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Skärgårdsredarnas	höstmöte,	denna	
gång	i	Strömstad,	blev	återigen	en	full-	
träff.	Respons	från	medlemmar	och	ut-
ställare	beskriver	allt	det	positiva	som	
upplevs	på	föreningens	höstmöten:	
kontakter	knyts	mellan	leverantörer	
och	medlemmar,	skärgårdsredare		
möter	sina	likar	och	får	möjlighet	
att	ventilera	erfarenheter,	aktuella	
branschfrågor	diskuteras	och	med-
lemmar	får	tillfälle	att	ta	del	av	viktig	
information	för	näringen.	Många	med-
lemmar	återkommer	också	år	efter	år	
för	att	inte	missa	den	trevliga	och	ge-
mytliga	stämning	som	framförallt	infin-
ner	sig	under	kvällarnas	underhållande	
tillställningar.	

Drygt	100	deltagare	på	årliga	höst-
möten	kan	anses	som	en	god	uppslut-
ning	men	det	är	ändå	varje	år	ett	70-tal	
medlemsrederier	som	missar	årets	
höjdpunkt,	förmodligen	för	att	de	inte	
är	medvetna	om	det	jag	försökt	be-
skriva.	2011	kommer	höstmötet	att	hål-
las	av	några	av	föreningens	nordligaste	
rederier.	Jag	hoppas	att	ännu	fler	med-
lemmar	tar	tillfället	att	i	Luleå	få	upp-
leva	Skärgårdsredarnas	happening.	

Tillsynsavgifterna	kommer	att	höjas	
kraftigt	från	årsskiftet.	I	TS	redovis-
ning	av	regeringsuppdraget ”Avgifter 
inom TS verksamhet”	står	att	läsa:	
”Avgiftskonstruktionen	bör	upplevas	
som	rimlig	och	rättvis	av	betalaren”	
och	”de	olika	avnämarnas	betalnings-
förmåga	identifieras	och	användas”	
I	det	förslag	om	avgifter	för	tillsyn	
som	TS	skickat	ut	på	remiss	har	
man	helt	bortsett	från	ovanstående.		
Föreslagen	grundavgift	som	skall	täcka	
inspektörens	resekostnad	är	9.025:-.	
Medelradie	för	föreningens	fartyg	i	för-
hållande	till	inspektionskontor	är	<	90	
km.	En	ersättning	på	>	463:-	per	mil	vid	
ett	besök	på	varje	medlemsfartyg	är	
inte	rimligt	och	kan	inte	upplevas	som	
rättvist	av	betalaren.	Det	står	också	
i	redovisningen	att	avgiftskonstruk-

tionen	för	tillsyn	bör	vara	lättbegriplig	
och	förutsebar	för	betalaren.	Den	före-
slagna	timdebiteringen	för	inspektion	
och	tillsyn	är	1400:-.	Om	inspektörerna	
efter	avgiftshöjningen	får	möjlighet	
att	göra	ett	mer	effektivt	och	mindre	
tidskrävande	tillsynsarbete	än	idag	
kan	kanske	en	timtaxa	på	1400:-	vara	
begriplig,	men	det	är	fortfarande	en	
väldigt	hög	ersättning.	Om	avgiften	
skall	kunna	bli	förutsebar	så	krävs	det	
att	inspektörerna	blir	mer	specialise-
rade	på	vårt	tonnage	samt	att	de	får	en	
mer	ensad	syn	på	vad	som	är	viktigt	
att	prioritera	för	sjösäkerheten.	En	fast	
årlig	tillsynsavgift	beroende	på	fartyg	
och	verksamhetens	storlek	är,	som	jag	
ser	det,	det	bästa	och	mest	rättvisa	
systemet.	Enligt	TS	kan	detta	bli	verk-
lighet	i	framtiden.	Jag	hoppas	att	det	
inte	är	alltför	många	år	till	dess	och	att	
avgifterna	då	sätts	med	sunt	förnuft;	
baserade	på	en	realistisk	tidsåtgång	
och	en	rimlig	timtaxa.	

Vår	VD	vill	ha	vaktavlösning
Arne	Welin	har	uppnått	mogen	ålder	
och	har	som	önskan	att	styrelsen	hittar	
en	efterträdare.	Arne	lämnar	sin	VD-
anställning	vid	årsskiftet	men	jobbar	
vidare	i	Skärgårdsredarna	på	konsult-
basis	till	dess	styrelsen	har	anställt	en	
lämplig	efterträdare.

Att	med	precision	utse	en	ny	VD	med	
rätt	kvalifikationer	blir	en	viktig	uppgift	
för	föreningens	styrelse.	Processen	
startar	med	en	annons	i	detta	num-
mer	av	Redaren	och	styrelsen	hoppas	
på	att	rätt	person	är	intresserad	av	att	
jobbet.

