Kalixälven som  
brukar kallas ”djupträsket”.

Rödupp
Vår nordligaste allmänna isväg, två mil 
nordväst om Överkalix. Här är isvägen 
öppen halva året. Resterande tid är det 
färjeförbindelse.

Avan
Isväg över Luleälven knappt två mil 
från Luleå.

Revsundssjön
Färjeförbindelsen mellan Stavre på 
fastlandet och Ammerön ersätts av 
isväg vintertid.

Sunne kyrka
Isväg över Storsjön mellan Sunne och 
Vällviken på Ovikssidan. Isvägen är 
fyra kilometer lång och därmed den 
längsta.

Isöleden 
1,7 kilometer lång isväg mellan Isön 
och Norderön i Storsjön. Färjelinjen 
som går parallellt med isvägen hålls 
öppen året om för den tunga trafiken.

Håkansta
2,5 kilometer lång isväg mellan 
Håkansta och Norderön på Storsjön. 
Färjan läggs upp och ersätts helt av 
isvägen vintertid.

Isvägen mellan Hampetorp och Vinön i 
Hjälmaren har stängts på grund av allt 
för milda vintrar med dåliga isförhål-
landen. Den var tidigare den längsta 
isvägen (5,5 kilometer).

Kommunala isvägar
Varje vinter plogas isvägar i flera norr-
landskommuner, bland annat i Luleå 
där det går att köra bil över isvägarna 
långt ut i skärgården.

Isvägarna i Luleå skärgård är 40-45 
meter breda och cirka en halv meter 
tjocka innan man plogar. Hur snabbt 
isvägarna är klara beror naturligtvis på 
vädret och isläget.

Normala vintrar plogar Luleå kom-
mun upp tre sträckor: En sträcker sig 
från Sandön (via Hamnholmsviken) till 
Junkön. De två andra utgår båda från 
Hindersöstallarna men efter en liten 
bit kommer en korsning mot antingen 
Hindersön eller Storbrändön. Skyltar 
vid isvägens början talar om ifall isvä-
gen är öppen.
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centimeter som det ofta är idag, men 
även med den större säkerhetsmargina-
len hade säsongen varit längre förr.

Längsta isvägen nedlagd
Ett annat exempel är isvägen mellan 
Hampetorp och Vinön i Hjälmaren som 
fram till början av 2000-talet var Sveri-
ges längsta. Den har Vägverket beslutat 
lägga ner.

– Det blev ingen kontinuitet. Ena 
dagen var vägen farbar, nästa dag blev 
det färja. De sista åren var det knappt 
två månader vi kunde ha vägen öppen. 
Det måste till en omvänd klimatföränd-
ring om vi ska kunna öppna den igen. 
Om  vintrarna blir kallare är det ingen 
match att dra igång vägen igen.

Mats förklarar att klimatföränd-
ringarna med milda vintrar och många 
växlingar i temperaturen har medfört 
att det idag är en stor och svår process 
att få igång en isväg.

– När det blir snövintrar som den 
vi hade ifjol, med täta snöfall och tö 
däremellan, ”goväder” som vi säger, då 
är det inte lätt att vara isgubbe. Snön 
fungerar som ett läskpapper som drar 
vattnet genom isen.

– Skyfflar man undan snön ligger det 
ofta en decimeter vattensörja i botten. 
På isvägarna håller vi förstås rent från 
snö och vattnar när det behövs men vat-
tensörjan som ligger vid sidan av vägen 
blir en otroligt tung belastning på isen 
vid sidan av vägen.

Fingertoppskänsla
Mats tycker att Vägverket ska vara 
tacksamma som har sådana som Bengt 
och hans kollegor. Ett gäng som jobbat 
länge med isvägar och har en speciell 
fingertoppskänsla för att få till bra isar 
även under svåra förhållanden.

För att det ska bli en riktigt bra 
isvinter ska det vara lagom kallt utan 
nederbörd en lång period under hösten. 
Sedan en vinter med jämn kyla och utan 
allt för många snöstormar som gör att 

snön driver över isvägen. Då står sig 
isvägarna långt in på vårkanten.

