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Ibland tänker jag att våra frågor börjar tas på allvar och att 
vi kan minska trycket mot myndigheterna och ägna oss mer 
åt andra näringsfrågor. Men tyvärr kommer det ständigt nya 
myndighetsrelaterade problem. Föreningen kommer nog för 
all framtid att få ägna mycket tid till detta.

Praktiktids- och behörighetsfrågorna verkar vara på rätt 
väg. Föreningen har genom mycket och långvarigt arbete 
lyckats få igenom betydande ändringar (exempelvis skär-
gårdsmatros, inrefartsbehörigheter, kortare praktiktider och 
förändrade dräktighetsgränser för befälspraktik). Kvar är 
att skapa en snabbare integrerad utbildningsväg till skär-
gårdskapten. Transporstyrelsen har detta som uppdrag från 
Näringsdepartementet och vi kan förvänta oss att det blir 
verklighet inom en överskådlig framtid. 

Ett stort problem är de drastiska avgiftshöjningarna för 
tillsyn, certifikat m.m. som slår mot hårt mot rederiernas re-
dan tidigare dåliga lönsamhet. Avgiftshöjningarna, som kom 
vid årsskiftet, är konsekvensen av den finansieringsprincip 
som regeringen beslutat för Transporstyrelsen. Den innebär 
att Transporstyrelsens verksamhet ska finansieras genom två 
intäktskällor. Regelgivning och normering (att ta fram och revi-
dera regelverk m.m.) ska vara anslagsfinansierat, dvs. betalas 
via skattemedel medan tillsyn, tillstånd och registerhållning 
ska vara avgiftsfinansierat, dvs. betalas av brukarna (redare, 
flyg- och järnvägsbolag, åkare, de som vill ha behörighets-
bevis m.fl.).  

Sjöfartsinspektionen låg organisatoriskt under Sjöfarts-
verket och tilldelades medel via Sjöfartsverkets budget. 
Kostnaden för Sjöfartsinspektionens tillsynsverksamhet täck-
tes bara delvis av tillsynsavgifterna. Underskottet täcktes upp 
av intäkter från farledsavgifterna (som bara betalas av storsjö-
farten). Skärgårdstrafikens tillsyn har med andra ord tidigare 
indirekt varit subventionerad av farledsavgifterna.

När Sjöfartsinspektionen bröts loss från Sjöfartsverket och 
hamnade som en del i Transportstyrelsen blev underskottet 
mer uppenbart. 2009 fördes 152 miljoner av farledsavgifterna 
över från Sjöfartsverket till Transportstyrelsen och 2010 147 
miljoner. Överföring av medel mellan myndigheterna är en 
temporär lösning som successivt ska upphöra. Kostnaden 
för regelgivning och normering ska därefter täckas av anslag 
från staten. Farledsavgifterna ska stanna hos Sjöfartsverket 
och kommer troligtvis att sänkas eftersom de inte längre ska 
täcka en del av kostnaderna för tillsynen. Det är bra för svensk 
export och import, men en klen tröst för oss. 

Framöver ska tillsynsavgifterna till fullo betalas av oss 
brukare. För att skapa konkurrensneutralitet ska finansie-
ringsformen vara lika för alla trafikslag, men sedan tidigare 
finns det en flora av olika finansieringsformer som kräver tid 
att ändra. Järnvägen har varit helt anslagsfinansierad, vägtra-
fiken har haft en blandform och flyget har varit avgiftsfinansie-
rad men på ett svåröverskådligt sätt. Reformen förväntas vara 
helt genomförd om 3-4 år. Eftersom sjöfarten redan tidigare 

till viss del varit avgiftsbaserad var det lätt att administrativt 
anpassa den till den nya principen. Det var bara att höja avgif-
terna.

Hanteringen av höjningen, som kom oanmäld och helt 
oväntad, är ett praktexempel på okänslighet och brist på in-
sikt i näringens villkor. Skälen till avgiftshöjningarna har inte 
på ett begripligt sätt kommunicerats till näringen. Vi hade 
behövt en rimlig tid att anpassa oss och att framföra krav 
på reformer som kan göra tillsynen mer kostnadseffektiv. 
Finansieringsprincipen i sig är däremot begriplig. Det är svårt 
att argumentera för att de som betalar farledsavgifter ska bära 
våra kostnader. Vad som sticker ut i detta sammanhang är att 
12-båtar under 20 brt inte har någon tillsyn alls, och därmed 
ingen kostnad för detta, vilket ökar konkurrensnackdelen för 
passagerarfartygen. 

Förutom avgiftshöjningarna har Sjöfartsavdelningen, för att 
få full kostnadsteckning, även infört en schablontid per far-
tygstyp. Det innebär att inspektörerna ska ägna minst en viss 
tid åt besiktningen oavsett vilken tid förrättningen egentligen 
borde ta. Jag har fått tydliga indikationer på att antalet debi-
terade timmar har blivit betydligt fler. Att samma besiktning 
nu kan ta den dubbla tiden mot tidigare bara för att finansiera 
myndigheten är oacceptabelt. Denna överdebitering är osund 
och måste upphöra omgående. 

De höjda kostnaderna är ett reellt hot mot överlevnaden 
för rederier med liten omsättning och dålig lönsamhet och 
föreningen kommer att verka kraftfullt för att begränsa tillsyns-
avgifterna.

I en remiss som har skickats ut till branschen skisseras ett 
framtida debiteringssystem med en fast tillsynskostnad. Det 
finns fördelar med detta, men det skapar en del frågor kring 
incitamentet för rederierna att införa egenkontrollsystem. 
Remissen öppnar även för anpassade avgifter beroende på 
betalningsförmåga. Men oavsett debiteringsprincip kommer 
den totala avgiftsnivån för vår näring att vara högre än tidigare. 

Ska vi få rimligare avgifter måste myndigheten effektivi-
sera och rationalisera verksamheten. Vår förening har därför 
all anledning att kritiskt betrakta relevansen, kvalitén och 
effektiviteten av tillsynen. Man bör även se över besiktnings-
intervallerna och egenkontrollsystem måste medföra lägre be-
siktningskostnader. Enklare regler ger lättare tillsyn och regel-
förenklingsarbetet blir därmed ännu viktigare för oss. 

Regeringen har öppnat för möjligheten att nyttja klassi–
ficeringssällskap som alternativ till Transportstyrelsen för 
att konkurrensutsätta tillsynen. Att utreda förutsättningarna 
för detta har emellertid uppdragits åt TS, vilket är synnerligen 
tveksamt. Få organisationer kan se objektivt på sin egen verk-
samhet och utreda förutsättningarna för att göra sig själva 
onödiga. Föga förvånande anser TS redan i en delrapport att 
passagerarfartygen ska undantas från möjligheten att anlita 
klassen. 

Att verka för att tillsynsverksamheten reformeras kommer 
att vara en av föreningens viktigaste uppgifter framöver.

Alla medlemmar är välkomna till höstmötet i Strömstad.
Glöm inte att anmäla er.

Arne Welin, Vd

✯ Vd har ordet!
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Följ med Skärgårdsredarna till höstmötet den 6-8 oktober i Strömstad.  
Vi vågar lova en oförglömlig resa med ett intressant program och unika natur-
upplevelser. Vi bor på nybyggda Strömstad Spa & Resort. Där finns många 
möjligheter till avkoppling och nöje. Läs mer på www.stromstadspa.se. 

I anslutning till mötet finns även några av våra leverantörer som utställare och 
deltagare i programmet. 

För medföljande anordnas om intresse finns en bussresa till Norrby köp- 
center, som är Sveriges största och det tredje största i Skandinavien.

Inbjudan har skickats ut till alla medlemmar den 20 augusti.  
Sista anmälningsdag är 13 september. 

Följ med till Strömstad och Kosterhavet 6-8 oktober!

Höstmöte 2010 
i Strömstad

ONSDAG 6 OKTOBER

Ankomst till hotellet och lunch

Båtresa till Tjärnö Marinbiologiska med  

guidad visning

Rundresa med båt

Middag med båtresa, skaldjursbuffé och underhåll-

ning på den vackra Furholmen utanför Strömstad. 

TORSDAG 7 OKTOBER

Föreningsmöte

Lunch

Workshop

Fria aktiviteter, tid för SPA-behandlingar mm

Gemensam festmiddag med underhållning och quiz

FREDAG 8 OKTOBER

Föredrag

Lunch

Hemresa

Filip Andersson, Pine IslandStrömstad SPA & Resort
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Askersunds 
Skärgårdstrafik AB
I Askersund, längst norrut i Vättern, håller 
det äkta paret Johan och Marita Bergsten 
till med sitt passagerarfartyg Wettervik. 
Verksamheten drivs genom Askersunds 
Skärgårdstrafik AB.

En skärgård för naturälskare
För den jäktade storstadsbon, som reser 
mellan Göteborg och Stockholm på den 
underbart vackra vägen längs Vättern 
mellan Jönköping och Ödeshög, ter sig 
skärgårdstrafik något främmande. Men 
faktum är, att norra delen av Vättern 
har en mycket rik skärgård med 250 öar, 
kobbar och skär av vilka 50 är större än 
en fotbollsplan. Och alla är obebodda! 
Ett fantastiskt område att utforska för 
den naturintresserade.

– Wettervik är ett idealiskt fartyg för 
oss, säger Johan Bergsten. Hon har ett 

djupgående av endast en meter så vi kan 
lägga till nästan överallt.