Önskar spisare och utspisare  
en närande julbordstid samt en  
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

Henrik	Börjesson,	ordförande

✯  Ordförande har ordet!
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Under tre händelserika dagar hölls 
Skärgårdsredarnas höstträff i Ström-
stad. Branschens leverantörer var 
inbjudna att visa sina produkter och 
umgås med medlemmarna under trev-
liga former. Värdrederiet Pine Island, 
som hade sytt ihop ett intressant och 
välregisserat program, ordnade även 
paneldebatt med utställarna.  

Inte mindre än 80 deltagare från 37 re-
derier fanns på plats under höstmötet 
6-8 oktober. Slutet av veckan bjöd på 
brittsommarväder och deltagarna kunde 
njuta av utsikten och fika på kajen nedan- 
för Strömstad SPA & Resort. Hotellet 
fungerade mycket bra i alla avseenden 
och höll hög klass både vad gäller mat 
och service. 

Kosterhavets	marina	liv	i	akvarium	och	
på	tallriken
På onsdagen tog Koster Marin med hela 
sällskapet på en guidad tur i Kosterhavet 
där den nya nationalparken invigdes för 
något år sedan. Håkan och Daniel Eriks- 
son hälsade deltagarna välkomna om-
bord på Kostervåg. Vid Tjärnö gjordes 
ett besök på Lovén center där det marina 
livet visas i akvarieform. Guidning och 
filmvisning ingick i besöket.

På kvällen var det dags att åka med 
Rederi Pine Island till Furholmen där en 
dignande skaldjursbuffé och underhåll-
ning väntade. Förutom sång och musik 
med lokala förmågor visade Anders Ols-
son från värdrederiet Pine Island att han 
har talang både för att hålla låda och 
sjunga. 
 
Fokus	på	leverantörerna
Under torsdagsförmiddagen hölls före-
ningsmöte och på eftermiddagen var det 
fokus på de inbjudna leverantörerna. 30 
representanter från 14 leverantörer fanns 
på plats, först i utställningshallen och 
därefter i konferenssalen och på scenen 
för paneldebatt. Anders Olsson var mo-
derator och ställde frågor till paneldel-
tagarna under tre olika teman: Miljö, 
Säkerhet och Nyheter. Bland annat fick 
åhörarna reda på att man kommer att 
kunna leasa sina livflottar inom kort. Det 
innebär att man, istället för att lämna 
flottar på service, helt enkelt byter ut dem 
mot certifierade flottar. Torsdagskvällen 
ägnades åt festmiddag med underhåll-
ning och frågetävling. 

Nya	sjuklöneregler
Under fredagsförmiddagen informerade 
Mats Lindblad från Försäkringskassan 
om de nya sjuklönereglerna. Från den  
1 februari 2011 kommer ombordanställ-
da som inte omfattas av kollektivavtal att 
ingå i Försäkringskassans system istället 
för att ha rätt till s.k. redarskyddad tid 
i 30 dagar. Förhandlingar pågår när det 
gäller kollektivavtalen.

Klimatarbete
Camilla Sarin från Respect berättade 
hur företag kan etablera sitt klimatar-
bete. Genom effektiva åtgärder och rätt 
verktyg kan man få kontroll över sina 
utsläpp, minska miljöpåverkan och även 
öka lönsamheten. Camilla välkomnade 
alla medlemmar till den utbildning som 
anordnas i samarbete med Skärgårds- 
redarna. Det är en halvdagsutbildning 
där även klimatberäkningsverktyget 
Svante ingår. Den kommer att hållas föl-
jande datum: 13 januari, 10 februari och 
11 mars. Se annons i denna tidning för 
mer information och anmälan.

Oklart	hur	de	nya	tillsynsavgifterna	slår
Jon Priebe, ekonom, och Tomas Åström, 
tillsynschef på Transportstyrelsens sjö-
fartsavdelning, kom för att reda ut be-
greppen kring de nya tillsynsavgifterna 
m m. De förklarade att den nya grundav-
giften på drygt 9 000 kr är ett medelbe-
lopp beräknat för branschens cirka 500 
klassade passagerarfartyg och innefattar 

restid, milersättning och övriga resekost-
nader. Det är dock oklart hur många för-
rättningar som ingår i denna. Släckning 
av en brist per telefon ingår till exempel 
inte. Oklarheterna kritiserades av med-
lemmarna.

På sikt strävar TS efter att införa en 
fast årlig avgift för att redarna lättare 
ska kunna förutse sina tillsynskostnader. 
Tomas Åström utlovade att nivån på en 
framtida fast årlig avgift ska diskuteras 
i samråd med branschen. Han fastslog 
även att den s.k. normtiden för inspek-
tion av ett fartyg endast är till för sjö-
fartsavdelningens budgetering och inte 
ska användas som norm för hur lång tid 
en besiktning ska ta eller hur många tim-
mar som ska debiteras vid besiktning av 
fartygen. Sjöfartsavdelningen fick även 
kritik för att deras fakturor är dåligt spe-
cificerade och bättring utlovades. Tomas 
Åström utlovade även att regelverket för 
båtar under 20 brutto kommer att sjösät-
tas den 1 januari 2012 tillsammans med 
de nya livräddnings- och brandföreskrif-
terna. 