Pimpelfiskarnas borrhål har ingen 
negativ inverkan på isvägarnas bärig-
het, inte närliggande isrännor heller. 
Tvärt emot vad man skulle kunna tro 
är en sjö- eller havsis med rännor ofta 
starkare än ett obrutet istäcke. De 
öppna rännorna tar nämligen upp spän-
ningar som uppstår när isen rör sig. Vid 
Isöleden, en av Storsjöns isvägar, hålls 
en färjelinje öppen i en ränna paral-
lellt med isvägen. Färjan går året om 
med tung trafik samtidigt som person-
bilar kör över isvägen 300 meter bort. 
Närheten till rännan är under de flesta 
förhållanden en fördel för Isöleden.

Istäcke på 20 centimeter
Enligt Vägverkets föreskrifter ska 
istäcket vara minst 20 centimeter tjockt 
för att en isväg ska öppnas men ofta får 
istäcket hinna bli hela 25 centimeter 
innan trafiken släpps på. Det är bara 
Bengt Landén och hans kollegor på Fär-
jerederiet som kör på 18 centimeters is. 

– Vi brukar gå igenom isen ibland 
säger Bengt lugnt och tillägger att Väg-
verkets testfordon är utrustade med 
flyttankar. 

Allvarliga incidenter är sällsynta men 
inträffar då och då. För ett tag sedan 
gick en personbil genom isen i en råk 
när den körde utanför vägen. Som tur 
var på grunt vatten. En enda gång un-
der de trettio år som Bengt har jobbat 
med Storsjöns isvägar har det inträffat 
en drunkningsolycka. En person smet 
förbi bommarna och körde över isvägen 
innan den hade öppnat. Isen brast och 
bilen sjönk. 

Annars tycker Bengt att bilister i 
allmänhet är bra på att hålla sig till de 
speciella regler som gäller vid körning 
på isväg. Hastighetsbegränsningen är 
30 kilometer per timme på en isväg som 
är 25 centimeter tjock. Kanske känner 
många till att det bildas en våg framför 
och bakom bilen vid iskörning. I låga 
hastigheter blir vågen mindre och det 
minskar risken att vågen spräcker isen.

Att köra bil över en isväg kräver inga 
speciella körkunskaper eller visst kör-
sätt. Det viktiga är att köra i lugn och 
jämn fart och hålla tillräckligt avstånd 
till framförvarande bil. Minst 50 meter 
ska det vara mellan bilarna och det är 
förbjudet att stanna.

Öppen isväg säker
Även om is är föränderligt ska ingen 
behöva vara orolig för att en isväg inte 
ska hålla intygar Bengt. Kontrollerna är 
rigorösa. Under försäsongen mäts isens 
tjocklek varje dag eller varje vecka, 
beroende på väder och vind. När isen 
väl har vuxit till sig är det viktigare att 
observera hur isens form skiftar. Det är 
då erfarenheterna och fingertoppskäns-
lan hos de som jobbar med isvägarna 
kommer bäst till sin rätt. Är vägen öp-
pen går det att lita på den. 

Så samla mod och rulla ut över isvid-
derna i vinter. Kavla upp ärmarna, 
skruva på stereon och känn dig som 
tuffingarna i Ice Road Truckers. Om 
klimatförändringarna fortsätter kom-
mer isvägarna tyvärr att bli allt färre i 
framtiden.

De flesta isvägar ersätter färjelinjer. Några isvägar har ingen motsvarande 
färjeförbindelse sommartid. Isvägen mellan Vällviken och Sunne är ett sådant 
exempel. En färjelinje kan hållas igång i en ränna parallellt med en isväg. Det 
är en fördel för isvägen eftersom rännan tar upp spänningar i isen. Isvägar är 
bredare än vanliga vägar. Varje fil brukar vara runt 50 meter bred. Anledningen 
är att snön driver lätt på isen och gör att vägen smalnar av. På Vägverket upp-
skattar man att kostnaderna för att hålla igång en isväg är ungefär det samma 
som för en vanlig väg. En isväg medför kostnader för personal och extra snö-
röjning. Å andra sidan slipper man kostnader för vägunderhåll och sand eller 
salt. Förutom i Sverige finns det isvägar i till exempel Finland, Norge, Estland 
och Kanada.