Paret Bergsten började sin verksamhet 
2003. Johan, infödd Askersundsbo, hade 
arbetat både på Motala Express och 
Kind innan han 1977 gick ut på de stora 
oceanerna. 1988 var han tillbaka och 
jobbade bl a på Wasa Lejon, Svea Lejon 
och Sandön. Marita är utbildad under-
sköterska, så det var inte alldeles säkert 
att hon skulle trivas med sjölivet även 

om det bara gällde trafik på Alsen, som 
Vätterns nordligaste vik kallas.

– Innan vi bestämde oss hyrde vi där-
för fartyget säsongen 2003. 

Johan minns att fartyget såldes under 
det året och att priset gått upp när man 
köpte loss Wettervik 2004. Då seglade 
ännu Motala Express med Askersund 
som bashamn. 

– Vi hade olika målgrupper, fastslår 
Johan, så vi stimulerade varandra. Men 
nu har Vätterns fånge, alias Motala 
Express, legat still i fem år. Just nu ligger 
hon i Motala Verkstads docka.

Plats för 30 rullstolar
– Tidigt upptäckte vi att för att lyckas 
måste vi anpassa Wettervik för personer 
med funktionsnedsättningar, fortsätter 
Johan. Vi hade många förfrågningar

Fortsättning nästa sida...

Johan och Marita Bergsten ombord på Wettervik.
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från bussbolag, men när man också 
hade med sig en rullstolsburen gäst var 
vi inte längre intressanta. En rullstol 
gjorde att vi gick miste om kanske 50 
passagerare. Så vintern 2005 – 2006 rev 
vi ut de gamla bänkarna och ersatte dem 
med bord och stolar och gjorde en bred 
mittgång. Dessutom installerade vi en 
trapphiss för rullstolar och permobiler. 
Numera kan vi ta med oss 30 rullstols-
burna gäster och vi har vänt en nackdel 
till en fördel. Det är ju heller inte fel att 
Marita är undersköterska och van vid 
att ta hand om denna kundgrupp.

Kreativa idéer
– Det mesta vi kör är charter. Vi lig-
ger idealiskt till runt 25 mil från både 
Stockholm och Göteborg. Vi har gjort 
ett speciellt paket för bussbolag, där vi 
alltid är med som en del. Ett paket kan 
t ex bestå av en rundtur inklusive lunch 
på Wettervik, visning av Stjärnsunds 
Slott, besök på en exklusiv chokladfa-
brik samt kaffe och tårta på något av 
stans trevliga kaféer. Bussbolagen tycker 
det är praktiskt och bra att hela arrange-
manget kommer på en enda faktura. Vi 
har ungefär 90 sådana turer per säsong.

Johans idéer om att fylla båten vet 
inga gränser.

– När nu båten handikappanpassats och 
fått en bred mittgång måste det ju vara 
perfekt för mannekänguppvisningar, 
funderade Johan och så tog han kon-
takt med en av stadens modeaffärer, 
en skoaffär och en smyckesaffär och 
ett samarbete kom till stånd. Och hela 
båten fylldes.

Under tiden jag var ombord ringde 
några kunder och ville vara med på 
räkfrossa.

– Jag har några platser kvar den 18 el-
ler 25 september, svarade Johan. Och till 
mig tillade han. – Det borde finnas fler 
lördagar varje månad!

Under vardagar i perioden juli – halva 
augusti kör man turistturer på en och en 
halv timma två gånger om dagen.

– I år har det hittills varit bra. Men är 
vädret dåligt kanske det inte kommer så 
många. Men vi går oavsett om det är två 
eller 50 passagerare.

Bröllop och begravning
Johan har också vigselrätt och det 
brukar bli omkring 20 vigslar om året. 
Ibland används fartyget också vid be-
gravningar då askan sprids över  
Vätterns vatten.

– Vet Du att Vättern är Sveriges 
största sjö? frågar Johan. Inte till ytan 

men till innehåll. Det finns 74 kubik-
kilometer vatten i sjön och det tar 60 år 
för vattnet att bytas ut.

Wettervik är utmärkt för en busslast 
och har plats för 56 ätande gäster och 
certifikat för 98 passagerare. Hon har 
två Scania Vabis i källaren som kan ge 
henne en fart av 12 knop. Ofta är rund-
tursfarten lägre än så, 7– 8 knop och 
mer ekonomiskt ur bränslesynpunkt.

– Vi brukar göra allt underhållsarbete 
på fartyget själva. När vi behöver ta upp 
fartyget på slip går vi till Rödesunds 
varv i Karlsborg, säger Johan.

Skokloster
Wettervik har just fyllt 60 år. Hon leve-
rerades den 13 maj 1950 av Gustafsson 
& Anderssons Varvs AB på Lidingö till 
greve Rutger von Essen på Skoklosters 
Slott och skepparen Ture Carlsson i 
Stockholm med namnet Skokloster. 
Fartyget sattes in på linjen Stockholm – 
Sigtuna – Skokloster – Graneberg. Greve 
von Essen insåg tidigt turismens bety-
delse och underlättade genom fartyget 
tillgängligheten till sitt slott Skokloster. 
I mars 1953 sålde skepparen Ture Carls-
son sin hälft i fartyget för 55 000 kronor 
till greven som därmed blev ensam ägare 
till fartyget.
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Delfin I
I juni 1961 avyttrades hon för 150 000 
kronor till Waxholms Nya Ångfartygs 
AB i Vaxholm. Hon döptes om till Del-
fin I och sattes in i turisttrafik i Stock-
holm. Hon blev det första fartyget med 
namnet Delfin i turistfarten i Stockholm. 
Delfinbåtarna dominerar ju numera 
turisttrafiken i där.

1960-talet var en turbulent period för 
det anrika Waxholmsbolaget. Per den  
1 oktober 1964 övertogs de flesta av  
bolagets båtar av AB Waxholmsbåtar 
som samtidigt ändrade namn till 
Waxholms Ångfartygs AB. En del 
båtar, bland andra Delfin I, stannade 
kvar i det gamla bolaget som samtidigt 
ändrade namn till Tourist Sightseeing 
AB, Stockholm. I augusti 1978 inköptes 
detta bolags alla fartyg för tillsammans 
4 miljoner av AB Aug Lindholm Eftr, 
Stockholm.

Hjelmare kanal
Den 8 november 1978 såldes hon till 
Åke Norén i Stora Mellösa som regist-
rerade sitt nyförvärv på Rederi AB 
Mälaren – Hjälmaren. Åke, som gav 
250 000 kronor för fartyget, döpte om 
det till Hjelmare Kanal. Efter säsongen 
1979 tog han sitt fartyg till Skomakare-
holmen i Hjälmaren där han hade ett 
litet varv. Där sysselsatte han sig med 
total ombyggnad av båten. Han gjorde 
så mycket varje vinter att båten kunde 
användas under sommarsäsongen. 
Våren 1983 var ombyggnaden klar och 

Hjelmare Kanal hade fått både byssa 
och ny överbyggnad.

Under sommaren 1985 hyrde Åke en 
liten ö i Mälaren, Strömskär, där han 
på onsdagskvällarna anordnade dans. 
Björnön gick från Västerås och Hjelma-
re Kanal kom från Torshälla. På vägen 
ut hade han räkfrossa. Åke importerade 
ett eget vin från Sydafrika som han 
sålde ombord med namnet Mälarvin. 
Folk strömmade till. Men det förekom 
inget supande ombord. Vinet var endast 
stämningshöjande.

Pendlaren
År 1997 fyllde Åke Norén 75 år och 
hela hans flotta, som bestod av tre far-
tyg, såldes till Ångfartygs AB Strömma 
Kanal, Stockholm. Hjelmare Kanal, som 
döptes om till Pendlaren, betingade ett 
pris av 500 000 kronor. Hon sattes nu i 
trafik på Mälaren mellan Stockholm och 
Alviks Strand.

Bore Lines AB övertog rörelsen per 
den 1 januari 1999 och fartyget regist-
rerades på detta bolag. Senare under 
året ändrades namnet på bolaget till 
Strömma Turism & Sjöfart AB.

Wettervik
I november 2000 såldes hon för  
575 000 kronor till Sandön Karlsborg 
AB och fick Askersund som hemort. 
Nytt namn blev samtidigt Wettervik.

Under 2003 hyrdes fartyget ut till 
paret Bergsten. Samtidigt såldes farty-
get för 675 000 kronor till Swedspin 
AB. När Bergstens köpte fartyget den 
2 januari 2004 hade detta pris höjts till 
860 000 kr.

Askersund
En tur med Wettervik är inte den enda 
turistattraktionen i Askersund. Själva 
staden är mycket väl värt ett besök. 
Staden fick stadsprivilegier redan 1643 
tillsammans med Nora, Lindesberg 
och Grythyttan. Askersund var då ett 
litet samhälle på cirka 500 invånare 
som man, enligt Carl von Linné, ”snart 
passerar”. Idag är Askersund en liten 
charmig sommaridyll med kaféer och 
näringsställen och med ett stort bu-
tiksutbud. För inte så länge sedan var 
hamnen i Askersund en viktig transit-
hamn för brännvin! I Läggesta utanför 
Askersund, fanns ett destilleri och 
varorna fördes i stora mängder till bl a 
Vadstena för lagring.

Stjärnsunds Slott är också värt ett be-
sök. Detta slott tillhör numera Svenska 
Vitterhetsakademin. Man får dock inte 
förväxla Stjärnsunds Slott med orten 
Stjärnsund i Dalarna där Christopher 
Polhem var verksam.
text och foto: krister bång

Interiör från  
Wettervik. Mitt-
gången passar både 
för rullstolar och för 
mannekänger.

Övre däck en  
solig dag strax  
före avgång.