Mer om isvägar

Ismakeri.

Så kör du säkert på isväg
Maxhastighet är 30 km/timme.
Maxbelastning vid 25 cm tjock is är 2 ton.
Maxbelastning vid 40 cm tjock is är 4 ton.
Håll säkerhetsavstånd 50 meter till bilen framför.
Stoppförbud råder på isväg.
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Parterna har varit överens om förde-
larna med att ha en gemensam sådan 
policy, lika för alla företag. I slutet av 
februari 2009 överlämnade vi till de 
fackliga organisationerna ett förslag till 
policy. Därefter har förhandlingar på-
gått mellan parterna i omgångar under 
resten av förra året. 

Senaste förhandlingstillfället var i slutet 
av november 2009. Vid det tillfället 
konstaterade vi att vi var överens om 
nästan allt i texterna, men att vi har 
en punkt där det verkar vara mycket 
svårt att nå enighet. Oenigheten gäller 
vistelse ombord under ledig tid. Vi är 
överens med SFBF och SEKO om en 
allmän skrivning att det inte är tillåtet 
att vara påverkad av alkohol i arbetet 
eller vid vistelse under ledig tid i sam-
band med arbetet på någon arbetsplats 
i rederiet. I konsekvens med detta vill 
vi under rubrik ”Alkohol- och drogtes-
ter” också kunna ha möjlighet att testa 
den som väljer att stanna kvar ombord 
under ledig tid. 

Detta har de fackliga organisationerna 
reagerat kraftfullt på och framfört att 
det är den anställdes privatsak vad man 
gör på sin fritid. Vi har svarat att det är 
helt riktigt, den anställde gör vad man 
vill på fritiden, förutsatt att man lämnar 

arbetsplatsen. Vi vill inte heller, som de 
fackliga organisationerna anger som 
alternativ, att arbetsgivaren ska stänga 
arbetsplatsen omedelbart när arbetet 
är avslutat, eftersom vi kan se ett värde 
i att ge möjlighet att prata igenom 
dagens arbete innan man skiljs åt och 
lämnar arbetsplatsen. Detta måste dock 
kunna ske under ordnade former och 
med möjlighet för arbetsgivaren att ha 
viss kontroll eftersom man fortfarande 
befinner sig på sin arbetsplats. 

Efter det senaste förhandlingstillfäl-
let i november 2009 skildes vi åt med 
uppmaningen att fundera vidare var 
och en på sitt håll på denna fråga, och 
vi kommer under februari-mars att 
söka kontakt med SFBF och SEKO för 
att försöka fortsätta och slutföra dessa 
förhandlingar.

Hans Ronnerstam
ALMEGA

Förhandlingar om 
alkohol- och drogpolicy
Almega Tjänsteföretagen och de fackliga organisationerna Sveriges Fartygsbefälsförening (SFBF)  
samt SEKO – Facket för Service och Kommunikation har en längre tid diskuterat behovet av en alkohol- 
och drogpolicy för vårt avtalsområde Turism och Sjöfart, dvs skärgårdstrafik och annan inre fart.
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Från den 1 januari i år är det lag på att man måste ha kassap-
parat med certifierad kontrollenhet. (Det finns en generell dis-
pens som innebär att det inte utfärdas vite förrän den 30 juni 
2010 även om man inte har klart med certifierad kassa. Dock 
måste man ha tecknat order på en sådan kassa eller en kom-
plettering senast den 1 januari 2010). 

Fråga: 
Vårt rederi är en ideell förening med begränsad omsättning 
under några få månader per år. Måste även vi skaffa certi-
fierat kassaregister?

Svar: 
Verksamheter, te x ideell förening, som är befriade från skatt-
skyldighet enligt inkomstskattelagen (7 kap 7 §) för inkomster 
från försäljning av varor eller tjänster behöver inte skaffa certi-
fierat kassaregister och behöver inte heller begära dispens för 
det.

Skatteskydlig verksamhet med obetydlig omfattning undan-
tas också.  Med obetydlig omfattning menas den som bedri-
ver näringsverksamhet med en kontant försäljning inklusive 
moms som omsätter mindre än fyra prisbasbelopp (för 2010 
är ett prisbasbelopp 42 400 kr). Dessa företag är automatiskt 
undantagna från lagens krav och ska därför inte ansöka om 
undantag.