Skokloster i trafik på 1950-talet. Fotot är taget från Västerbron. Ibland går färden genom trånga farleder.
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Vad är LNG?
Det finns idag en begreppsförvirring när 
det gäller LNG. Begrepp som LBG, CNG, 
fordonsgas, naturgas och biogas blandas 
ofta ihop och missförstås vilket skapar 
förvirring. I princip kan man dock säga 
att begreppen representerar olika former 
av precis samma sak, nämligen en gas som 
i huvudsak består av metan (CH4). 

LNG eller ”liquefied natural gas” är na-
turgas som komprimeras genom kylning. 
För att vara flytande vid atmosfärstryck 
kyls naturgasen till -162 °C. När naturga-
sen ändrar fas från gas till vätska minskar 
volymen 600 gånger. Densiteten på LNG 
är normalt mellan 0,40 och 0,45 ton/m3 
vilket är ungefär hälften av diesel. Som 
tumregel är energiinnehållet i 1 ton LNG 
ungefär det samma som 1 ton diesel vilket 
ger att LNG har ungefär dubbelt så stor 
volym som diesel för motsvarande ener-
giinnehåll. En prisjämförelse görs därför 
lättast om priset på de olika bränslena ges 
i SEK/ton.

Naturgas är, precis som diesel, ett fossilt 
bränsle. Biogas, som av många betraktas 
som det biobränsle som har störst po-
tential att ersätta fossila bränslen, består 
också det i huvudsak av metangas. Detta 
gör att naturgas och biogas i princip är 
helt substituer- och blandbara med var-
andra. Kyld biogas kallas för LBG eller 
”liquefied bio gas” och ett fartyg som 
byggs för LNG drift kan även använda 
LBG som bränsle.

CNG eller ”compressed natural gas” 
som ofta kallas för fordonsgas i Sverige, 
består antingen av naturgas eller biogas 
eller en blandning av de båda som tryck-
sätts med ca 200 bar. På detta sätt minskas 
volymen på gasen ca 200 gånger. Volymen 
på CNG är 3 gånger så stor som LNG för 
samma mängd energi vilket gör CNG mer 
skrymmande än LNG och därför mindre 
lämpligt som bränsle i mer energikrävan-
de applikationer såsom fartyg.

En annan viktig sak att förstå är att det 
aldrig är CNG eller LNG som används 

som bränsle i motorn utan att detta bara 
är förvaringsformen. Innan varken LNG 
eller CNG kan användas i en motor måste 
den ombildas till vanlig gas för att sedan 
förbrännas i motorn.

Varför använda LNG som bränsle?
Varför är då LNG intressant som bränsle 
för den Svenska Skärgårdsflottan? I grun-
den är detta mycket enkelt. LNG har po-
tential utgöra ett billigt bränsle med god 
eller mycket god miljöprestanda. 

En motor som använder LNG som 
bränsle har mycket låga emissioner av 
NOx, SOx och PM och släpper dessutom 
ut ca 30 % mindre CO2 än en motor som 
går på diesel. Kan man sedan få tag på 
tillräckliga kvantiteter av LBG blir net-
totillskottet av CO2 mycket litet. 

Världsmarknadspriset på LNG är ock-
så mycket lågt och ligger ungefär på 200 
USD per ton vilket motsvarar ett literpris 
för diesel på drygt 1 SEK/liter.

LNG varför då?
Under ett antal år har intresset för att använda LNG som bränsle till stora fartyg som trafikerar farvattnen kring Sverige ökat dramatiskt. 
Detta beror framförallt på nya emissionskrav från IMO som träder ikraft i mitten på 10-talet. Mycket pekar också på att det även finns en 
stor potential för det kommersiella skärgårdstonnaget att använda LNG som bränsle.

Gasdriven passagerarfärja som går mellan Oslo och Nesodden. FOTO: SAMFERDSELSFOTO. 
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Varför använder inte alla LNG som 
bränsle redan?
I grunden finns det idag fyra faktorer som 
komplicerar användandet av LNG som 
bränsle till fartyg.

1. Det finns inget regionalt eller lokalt 
distributionssystem för LNG

2. Det saknas regelverk för att an-
vända LNG som bränsle till fartyg

3. Utbudet på lämpliga motorer för 
LNG-drivna fartyg är mycket 
begränsat.

4. Befintliga tankteknologier för LNG-
drivna fartyg ger skrymmande 
tankar. 

Distribution
Det distributionssystem som idag finns 
för LNG är uppbyggt för att leverera 
stora mängder energi under lång tid.  
LNG levereras ofta av fartyg med kapa-
citet på över 100 000 m3 till stora im-
portterminaler där den ombildas till gas 
igen för att pumpas ut till förbrukare via 
nationella gasnät. Det tidigare angivna 
världsmarknadspriset är relaterat till 
dessa system.

Idag är det inte tekniskt eller kommersi-
ellt möjligt att plocka små LNG-volymer 
ur dessa distributionssystem. Att vilja 
köpa 10 ton LNG per månad till en skär-
gårdsbåt blir lite som att åka till macken 
och köpa 1 dl bensin. Det går helt enkelt 
inte, utan skall du ha 1 dl bensin får du 
köpa det på apoteket eller färghandeln 
istället och då till ett helt annat literpris. 
Detta gör det svårt att idag säga exakt 
hur mycket LNG kostar om det skall an-
vändas som bränsle till en skärgårdsbåt.

Just nu pågår dock en snabb förändring 
kring detta. I Nynäshamn bygger Aga en 
regional omlastningsterminal på 20 000 
m3 för LNG som kommer att vara klar 
under 2011. Den innebär att det i Stock-
holmsområdet från och med då kom-
mer att finnas goda möjligheter att köpa 
LNG i små volymer distribuerat med bil. 
En liknande utveckling sker även i Göte-
borg där LNGGOT planerar att ha sin 
terminal om preliminärt 10 000 m3 klar 
sommaren 2013. Även på andra platser i 
Sverige pågår liknande diskussioner. Både 
Aga och LNGGOT har lämnat offerter på 
LNG-leveranser men ännu har en tydlig 
prisbild för lokalt distribuerad LNG inte 
etablerats eftersom båda i princip verkar 
prissätta sin gas efter kundernas alterna-
tivkostnad. Detta innebär att marknads-
priset på MK1 bränsle förmodligen har 
större betydelse för priset på lokalt dist-
ribuerad LNG än världsmarknadspriset 
på LNG.

Regelverk
När Stockholms Stad för ett antal år se-
dan ville bygga biogasdrivna pendelfartyg 
så var en av de stora stötestenarna att det 
inte fanns ett tillämpbart regelverk för 
fartyget. Idag är situationen annorlunda. 

Flera av de stora klassällskapen och 
IMO har officiella eller interimsregelverk 
klara vilket gör att det idag finns inter-
nationellt accepterade regler som myn-
digheter, redare, varv och designers kan 
använda sig av vid framtagande av gas-
drivna fartyg. Det finns ännu inga svenska 
regler klara vilket det med största sanno-
likhet inte heller kommer att göra innan 
IMO lägger fram sin slutgiltiga så kallade 
”IGF-Code” (International code for Gas 
Fuelled ships). Enligt IMO kommer detta 
att ske under 2012. 

Detta innebär att det idag går att byg-
ga ett LNG-drivet fartyg till svensk flagg 
men att det kommer att krävas en del ar-
bete i relation till framförallt Transport-
styrelsen under själva designfasen av ett 
sådant projekt.

Motorer 
Utbudet av lämpliga metangasdrivna mo-
torer för skärgårdstonnaget är mycket be-
gränsat. I princip finns det bara en enda 
leverantör, Mitsubishi, som kan leverera 
gasmotorer av lämplig storlek idag. Mit-
subishis motorer är av ”pure gas”-typ 
vilket innebär att de bara kan använda 
metangas som bränsle. Dessutom kan de 
inte användas i direktmekanisk drift utan 
fungerar endast som generatormotor i en 
”gaselektrisk” drivlina. Mitsubishis gas-
motorer finns i storlekar från cirka 300- 
900 kW. 

Wärtsilä, som kanske är den motortill-
verkare som kommit längst med gasdriv-
na marinmotorer, har även de några mo-
tormodeller som effektmässigt ligger rätt 
för i alla fall det lite större skärgårdston-
naget. Deras utbud börjar på ca 850 kW.  

Begrepp som LBG, CNG,  
fordonsgas, naturgas och 
biogas blandas ofta ihop 
och missförstås vilket skapar 
förvirring. I princip kan man 
dock säga att begreppen 
representerar olika former av 
precis samma sak, nämligen 
en gas som i huvudsak består 
av metan.

Metanmolekyl. 
ILL: AGA AB

Fortsättning nästa sida.

LNG terminal Nynäshamn juni 2010. FOTO GÖSTA RISING Cryobränsletank för LNG för fartygsinstallation. FOTO: CRYO AB
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Intressant med dessa motorer är att de 
kan användas i en direktmekanisk instal-
lation samt att de är av ”dual fuel”-typ 
viket innebär att de också kan drivas med 
diesel. Nackdelen med dessa motorer är 
att de egentligen inte är designade för att 
installeras i mindre fartyg vilket gör att de 
är både stora och tunga jämfört med de 
motorer som normalt används. 

Den mest intressant motorn på mark-
naden finns inom Volvo koncernen. Volvo 
kallar den för metandiesel och även den 
är av dual fuel-typ. Denna motor kommer 
att finnas i Volvolastbilar som levereras 
till kund under hösten 2010. På pappret 
verkar denna motor ha egenskaper för att 
även fungera bra som marinmotor. Just 
nu finns det dock inga officiella planer 
hos Volvo att lyfta över denna motor till 
den marina sidan eftersom de bedömer 
efterfrågan som för liten. Förhoppnings-
vis kommer de ändra sig på denna punkt.

Tankar
De tankar som idag används till fartyg 
som drivs med LNG är så kallade cryo-
gena tankar. I princip kan man likna dem 
vid stora cylindriska välisolerade termo-
sar tillverkade i rostfritt stål. De är desig-
nade för att klara den låga temperaturen 
men även ett visst tryck upp till ca 10 bar. 
Tankarna är smarta på det sättet att de 
automatiskt reglerar trycket och på så sätt 
fortsätter hålla gasen i flytande form även 
när temperaturen stiger. Detta gör att tan-
ken kan lämnas helt utan tillsyn i upp till 
30 dagar utan problem. Nackdelen med 
dessa tankar är att de är skrymmande och 
därför påverkar hela designen av fartyget. 
Andra typer av mindre skrymmande tan-
kar, som på ett enklare sätt kan integreras 
i skrovet, är under utveckling men det är 
idag oklart när dessa finns tillgängliga och 
om de kommer att fungera.

Visst går det!
Att idag bygga ett typiskt skärgårds-
fartyg med gasdrift är möjligt men det 
finns fortfarande en del begränsningar. 
Mycket kommer dock förändras under 
de närmaste åren och redare som ser ett 
kommersiellt värde i att kunna kombi-
nera låga bränslekostnader med god mil-
jöprestanda bör definitivt följa utveck-
lingen och utvärdera möjligheterna för 
gasdrift vid konkreta projekt.

Metandieselvolvo. FOTO: VOLVO AB

Norska gasfärjor. FOTO FJORD 1

White Smoke Consulting,
som är en del av White Smoke AB, är ett konsult- och affärs-
utvecklingsbolag med inriktning mot miljövänlig sjöfart.  
White Smoke Consulting tillhandahåller tjänster inom projekt-
ledning, teknisk- och kommersiell konceptutveckling, underlag 
för offentlig upphandling m.m. White Smoke AB är också 
delägare i White Smoke Shipping AB.

www.whitesmoke.se

text: johan algell, white smoke consulting
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Det som möter passagerarna ombord 
är ett helrenoverat akterdäck. Det 
är till stora delar utbytt. Plåtarna är 
nitade och trädäcket drevat och nåtat 
enligt gammal teknik. Aktersalongen är 
helrenoverad och stilen är representativ 
för 1920-talet med flammig björk, ett 
ovanligt träslag i marinmiljö. Den gamla 
inredningen är till större delen återan-
vänd. Den är pietetsfullt renoverad och 
har fått en ytbehandling som höjer det 
visuella intrycket och tar fram björkens 
struktur vilket ger tapeter på skott och 
under däck en fin inramning. Vidare 
återfinns en rekonstruktion av den gamla 
skänken i 1:a klassmatsalen. Ersättnings-
textilier som gardiner och draperier är 
flamskyddsbehandlade. 

Passagerartoaletterna har fått en väl-
behövlig genomgång och uppfräschning.  
Två svartvattentankar med tillhörande 
rörsystem för hantering av toalettspol-
vatten har installerats. Tankarna göms 
finurligt bakom två tidsenliga ”linne-

skåp” i nedre aktersalongen. Det ena 
skåpet är original och det andra nytill-
verkat, allt för att behålla utseendet så 
ursprungligt som möjligt. Tomas Blom- 
ström har varit projektledare för farty-
gets renovering som har utförts vid kaj. 

Miljögodkänt bränsle
Ångpannans bränsle är WRD – olja med 
svavelhalt 0,05 % som väl uppfyller 
kraven som finns återgivna i Annex VI, 
MARPOL 73/78 gällande för SECA-
området (SOx Emission Control Areas) 
dit bla Östersjön räknas.

Maskinutrustningen har vårdats med 
stor yrkesskicklighet och kompetens av 
ångmaskinisten Tom Smith.  Ångmaski-
nen är i bästa skick när det gäller såväl 
puts och glans som underhållsteknik och 
driftekonomi.  

Saltsjön är K-märkt och Traditions-
klassad. 

Bokas genom Strömma
För bemanningen ombord ansvarar 
medlemsrederiet Swecox International 
AB i Västerås. Strömma Turism och Sjö-
fart kommer att sköta marknadsföring, 
bokning och catering.

Den 20 augusti besiktades fartyget 
av Transportstyrelsen. Jan-Olov Blid, 
som är projektledare och ansvarig för 
fartygets operativa iordningställande, 
berättar att projektetappen för att göra 
sjöklart påbörjades så sent som den 27 
juli, så arbetstempot har varit högt. Nu 
har man fått alla certifikat på plats, bris-
ter och krav åtgärdade, skrivit en helt ny 
säkerhetsorganisation ombord (SMS), 
påbörjat systematiskt arbetsmiljöarbete 
samt övat med besättningen in i det sista.
text & foto: leena tegevi  

Det gamla ångfartyget Saltsjön kommer 
att vara under ånga för beställningstrafik 
med avgång från sin gamla kajplats på 
Skeppsbron till och med september i år.

s/s Saltsjön ångan 
uppe igen!

NU HAR 

Fakta:
1998 köptes s/s Saltsjö av Swecox Inter-
national AB och hyrdes av Ångfartygs AB 
Saltsjön. Hon var medlemsfartyg i Skär-
gårdsredarna till och med 2008. Fartyget har 
inte varit i trafik sedan 2006. 

Längd öa:  37,51 meter
Största bredd:  7,08 meter
Djupgående:  2,40 meter
Brt/Nrt:  250/113
Maskineri:  Eriksberg Compound 
 ångmaskin
Effekt:  550 hk, 404 kW
Toppfart: 11 knop
Kapacitet:  230 passagerare

FOTO: TOM SMITH
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✯ Från Kust & Hav

Nordens största färja
Nya Stena Germanica är idag nordens största färja och tillhör 
skaran av världens största färjor med sina 240 meter på längden 
och 29 meter på bredden. Fartyget ersätter två fartyg och kom-
mer att trafikera linjen Göteborg-Kiel. Det rymmer lika många 
passagerare och bilar som en ordinarie färja plus ett fraktfartyg. 
Kapaciteten innebär bland annat att det går att lasta 220 last-
bilar eller nästan 1 000 bilar per resa. Fartyget sattes i trafik 31 
augusti.

Fartygets storlek gör att det krävs specialteknik för att vända 
färjan i hamnen i Göteborg. Förutom dess storlek har Stena Line 
även lagt stor vikt vid kvaliteten ombord och reseupplevelsen. 

– Det här är den största satsningen någonsin på färjetrafiken i 
Göteborg. Vi tror på den här linjen och ser att det finns en stor ef-
terfrågan från våra gäster. Både de som reser med bil till och från 
kontinenten och de som vill njuta av en kryssning som ett avbrott 
i vardagen. För fraktkunder och industrin i Västsverige betyder 
investeringen en förstärkning av linjens roll som en daglig länk 
mellan Göteborg och Europa, säger Claes Berglund, linjechef 
Göteborg - Tyskland på Stena Line. När färjan byggdes om lades 
stor vikt vid att optimera och skapa goda miljöförutsättningar. 
Färjan använder ny teknik såsom t ex katalytisk avgasrening, den 
körs med så kallad eco-driving för minskad bränsleförbrukning 
och drivs av el när fartyget ligger vid kaj. Stena Line räknar med 
att spara ungefär 50 miljoner kronor i bränslekostnader per år 
med den nya jättefärjan. 

– Vårt nya fartyg ersätter två fartyg, men tar lika mycket last 
och på så sätt halverar vi bränsleförbrukningen. Miljöfokus har 
varit en självklarhet på nya Stena Germanica. Vi använder den 
allra senaste tekniken, kör med avancerad avgasrening och eco-
driving och det känns spännande att vara i framkant med denna 
typ av teknik, berättar Claes Berglund. 

Det nya fartyget innebär många förbättringar och nyheter för 
passagerarna både när det gäller kvalitet och utbud. På Stena 
Germanica finns nämligen stor valfrihet när det gäller boende 
och aktiviteter ombord. Totalt finns 495 hytter i 24 olika katego-
rier där gästen själv väljer om det är ett 3-, 4-, eller 5-stjärnigt  
hotell man vill checka in på. I den bästa kategorin tar en person-
lig hyttvärd hand om gästen och är behjälplig med exempelvis 
room service och bordsreservationer i restaurangerna. I farty-
gets två huvudrestauranger serveras rätter i nyskapande miljöer 
och sommartid kan gästerna inta kvällens måltid under bar him-
mel i fartygets brasseri på soldäck. En annan ny och spännande 
aktivitet är virtuellt handledda vinprovningar där man som gäst 
får möjlighet att prova viner samtidigt som man får kunskap om 
vinets och druvans härkomst, framställningsmetoder osv. 

Världens största passagerarfartyg
Finska Aker Yards har fått en order på världens i särklass 
största passagerarfartyg från rederiet Royal Caribbean. 
Kryssningsfartyget som ska ta 5400 passagerare kostar nära 
9 miljarder kronor att bygga. Jättefartyget går under namnet 
Genesis och får ett bruttotonnage om 220.000 ton, längden 360 
meter och bredden 47 meter.

Fler väljer att resa med kollektivtrafiken
En ny resvaneundersökning presenterades vid ett seminarium 
om framtidens kollektivtrafik i Almedalen. Undersökningen visar 
att nästan var fjärde resa görs med kollektivtrafik i Sverige. Det 
är stor skillnad på kollektivtrafikens marknadsandel i storstads-
länen och övriga län. Drygt 30 procent av resorna i storstads-
länen görs med kollektivtrafiken jämfört med 10 procent i övriga 
län. Kvinnor och ungdomar använder kollektivtrafiken mest och 
män väljer i stor utsträckning den privata bilen. 