För försäljningsverksamhet som endast äger rum en begrän-
sad del av året (säsongsförsäljning) ska den kontanta omsätt-
ningen räknas om till årsbasis. En sådan omräkning ska dock 
inte göras om försäljningen sker under högst 30 dagar av ett 
kalenderår.

 
För ytterligare information, kontakta www.skatteverket.se/
kassaregister eller ring Skatteupplysningen 0771-567 567

✯ Läsarnas frågor
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Clean Shipping Project startade 2007 
med syftet att skapa ett verktyg för 
stora svenska lastägare att bättre kunna 
miljöbedöma de frakter som sker till 
sjöss. Syftet var också att lastägarna 
genom att koordinera sina frågor till re-
derierna skulle förenkla upphandlings-
proceduren och gynna kvalitetssjöfar-
ten. På sikt skulle detta kunna bidra till 
en snabbare och positiv miljöutveckling 
för hela branschen.

Initiativet togs regionalt i Göteborg 
och på Västkusten genom Västra Göta-
landsregionen, Länsstyrelsen i Västra 
Götaland, Göteborgsregionens Kom-
munalförbund och Business Region 
Göteborg. Även EUs Regionala Struk-
turfond är en betydande medfinansiär.

Clean Shipping Index
Projektet utarbetade ett miljöbedöm-
ningsindex – Clean Shipping Index – 
som fokuserar på fem huvudområden 
CO2 , SO2 och PM, NOx, kemikalier 
samt vatten- och avfallskontroll. Inom 
dessa områden ställs totalt 20 konkreta 
frågor och svaren bedöms i ett poäng-
system där maximalt 30 poäng kan 
erhållas inom varje område. Vetenskap-
ligt är det svårt att exakt poängsätta 
och jämföra olika typer av miljöåtgär-
der eller utsläpp men det kan ändå ge 
en tilläckligt god bild av vad ett fartyg 
eller rederi presterar miljömässigt för 
att starta en upphandlingsdiskussion.

Parallellt med detta arbete tog projek-
tet kontakt med ett stort antal svenska 
export-/importföretag för att undersöka 
deras intresse för medverkan. Gensvaret 
var överväldigande och idag finns 23 
av Sveriges största företag t.ex. Volvo, 

SKF, ABB, Preem, Sandvik, H&M, Er-
icsson, med som medlemmar i nätverket 
– Clean Shipping Network (se hemsidan 
www.cleanshippingproject.se).

Gemensam databas
Det första indexet presenterades på 
Clean Shippings hemsida i juni 2008. 
Medlemmarna i nätverket skrev ett 
gemensamt brev till alla anlitade och 
tänkbara rederier och bad om miljöin-
formationen via exel-blad som sedan 
lades in i en gemensam databas som alla 
medlemmar i nätverket har tillgång till. 
Vissa rederier krävde dock att informa-
tionen i databasen endast fick visas för 
medlemmar i nätverket.

För närvarande har drygt hälften av 
de drygt 70 tillfrågade rederierna läm-
nat information och 10 av de 14 största 
containerrederiena på världsmarkna-
den. De flesta redovisar dock bara en 
del av sina totala fartygsflottor. 

Revidering av indexet 2010
En revidering av indexet kommer att-
läggas ut på hemsidan i början på 2010. 
Framförallt är det förändringar när det 
gäller CO2 och SOx som har införts. 
I CO2 bedömningen är det inte längre 
åtgärder utan prestation i förhållande 
till en referens som poängsätts. När det 
gäller SOx sker viss poängsättning vid 

lite högre svavelhalter än tidigare.
Vad gäller själva databasen kommer 

exelbladen överges och varje redare som 
vill lämna information får ett unikt 
lösenord och kan logga in online till sin 
egen sida. Här kan också rederiet se hur 
det generellt ligger till gentemot andra 
rederier.