– I storstadslänen gör kvinnor 3 av 10 resor med kollektivtra-
fik, men i övriga län bara drygt 1 av 10. Motsvarande för män 
är 2 av 10 resor i storstadslänen jämfört med inte ens 1 av 10 
i övriga län, säger Charlotte Wäreborn Schultz, vd för Svensk 
Kollektivtrafik. Vi i branschen arbetar med målet att fördubbla 
kollektivtrafikens marknadsandel och då är det viktigt för oss  
att se vilka nya kundgrupper som vi behöver locka över för att  
nå målet. 

Drygt 29 700 personer över 
hela landet har blivit inter-
vjuade om sina resvanor 
med olika färdmedel från 
juni 2009 till maj 2010 via 
Kollektivtrafikbarometern. 
Undersökningen visar på 
stora skillnader i resvanor 
utifrån ålder. Yngre gör fler 
resor med kollektivtrafik än 
äldre. 

Efter 25-årsåldern väljer 
många bort kollektivtrafiken. 
En knapp fjärdedel av re-
sorna bland dem över 25 år 
i storstadslän görs med kol-
lektivtrafik, i övriga län inte 
ens 2 av 10 resor.

Stena Germanica III är nordens största färja och tillhör skaran av 
världens största färjor med sina 240 meter på längden och 29 meter 
på bredden.

Kollektivtrafik med Älvsnabben. 
FOTO LEENA TEGEVI
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Ökad delegering av tillsyn möjlig
Transportstyrelsen ser möjligheter att delegera stora delar av 
tillsynen av lastfartyg till erkända organisationer. Tillsynen av 
svenska passagerarfartyg bör däremot inte delegeras. Det fram-
går av en delrapport Transportstyrelsen lämnat över till reger-
ingen. Den 21 december 2009 fick Transportstyrelsen i uppdrag 
av regeringen att lämna förslag om hur besiktningen av svenska 
fartyg kan effektiviseras och genomföras med större flexibilitet. 
Uppdraget redovisades i en delrapport till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet) den 1 juni 2010. Senast den 31 decem-
ber 2010 ska en slutrapport redovisas. I delrapporten bedöms 
att besiktning och certifiering av lastfartyg i stor utsträckning bör 
kunna delegeras till erkända organisationer (s.k. klassificerings-
sällskap). De områden där Transportstyrelsen inte kan eller bör 
delegera tillsynen är godkänd säkerhetsorganisation (ISM), sjö-
fartsskydd (ISPS) och arbetsmiljö. Transportstyrelsen gör också 
bedömningen att tillsynen av svenska passagerarfartyg inte bör 
delegeras.

Varning för RIB-båtar
Transportstyrelsen har gått ut med en varning för att åka med 
RIB-båtar. Det finns flera kända fall med ryggskador som upp-
stått när båtarna studsat i vågorna. Några fall har fått allvarliga 
konsekvenser. 

– Det här har uppstått eftersom man söker upp vågor och kör 
så fort och hårt man kan. Det kan det uppstå en sammanpress-
ning av ryggraden när båten landar hårt efter en våg, säger 
Jörgen Sachau på Transportstyrelsens utredningsavdelning.

Transportstyrelsen gör heller inga inspektioner av RIB-båt-
arna, eftersom båtarna är för små för att räknas som passagerar-
fartyg och därmed undgår Transportstyrelsens kontroller. Detta 
har kritiserats av Skärgårdsredarna där man anser att alla fartyg 
som tar betalande passagerare borde ha samma krav på säker-
het oavsett antal passagerare.

Sjöfartens framtida möjligheter och förutsättningar
Den 21 juni hölls ett möte på Näringsdepartementet om sjöfar-
tens framtida möjligheter och förutsättningar. 35 organisationer 
var inbjudna och ett 50-tal personer deltog i mötet. Mötet var en 
del i regeringens arbete med att ha en öppen och inbjudande 
dialog om viktiga frågor. Syftet var att ge inspel och kunskap 
till remissen ”Handlingsplan för ökad rekrytering av personal till 
sjöfartssektorn”. 

Sjösäkerhetskonferens i Göteborg
Transportstyrelsen arrangerar en sjösäkerhetskonferens 7-8 okto-
ber i Göteborg. Sjösäkerhet, miljö och sjöjuridik står på agendan.

Nya Medlemmar 
Under sommaren har fyra nya rederier ansökt och beviljats med-
lemskap i Skärgårdsredarna
Gamla Stans Rederi AB med fartyget m/s Evert Taube
Solstaden Sjöfart AB med fartyget m/s Vestvåg af Karlstad
Add-Maritime AB med seglande skolfartyget t/s Gunilla
Patrikssons Varv & Båtcharter med fartyget m/s Pent a House

Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna!   

Ångfartyget s/s Saltsjön åter satt i trafik
Ett av Stockholms unika ångfartyg är åter i trafik. Under en  
provperiod fr.o.m. den 15 augusti till slutet av september finns 
s/s Saltsjön tillgänglig för charterarrangemang. Ångfartyget som 
byggdes 1925 omnämns ofta som den sista skärgårdsbåten av 
det traditionella slaget. Med sin imponerande ångmaskin på  
490 hkr och sina vackra nyklassiska salonger är fartyget ett unikt 
exempel på en sk. palatsångare från 1920 talet.

– Detta är ett unikt ångfartyg som vi är glada att återigen kunna 
presentera för Stockholmarna. Strömma Kanalbolaget har tidi-
gare både ägt och chartrat fartyget mellan 1970 och 1998 och vi 
är imponerade av hennes renovering till originalskick, säger Jan 
Larsén vd för Strömma Turism & Sjöfart AB.

Saltsjön trafikerade ursprungligen sträckan Stockholm – Utö 
under många år och i matsalarna har många av 1900-talets kän-
disar trivts, däribland Ragnar Östberg, Hasse Z, Kar de Mumma 
och senare även Povel Ramel och Roland Svensson. 

Sedan 2006 har fartyget legat stilla vid sin kajplats vid Gustav 
III staty och omfattande renoveringsarbeten har utförts av äga-
ren Swecox AB. Strömma Kanalbolaget chartrar fartyget under 
hösten och nystart beräknas till 2011 då hela säsongen skall 
trafikeras.

– Vi har lagt ner mycket kunskap, kapital och många år och kan 
nu stolt presentera ett av Stockholm vackraste historiska fartyg, 
säger ägaren Knuth Borg, Swecox.

– Eftersom vi på Strömma har en lång historia tillsammans 
med ångfartyget Saltsjön är det en stor glädje för oss att nu åter 
få vara med om att sätta detta historiskt intressant fartyg i tra-
fik. Vi hoppas på ett långt samarbete med Swecox, säger Peter 
Henricson divisionschef på Strömma Båt & Destination. 

Under hösten 2010 kommer fartyget att köra på beställning, 
allmänheten kommer att kunna åka med på en speciellt arrang-
erad kryssning. Under 2011 återupptas reguljärtrafiken.

Trasig vajer orsaken till kollisionen med Djurgården 4
I mitten av augusti körde Djurgården 4 in i Nybrokajen. Ett 20-tal 
resenärer skadades lindrigt. Orsaken till händelsen var att regla-
gevajern till backslaget brast varvid fartyget inte kunde stoppas. 
Varför vajern brast är inte klarlagt. Strömma byter ut de aktuella 
vajrarna årligen.

Skarpö såld
Cascad Rederi AB har efter budgivning på Internet förvärvat  
fartyget m/s Skarpö den 26 augusti. Under juni köpte rederiet 
även fartyget Isodor (tid. TJB365) och har nu sammanlagt  
8 fartyg.

✯ Departement & myndighet

✯ Medlemsnytt

FOTO: TOM SMITH

Evert Taube Vestvåg af Karlstad Gunilla Pent a House
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Bränsleoptimering på Styrsöbolaget
Styrsöbolaget installerar Blue Flow för bättre bränsleekonomi 
och mindre utsläpp.

– Vi har satt igång ett bränsleoptimeringsprojekt som innebär 
att vi installerar bränslemätare  på fyra fartyg i september. Om 
utvärderingen blir positiv fortsätter vi med resten av flottan under 
nästa år. Vi medverkar dessutom i en förstudie som Chalmers 
gör i hamntrafiken med syfte att få fram underlag till en utbild-
ning i EcoDriving för sjöfart, berättar Styrsöbolagets VD Helena 
Leufstadius.

Kanonstart för Vestvågs nya ägare
Juli månads vackra väder, fullsatta räkkryssturer och en ökande 
tillströmning av båtbussresenärer till Karlstads skärgård ger 
m/s Vestvågs nya ägare all anledning att vara nöjd med sin för-
sta säsong. M/S Vestvåg är vid det här laget ett känt begrepp i 
Karlstad. De populära räkkryssturerna är inne på sitt 11:e år. Som 
båtbuss har den charmiga gamla isbrytaren gått i tre säsonger. 
Sedan den 1 juli sitter en ny redare vid rodret. Robert Sundqvist 
är en karlstadbördig sjökapten med mångårig erfarenhet som 
befäl på större fartyg i handelsflottan samt ledande befattningar 
inom transport- och logistiknäringen. Dessutom har han arbetat 
som befälhavare för Västtrafik i Göteborgs skärgårds- och älv-
trafik och på passagerarfartyg i Oslofjorden.

– Att ta steget till att bli redare i min gamla hemstad kändes 
helt rätt, konstaterar Robert Sundqvist. Vestvåg är ett välkänt 
och välskött fartyg och det finns stor utvecklingspotential för 
vänersjöfarten. Det känns oerhört spännande att vara med och 
utveckla den under de närmaste åren.

Respect och Briggen Tre Kronor i nytt samarbete 
Hållbarhetsföretaget Respect och Briggen Tre Kronor inleder en 
offensiv satsning för hållbarhet. Samarbetet bygger på att företa-
gen gemensamt använder sitt kunnande och sina nätverk för att 
stimulera till hållbart agerande. Briggen Tre Kronor och Respect 
kommer att genomföra ett flertal kommunikationssatsningar, så-
som utbildningar och seminarier. Samarbetet innebär till exempel 
att Briggen Tre Kronor nu kan erbjuda hållbara och klimatanpas-
sade konferenser och möten. 

– Samarbetet med Briggen Tre 
Kronor ger nya och spännande 
kommunikationsmöjligheter. Vi ser 
fram emot att sprida hållbarhetsar-
bete på bredare front tillsammans 
med Briggen Tre Kronor, säger 
Gunilla Hadders, vd på Respect. 

– Samarbetet innebär en upp-
växling av vårt hållbarhetsarbete 
och vi är stolta över att nu kunna 
erbjuda våra kunder klimatriktiga 
konferenser och möten, säger 
Rebecca Krus, kommunikations-
chef för Briggen Tre Kronor.

Ny generalsekreterare i SAI (Sjöfartens Analys Institut)
SAIs styrelse har utsett Lena Göthberg, 51år, till ny generalsekre-
terare i SAI. Lena Göthberg tillträder tjänsten den 1 augusti. Lena 
som är jurist har en lång karriär inom sjöfart, speciellt med inrikt-
ning på sjöförsäkring. Lena har ett brett nätverk i det maritima 
klustret och sitter också i Sjöfartsverkets styrelse.

DÖDSFALL
Henry Johansson 
Fartygsmäklare Henry Johansson i Sjötorp har gått bort. Han 
blev 80 år. Henry Johansson började som fartygsmäklare i bör-
jan av 60-talet och var aktiv ända in i det sista. Många av skär-
gårdsfartygen har han sålt flera gånger. Han gjorde affärer runt 
om i landet och hade även många kontakter i Finland.

Leif Blom
F.d. medlemmen och redaren Leif ”Leffe” Blom, Årsta Sjötaxi, 
har avlidit efter en tids sjukdom i en ålder av 67 år. Efter en  
yrkesbana som bergsprängare var Leffe van vid lite krämpor här 
och var, och tog nog inte ryggvärken på allvar. Men efter en tid 
konstaterades cancer i ryggen, sen gick allting väldigt fort och i 
början av juli gick han bort. 

I början av 80-talet skaffade Leffe en gammal finsk sjömätare 
som han använde som taxibåt under namnet 91:an. Vid sidan 
av bergsprängarverksamheten körde han runt i Utö/Årsta- om-
rådet i Stockholms södra skärgård, delvis i samarbete med Utö 
Sjötaxi. 1989 byggde han sen ”Hårsfjärd” för 60 passagerare 
och övergav helt bergsprängningen. Många är dom som under 
åren fram till 2008 anlitat hans tjänster och själv hade jag ett nära 
samarbete med honom där vi bl.a. delade på kontrakterade upp-
drag. Vid årsskiftet 2008/2009 sålde Leffe ”Hårsfjärd” och såg 
fram emot pensionärslivet som till stor del tillbringades i stugan 
på Utö. Vid mitt sista samtal med Leffe hördes det att sjukdomen 
tagit ett fast grepp om honom, och kort därefter avled han. 
Vi saknar dig Leffe.
Bengt Larsson, Dalarö

Radar i skärgården
av Börje Wallin

Utgiven på Jure förlag. 93 sidor. www.jure.se 
Boken är en omarbetad och utökad andra upplaga. Den är av-
sedd både som lärobok och som handbok för den som vill kunna 
behärska radarn vid navigering inomskärs. Den är försedd med 
utförliga illustrationer i färg samt ett omfattande sakregister. 

✯ Personnytt 

✯ Boknytt och kultur
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Marinplus AB lanserar ny AIS
Comar Systems (UK), lanserar 
AIS-mottagaren AIS-2-2000. 
AIS-2-2000 är en äkta  
parallell AIS-mottagare som 
tar emot och översätter alla 
AIS-meddelanden (PGN) 
från både klass A- och klass 
B-transpondrar. Den kan 
även uppgraderas för att ta 
emot AtoN-meddelanden när 
dessa finns tillgängliga för NMEA 2000. AIS-2-2000 ansluts till 
en vanlig VHF-antenn. När en NMEA 2000 dropkabel ansluts till 
AIS-2-2000 får den ström och data matas samtidigt ut i NMEA 
2000-nätverket till alla enheter som är anslutna. Om en VHF-
radio ska användas samtidigt går det att dela på antennen med 
hjälp av AIS-splittern ASR-100. 

Marinplus AB lanserar nya marina mörkerkameror 
Marinplus AB utökar sin produktportfölj med agenturen för 
NDCS, Nite To Day Camera Systems (USA). Kameran SEE 
Cannon LL är en kompakt marin ultralågluxkamera som ger 
perfekt bild även i mörker. För att kunna se i mörker har man hit-
tills varit hänvisad till att använda en värmekamera. För många 
kunder och för vissa användningsområden är den investeringen 
för stor. 

Den cylindriska formen tillsammans med ett justerbart RAM-
fäste gör att SEE Cannon LL kan placeras överallt på ett fartyg 
eller båt. Tack vare den extremt ljuskänsliga kameran (0.00030 
lux) är det lätt att se saker runt eller på båten i dagsljus, mörker, 
snö eller regn. Kameran ansluts enkelt till en vanlig bildskärm 
eller plotter som klarar video. SEE Cannon LL passar alla typer 
av fartyg som till exempel fritidsbåtar, bogserfartyg, arbetsbå-
tar, polis, eller räddningsfartyg. Kameran levereras som stan-
dard i aluminium. Vit, svart eller blå lack finns mot pristillägg.
Rekommenderat pris inkl moms från 21 900 kr.
Marinplus AB

Kustbevakningen väljer Volvo Penta
Den svenska kustbevakningen installerar Volvo Pentas IPS-
system i en helt ny fartygstyp för bland annat sjöräddning och 
gränskontroll. Med IPS-systemet sänker kustbevakningen  
bränsleförbrukningen för de nya fartygen med uppemot 30 pro-
cent. Sedan lanseringen 2005 har Volvo Penta sålt över 10.000 
enheter av IPS-systemet med framåtriktade propellrar. Systemet 
– som idag finns över hela världen – minskar bränsleförbrukning-
en för planande båtar med uppemot 30 procent jämfört med tra-
ditionell rak axel och vattenjet, samtidigt som båtens prestanda 
och manöverbarhet väsentligt förbättras. Den nya fartygstypen 
KBV 312 kommer att användas för övervakning, gränskontroll, 
fiskerikontroll, sjöräddning och sjösäkerhetsarbete. Ordern till 
Volvo Penta består av totalt 15 stycken kompletta IPS-system. 
Varje fartyg kommer att drivas av tre stycken Volvo Penta D13 
motorer med IPS-drivsystem (3xIPS1050) som ger en framdriv-
ningseffekt motsvarande en axelinstallation på 3.150 hästkrafter 
per fartyg. Fartygen - som byggs av varvet Baltic Workboats i 
Estland – blir 26,5 meter långa och 6,2 meter breda och får en 
toppfart på över 30 knop. KBV 312 är halvplanande och byggs i 
aluminium och den kommer att vara utrustad med toppmodern 
teknologi vad avser navigation och framdrivning. Förutom att 
IPS-systemet uppfyller kustbevakningens och varvets stränga 
krav på funktion och bränsleeffektivitet, så har systemet låga 
utsläppsvärden när det gäller NOX och kolväten, där D13 redan 
idag uppfyller 2013 års lagkrav. IPS-systemet är typgodkänt av 
Det Norske Veritas och levereras komplett med fyra manöver-
platser. Det första KBV 312-fartyget i serien beräknas vara klart 
under hösten 2011.
Volvo Penta AB

Ekomarine AB får EU-bidrag
Ekomarine AB får 8,4 MSEK i EU-bidrag för utveckling av lång-
tidsverkande giftfri båtbottenfärg. Projektet kommer att pågå 
under en period av mer än 3 år och bedrivas i samarbete med ett 
större svenskt rederi. - Det är mycket glädjande att vi, som ett 
av tre svenska företag, fått bidrag inom det här programmet för 
att kunna fortsätta vår produktutveckling, säger Ulf Holmström, 
styrelseordförande i Ekomarine AB. 