Verifikation av data  
En förutsättning för hög trovärdighet 
för de data som lämnas är att någon 
form av tredjepartsverifikation sker.  
En verifikationsprocedur testas för 
närvarande på ett antal fartyg av ett 
klassningsbolag och förhoppningsvis 
skall en sådan tjänst kunna erbjudas 
under 2010. Syftet är att denna skall 
vara enkel och kunna erbjudas av 
många klassningsföretag.

Under 2010 har projektet även planer 
på att öppna nätverket för internatio-
nella företag. Med det nya enkla sättet 
att lämna information kommer för-
hoppningsvis fler rederier och många 
fler fartyg att redovisas. En målsättning 
är också att kvalitetssjöfart som satsar 
på miljö skall få bättre marknadsande-
lar inte bara gentemot andra rederier 
utan också mot andra transportslag. 
Sjöfarten bör kunna få en ytterligare en 
skjuts genom Clean Shipping Project.
text: ulf duus

Clean Shipping 
Ett ”win-win” projekt för lastägare, 
kvalitetssjöfart och miljö
Sjöfarten är ett i grunden miljöanpassat 
transportsätt. Det är energieffektivt och  
har jämförelsevis låga krav på infra-
struktur. Sjöfartens utpräglade inter-
nationella karaktär gör emellertid att 
den undgått en stor del av de miljökrav 
som ställts på landbaserade verksam-
heter som industrier och fordonstrafik. 
Sjöfarten ger idag upphov till avsevärda 
störningar för människa och miljö.

Mjölskärs fyr. FOTO BENGT FRIZELL



42 ★ Skärgårdsredaren 1-10

Briggen Tre Kronor seglade i december 
fram och åter till Köpenhamn för att 
delta i den internationella miljökonfe-
rensen COP15. Briggen är ju en ambas-
sadör för många intressen i och kring 
Östersjön så det var ganska självklart 
att det vackra fartyget skulle delta på ett 
eller annat sätt. Frågan var bara hur det 
hela skulle finansieras. En vintersegling 
kräver stora resurser.

Den senare frågan löstes genom in-
siktsfulla sponsorer som insett värdet av 
att vara på plats och att kunna använda 
briggens unika miljö som en passande 
mötesplats. Och briggen blev väldigt 
uppskattad av politiker, organisationer 
och deltagare som behövde träffas och 
diskutera miljöfrågor och annat mitt i 
Köpenhamns hjärta.

Själva seglingen blev till en upplevelse i 
sig. Skulle vi få uppleva samma strapat-
ser som forna dagars sjömän? Vi tänker 
på de historiska skildringarna om fartyg 
som stångar sig upp genom svåra förhål-
landen i Östersjön och besättningens 
längtan hem till jul och familjen i land? 
Ja, lite av allt blev det faktiskt.

Nerseglingen med passagerare om-
bord bjöd bl a på kuling och en frisk 
översegling till Gotland. Vädret var 

dock bussigt temperaturmässigt – sällan 
under nollstrecket förrän mot slutet. Det 
blev en spännande segling med mycket 
trivsamma inslag ombord. Nattvak-
terna med lussebullar och stjärnklar 
himmel till havs. Något man inte glöm-
mer så lätt.

 I Köpenhamn låg briggen tryggt förtöjd 
vid hotell Admiral vid Nyhavn. Ett per- 
fekt läge som lockade besökare och 
drog fullt hus på flera konferenser och 
seminarier. Kronprinsessan Viktoria, 
briggens gudmor, var ombord och del-
tog med glädje i arrangemangen.  

En hel del namnkunniga internationella 
politiker gjorde besök ombord.

Hemseglingen var bistrare med rejäla 
minusgrader, isigt och snöigt ombord 
och kalla vakter. Det blev dessvärre 
en hel del motorgång hemåt beroende 
på vindar och tidspress. En lite lagom 
nedisad brigg kunde i alla fall lägga till 
i Stockholm några dagar före julaf-
ton och en nöjd kapten Allan Palmer 
tackade besättningen för ett väl utfört 
jobb.

Claes Ander, jungman Briggen Tre Kronor

MED BRIGGEN TRE KRONOR TUR OCH RETUR KÖPENHAMN

Vinterseglingen till 
miljökonferensen COP15

Matros Maja Hallén skottar snö på däck. FOTO BJÖRN MELLSTRÖM