– Att få möjlighet att utveckla och prova vår teknik på större 
fartyg och med en inriktning så att längre verkan mot havstul-
paner erhålls känns både stimulerande och utmanande, säger 
Gunilla Östberg, forsknings- och utvecklingschef på Ekomarine.
Ekomarine AB

✯ Pressreleaser

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

SKEPPSLISTA
2010

Skärgårdsredarnas illustrerade

SKEPPSLISTA 2010
Skärgårdsredarnas illustrerade

BESTÄLL DITT EX REDAN IDAG!BOKA IN HÖSTMÖTET!  
Strömstad 6-8 oktober! 
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Händelsen
Kl 14.45 den 30 maj blev Delfin XII 
bordat inne i Hammarbyslussen av 
uniformerade tjänstemän från Polismyn-
digheten och Kustbevakningen. Fartyget 
låg i slussen under pågående slussopera-
tion med både huvudmaskinerna och 
hjälpmaskinen igång. Polisen beslutade 
att ta med befälhavaren för kropps-
besiktning (visitation och drogtest) på 
Södermalms polisstation i Stockholm. 
Befälhavaren uppgav för polisen att han 
först måste ringa rederiets säkerhetschef 
(DP) för att meddela att han tvingades 
överge fartyget med 111 passagerare 
och besättning. Han nekades detta och 
polisen informerade honom om att 
Kustbevakningen skulle ta över ansvaret 
för fartyget. Befälhavaren föreslog då att 
de istället skulle fortsätta med fartyget 
till Stadsgårdskajen (ca 10 min resa) för 
att släppa av passagerarna på ett säkert 
sätt. Han nekades detta och fördes 
sedan bort från platsen. En tjänsteman 
från Kustbevakningen ringde till rede-
riets tekniska chef och meddelade att 
man bordat fartyget och att polisen tagit 
med befälhavaren. Man ville ha tillstånd 
att flytta fartyget. Den tekniska che-
fen svarade att de i så fall fick förhala 
eller bogsera fartyget ur slussen. Han 
var övertygad om att tjänstemännen 
kommit till platsen med tjänstefartyg 
och att en flytt av fartyget var påkallad. 
Därefter ringde den tekniska chefen till 
DP som aktiverade landorganisationens 
säkerhetsstab. 

Kustbevakningen tog över fartyget
Tjänstemännen från Kustbevakningen 
tog över fartyget, kastade loss och körde 
det ur slussen. De fortsatte ned längs 
Hammarbykanalen och förtöjde det vid 
kanalkajen, en resa på ca 450 meter. 

Rederiets landorganisation sände två 
fartyg och en befälhavare till platsen.  
I avvikelserapporten från fartyget Delfin 

X, som var först på plats, skriver  
befälhavaren: ”Vid ankomst Hammar-
byhamnen bestod besättningen på Del-
fin XII endast av en däcksman. Därutö-
ver fanns fyra KBV-assistenter, en guide 
samt 111 passagerare ombord.” 

Passagerarna evakuerades över till de 
anländande fartygen. 

Det finns inga uppgifter i internutred-
ningen som pekar på att myndigheterna 
var tvungna att omedelbart stoppa 
fartygets framfart p.g.a. att det uppträtt 
egendomligt eller framförts vårdslöst på 
något sätt. De drogtester som utfördes 
av företagshälsovården och av Statens 
kriminaltekniska laboratorium (SKL) 
efter händelsen visade heller inga spår 
av droger hos den omhändertagna 
befälhavaren.

Rederiet kritiska
Carl Magnus Rutherfalk är miljö- och 
säkerhetschef på Strömma Turism & 
Sjöfart AB:

– Vi välkomnar myndigheternas ut-
ökade alkohol- och drogkontroller och 
ser det som en förstärkning i sjösäker-
hetsarbetet. Men det finns flera aspekter 
i händelseförloppet som skapar frågor 
runt myndigheternas agerande. Att 
befälhavaren nekades kontakta säker-
hetschefen (DP) ställer jag mig mycket 
kritisk till. Enligt rederiets säkerhets-
system ska befälhavaren omedelbart 
kontakta DP då en situation uppstår 
som påverkar eller kan påverka säkerhe-
ten för ombordvarande. Om det finns en 
ökad risk för fartyget höjer DP säker-
hetsnivån inom landorganisationen och 

MÄRKLIGT AGERANDE AV KUSTBEVAKNINGEN

tog över medlemsfartyg  
utan rederiets medgivande
I början av sommaren fick Kustbevakningen ett anonymt tips att en befälhavare på ett medlemsfartyg verkade drogpåverkad. 
Polismyndigheten i Stockholm kontaktades och man beslutade göra en kontroll med handräckning från Kustbevakningen. 
Fartyget bordades under slussning i Hammarbyslussen med 111 passagerare ombord. Befälhavaren, som togs med till polis-
stationen, nekades meddela rederiets säkerhetschef (DP) att han tvingats lämna fartyget. Kustbevakningens tjänstemän körde 
sedan, utan förtrogenhetsutbildning eller kännedom om fartyget, ut ur slussen med alla passagerarna ombord. 

– De ombordvarande har utsatts för en onödig säkerhetsrisk, menar rederiets DP.

Carl Magnus Rutherfalk, 
miljö- och säkerhetschef 
på Strömma Turism och 
Sjöfart.

Vi välkomnar 
myndigheternas 
utökade alkohol- 
och drogkontroller 
och ser det som 
en förstärkning i 
sjösäkerhetsarbe-
tet. Men det finns 
flera aspekter i 
händelseförloppet 
som skapar frågor 
runt myndigheter-
nas agerande.

Fortsättning nästa sida...

text: leena tegevi
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en säkerhetsstab aktiveras som koordi-
nerar situationen. Varför befälhavaren 
nekades detta är därför en väsentlig 
fråga. Någon kollusionsfara (risk för 
undanröjande av bevis), som motiverade 
agerandet torde inte ha förelegat, säger 
Carl Magnus Rutherfalk. 

– Att föra bort befälhavaren är också 
detsamma som att föra bort räddnings-
ledaren från fartyget, d.v.s. den person 
som kan evakuera fartyget på rätt sätt, 
starta brandpumpar och länsnings-
system. Det är också befälhavaren som 
leder s.k. ”Crowd Management” om-
bord. Om befälhavaren larmat DP hade 
en befälhavare sänts till platsen och 
tagit över rollen, förklarar Carl Magnus 
Rutherfalk. 

Lämnade säker plats
– Jag ställer mig också tveksam till att 
tjänstemännen från Kustbevakningen 
körde fartyget från slussen och ut i 
Hammarbykanalen. Enligt min mening 
lämnade man en s.k. säker plats, d.v.s. 
man ökade risken för ombordvarande. 
Tjänstemännen från Kustbevakningen 
har ingen förtrogenhetsutbilning och 

har alltså ingen erfarenhet av fartygets 
rörelser eller instrumentering. Vattnet 
är mycket strömt i och omkring slus-
sen och trafikintensiteten hög. Sträckan 
som fartyget färdades är också att anse 
som trång farled. Att rederiet inte hade 
kontroll över fartyget, dess besättning 
och passagerare under nästan två tim-
mar, måste anses som anmärkningsvärt. 
Inledningsvis gjordes ett flertal försök 
från rederiets säkerhetsstab att komma 
i kontakt med fartyget, dock utan resul-
tat. Varken Sjöpolisen, som är speciali-
serade på denna typ av tjänsteutövning, 
eller Transportstyrelsens jourinspektör 
kontaktades, berättar Carl Magnus 
Rutherfalk vidare.

Negativ publicitet
– Ur ett affärsperspektiv kostade in-
gripandet företaget ca 20 000 kronor 
då man tvingades betala tillbaka hela 
kostnaden för resan till kunden, som 
för övrigt är en viktig avtalskund sedan 
flera år. Vilka konsekvenser detta får för 
samarbetet i framtiden är än så länge 
för tidigt att säga. Företaget fick även 
negativ publicitet via massmedia. Det 

är också aspekter man bör tänka på då 
man väger behovet och proportionalite-
ten vid en myndighetsutövning.

Förutom den traumatiska upplevelse 
som befälhavare och besättning genom-
gick finns det en rad frågor ur säkerhets-
synpunkt som vi vill att Transportsty-
relsen granskar, avslutar Carl Magnus 
Rutherfalk.

Dialog behövs
Strömma har tillskrivit Transporsty-
relsens sjösäkerhetsdirektör Per Nord-
ström för att begära en granskning 
av ärendet. Strömma kommer enligt 
uppgift att verka för ett möte mellan 
samtliga parter för att få igång en dialog 
om lämpligt tillvägagångssätt vid fram-
tida tjänsteförrättningar mot fartyg. 
En väsentlig och obesvarad fråga är 
om en myndighet kan ta över ett privat 
fartyg med passagerare och besättning 
från befälhavaren utan att redovisa ett 
lagstöd för detta. En annan fråga är om 
”behovet av ingripande stod i propor-
tionalitet till tjänsteutövningen”, dvs 
om det inte varit bättre att låta befälha-
varen ta fartyget till kaj under uppsikt. 
Sist, men inte minst, kvarstår frågan 
varför befälhavaren inte tilläts kontakta 
rederiets DP.

Not. I region ost har flera medlemsrederier 
reagerat mot Kustbevakningens agerande vid 
prejning och kontroller när man haft passa-
gerare ombord. Man anser att kontroller ska 
göras vid kaj och inte under gång eller vid 
lossning/lastning.

Delfin XII

En väsentlig och obesvarad 
fråga är om en myndighet kan 
ta över ett privat fartyg med 
passagerare och besättning 
från befälhavaren utan att redo-
visa ett lagstöd för detta.
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Årets Almedalsvecka slog rekord på många 
sätt; antal evenemang (1500), antal arran-
görer, antal journalister, antal besökare, 
antal webbsändningar, antal bloggare osv. 

Rekorddeltagandet märktes även i Sjö-
fartspuben som nästan varje dag drog 
dubbelt så många besökare som förra 
året. Totalt uppskattades att fler än 800 
besökare kom och lyssnade på gäst-
talarna, träffade sjöfartskontakter och 
samtalade kring näringens utveckling.  
På måndagen pratade Dan Sten Olson, 
koncernchef Stena AB om företagets 
miljöeffektivisering, luftkuddeprojekt 
och den 15 m långa prototypen Stena 
Airmax. På tisdagskvällen talade Lena 
Hallengren (s), ordförande i Trafikut-
skottet om hur sjöfartsnäringen påver-
kas av ett maktskifte. Farledsavgifterna 
stod i fokus på onsdagen när Karin 
Svensson-Smith (mp) och Lars Tysklind 
(fp) var gäster. Torsdagens gäst var 
Sjöfartsverkets nya generaldirektör Ann-
Catrine Zetterdahl som på ett mycket 
engagerat sätt talade om Sjöfartsverkets 
framtida roll som ”snabbfotad service-
organisation”. Sista ämnet var skär-
gårdstrafik i förändring. 

Från koleldat till kolfiber - skärgårds-
trafik i utveckling
Helena Leufstadius på Styrsöbolaget 
talade om nytänkande inom skärgårds-
trafiken under fredagen som var Skär-
gårdsredarnas kväll. Hon berättade 
bland annat om deras båda nybyggen, 
m/s Valö och m/s Rivö, världens första 

internationellt high-speed-klassade 
kolfiberkatamaraner.  Fartygen ger 
halverad restid för skärgårdsbor utan 
att öka bränsleåtgången eller utsläppen. 
Fartygen ger också mindre erosion av 
stränderna då vågbildningen är i det 
närmaste obefintlig. 

Sjöfartspuben arrangeras av Sveri-
ges Hamnar, Sjöfartsverket, Sveriges 
Skeppsmäklareförening, Sjöfartsforum 
och Skärgårdsredarna tillsammans.

Några andra intressanta föredrag och 
seminarier under Almedalsveckan:

Med gas i tankarna – seminarium om 
natur- och biogas för sjöfarten. Arran-
gör var Sveriges Redareförening. Ett 

fullsatt seminarium där företrädare från 
Chalmers, Göteborg Energi, Energigas 
Sverige samt Viking Line och Gotlands-
trafiken diskuterade vad som krävs och 
vad som görs idag för att göra fordons-
gasen tillgänglig för sjöfarten.

Full fart mot klimatneutrala transpor-
ter på land och till sjöss - föredrag och 
paneldiskussion arrangerat av Västra 
Götalandsregionen och Svenskt Marin-
tekniskt Forum.

Nuläget när det gäller fordonsbran-
schen och sjöfartens ansträngningar för 
att nå klimatneutrala transporter med 
flytande gas för att minska emissioner 
till luft redovisades och samhällets möj-
ligheter att påverka diskuterades. 

Almedalsveckan  
– större än någonsin

Helena Leufstadius berättade om nytänkande i skärgårdstrafiken. FOTO ANNA HAMMARGREN.

Leena Tegevi från Skärgårdsredarna 
överlämnar en karikatyr av Helena  
efter talet. FOTO ANNA HAMMARGREN.

Åsa Torstensson vill att hela besöks-
näringen ska samarbeta. 

Rekordmånga deltagare besökte sjöfartspuben under Almedalsveckan.
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LNG GOT i Göteborg planerar en 
terminal för flytande gas i Göteborgs 
Hamn som ska kunna leverera gas 2013 
till både fartyg och lastbilstransporter. 

Årsbokslut för svensk turism 2009 ar-
rangerades av Tillväxtverket. Under se-
minariet presenterades siffror för 2009 
och konstaterades att turistnäringen är 
en av de viktigaste tillväxtbranscherna 
i landet. Den totala omsättningen har 
ökat med drygt sex procent till 252 
miljarder kronor vilket innebär att 
branschen är en av de snabbast väx-
ande i landet. Turismens andel av BNP 
är nu drygt 3 % och exportvärdet, dvs 
värdet av utländsk turism i Sverige, är 
94 miljarder, större än järn-, stål- och 
personbilsbranschen tillsammans. Under 
10 år har sysselsättningen i landet ökat 
med 4 % totalt, - inom turismbranschen 
med 35 %. 

Näringsminister Maud Olofsson 
berättade att ett nationellt utvecklings-
center för rese- och turistnäringens 
företagare etablerats. Det är Regeringen 
som har tagit initiativ till att samordna 
resurser för att främja rese- och turistnä-
ringens tillväxt. Uppdraget att planera 

och genomföra initiativet har getts till 
Tillväxtverket och Visit Sweden. Rese- 
och Turistnäringen i Sverige (RTS), har 
fått det operativa ansvaret att utveckla, 
bemanna och driva det nationella 
utvecklingscentret. Här ska näringens 
företagare få tillgång till rådgivning, 
kompetensutveckling, affärsnätverk, 
mötesplatser och hjälp att hitta informa-
tion och stöd för att utveckla rese- och 
turistföretagares verksamhet. Här ska 
även myndigheter som Sjöfartsverket 
och Transportstyrelsen kunna samordna 
sig och samarbeta med branschen i 
frågor som är kopplade till turismen. 
Maud Olofsson berättade även att den 
nuvarande regeringen vill göra det lätt-
tare att säsongsanställa personal och 
sänka arbetsgivaravgifterna för ung-
dom. Efter sommaren kan företagare 
och organisationer nå utvecklingscentret 
via www.trip.se samt telefonnummer 
0771-222 999.

Vid Rese- och Turistnäringens (RTS) 
seminarium talade infrastrukturmi-
nister Åsa Torstensson om vikten av 
samarbete inom hela besöksnäringen 
så att hela resan fungerar för besökare. 

Hon betonade att alla har fördel av 
samarbete mellan de olika transport-
slagen. Åsa Torstensson berättade också 
att regeringen vill satsa 500 miljarder 
kronor på transporternas infrastruk-
tur fram till 2021. RTS presenterade 
även en konjunkturbarometer där 900 
turismverksamheter runt om i landet 
har intervjuats. Optimismen i branschen 
är stor och vart femte företag nyanstäl-
ler och nyinvesterar. De största hindren 
för tillväxt uppges vara brist på kapital, 
brist på egen tid samt krångliga myndig-
hetsregler. Även dålig lönsamhet är ett 
hot. 

Den nya kollektivtrafiklagen diskutera-
des på Transportgruppens seminarium. 
Charlotte Wärenborn Schultz, VD på 
Svensk Kollektivtrafik, berättade även 
att drygt 29 700 personer över hela 
landet har blivit intervjuade om sina 
resvanor med olika färdmedel från juni 
2009 till maj 2010 via Kollektivtrafik-
barometern. Nästan var fjärde resa görs 
idag med kollektivtrafik i Sverige. Målet 
är att fördubbla resandet med kollektiv-
trafiken till 2020.
text & foto: leena tegevi

Maud Olofsson berättade  
även att den nuvarande  
regeringen vill göra det  
lättare att säsongsanställa  
personal och sänka arbets-
givaravgifterna för ungdom.

Maud Olofsson vill göra det lättare att säsongsanställa personal. 

Dan-Sten Olsson, koncernchef Stena AB, invigde sjöfartspuben.

Briggen Tre Kronor,
Teaterskeppet och 
skonaren Vega 
besökte Visby under 
Almedalsveckan. Alla 
var mötesplatser för 
olika arrangemang. 
Här kocken John på 
Briggen.
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Båtpassagerare kommer att få fler rättigheter 
från och med 2012 genom en förordning som 
godkändes av Europaparlamentet den 6 juli. 

De nya reglerna möjliggör för stöd och er-
sättning vid förseningar, samt fri assistans 
till personer med funktionshinder. Euro-
paparlamentet vill ha liknande rättigheter 
för bussresenärer men om detta finns ännu 
ingen enighet mellan parlamentet och EU-
ländernas regeringar.

Enligt de nya reglerna får resenärerna 
rätt till ombokning eller pengarna tillbaka 
när en passagerarbåt ställs in eller blir för-
senad med 90 minuter eller mer. Undantag 
gäller när förseningen beror på vädret el-
ler andra förhållanden utom operatörens 
kontroll. Passagerarna måste också ges 
mellanmål eller måltider om det är möjligt.

Dessutom, oavsett om de väljer att ge-
nomföra sin resa eller få pengarna tillba-
ka, kommer passagerarna att ha rätt till 
ersättning på 25 procent av biljettpriset 
för:
• Resor som skulle ha tagit 4 timmar el-

ler mindre och som vid ankomsten är 
försenade i minst en timme,

• Resor som skulle varit mellan 4 och 8 
timmar och som vid ankomsten är för-
senade i minst två timmar;

• Resor mellan 8 och 24 timmar som vid 
ankomsten är försenade i minst tre tim-
mar och

• Resor över 24 timmar som vid ankom-
sten är försenade i minst sex timmar.

• Om båten är försenad mer än dubbelt 
så länge som minimitiderna ovan, ska 
passagerarna få ersättning på 50 pro-
cent av biljettpriset.

Ersättningen kommer att betalas kontant 
om resenären kräver det. Dessutom, om 
passagerarna på grund av förseningen 
måste övernatta någonstans innan de har 
avslutat sin resa, måste operatören betala 
för deras hotellkostnader upp till 80 euro 
per natt (under upp till tre nätter).

Funktionshinder får inte användas som 
ett skäl att neka en passagerare rätt att gå 
ombord enligt förordningen. Gratis stöd 
måste ges till funktionshindrade personer 

i hamnar, under förutsättning att trans-
portören eller hamnoperatören meddelas 
när bokningen görs eller minst 48 timmar 
innan avgång. Detta kommer också att 
gälla för kryssningspassagerare. 

Dessa regler träder i kraft år 2012 och gäl-
ler för passagerarfartyg som medför fler 
än 12 passagerare, med vissa undantag, 
t.ex. för utflykter och rundturer. Båtpas-
sagerare kommer därmed att få fler rät-
tigheter än de som nu föreskrivs i EU:s 
lagstiftning för flygpassagerare, som inte 
garanteras ersättning för förseningar (en-
dast för inställda flyg).

KÄLLA: 
Europaparlamentets informationskontor  
i Sverige.

RESENÄRER SKA

ersättas vid båtförseningar 

Bilden har inget samband med artiklen. FOTO LEENA TEGEVI.