Riksdagspolitiker	bjöd	in	till	dialog
Riksdagsmannen Lars Tysklind (fp), or-
dinarie ledamot i Trafikutskottet, pra-
tade om skärgårdstrafiken ur en politisk 
synvinkel. Han menade att politikerna 
har en läxa att göra; de måste börja lyss-
na mer på branschen. 

– Skärgårdsfartygen har kommit i sky-
mundan. Turisttrafik och besöksnäring 

Höstmötet i Strömstad
text & foto: leena tegevi

Rederi	Pine	Islands	m/b	Stjärn	af	Koster	tog	medlemmarna	till	Furholmen.
FOTO:	LARS-åKE	gUSTAVSSON
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är mycket vik-
tiga för Sverige. 
Men sjöfarten 
kommer att 
bli mer synlig 
framöver genom 
man tänker mer 
trafikslagsöver-
gripande, trodde 
Lars Tysklind. 

Sjöfarten har oftast en miljöfördel och 
den riktigt nära sjöfartens konkurrens-
situation gentemot övriga transportslag 
bör ses över för att man ska kunna få lika 
förutsättningar. Lars Tysklind avslutade 
med att välkomna Skärgårdsredarna till 
en fortsatt dialog. 

Föreningsmötet
Nästa	höstmöte	i	Luleå
Nästa höstmöte reser vi till Luleå. Det 
beslutades av mötesdeltagarna med stor 
majoritet. De fyra rederierna som verkar 
i Luleå kommer att samarbeta med värd-
skapet och mötet kommer att hållas den 
5-7 oktober 2011.

Att	klassa	en	helt	ny	fartygstyp
Bertil Karlsson från Styrsöbolaget be-
rättade om bakgrunden till de nya kol-
fiberkatamaranerna som rederiet tagit 
leverans av i år. Man genomförde en helt 
ny typ av klassning tillsammans med TS, 
DNV, varvet och rederiet. Det behövdes 
många möten med alla parter på varvet 
och man löste många problem i förväg 
genom detta förfarande. Fartygen är nu 
klassade för fartområde R4, jämförbart 
med svenskt D-område, för DNV klass 
och High speed code.

Vision	och	strategi	för	det	svenska	
maritima	klustret	
Skärgårdsredarna beslöt genom höstmö-
tet att stå bakom det nationella visions- 
och strategidokumentet som arbetats 
fram under ledning av Sjöfartsforum. 

Vision- och strategiprocessen, som star-
tade i februari 2009, har varit en öppen 
process för alla företag och organisatio-
ner inom det maritima klustret. Under 
arbetets gång har cirka 100 företag och 
organisationer deltagit och arbetet har 
efter hand fått ett allt större och allt bre-
dare stöd. Processen är ett unikt sam-
arbete för att få en bättre bas att agera 
utifrån och för att sjöfarten och den ma-
ritima näringen ska få en starkare röst i 
kontakt med politiker och i samhället i 
stort. Genom att företag/organisationer 
inom klustret aktivt ställt sig bakom do-
kumentet tydliggörs bredden av alla de 
verksamheter som på olika sätt är knutna 
till varandra genom ”vattenrelaterad” 
verksamhet eller fartygstransporter. 
Skärgårdsredarna har aktivt deltagit i 
processen på olika sätt.

Nästa höstmöte reser vi till Luleå. Det beslutades av mötesdeltagarna med stor 
majoritet. De fyra rederierna som verkar i Luleå kommer att samarbeta med 
värdskapet och mötet kommer att hållas den 5-7 oktober 2011.

Vi tackar de leVerantörer som deltog i höstmötet:
Volvo Penta, MITAB Marin-Industriteknik AB, Marincenter Syd, Scaniabilar, IVECO / Fiat Powertrain, 
Båt- och Maskintjänst, Swedmotor, Transauto, Alu-design, Servera, SpecTec, Cordland Marin, 
Viking Life Saving Equipment, Ramantenn, Öckerö Maritime Center, Wilhelmsen Ships Service.  

Håkan	Eriksson,	Koster	Marin,	hälsar	välkommen	ombord	på	Kostervåg. Fikarast	på	kajen	i	det	vackra	vädret.

Medlemmar	på	väg	till	Kosterhavets	nationalpark. Värdrederiet	Pine	Island,	fr	v.	Anette,	Anders	och	Filip.
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Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med färje- och passagerarfartyg med upp till 500 passagerare. Föreningen representerar 130 
medlemsrederier med 340 fartyg som årligen transporterar mer än 35 miljoner passagerare och 11 miljoner fordon. Trafiken bedrivs på insjöar, kanaler, i 
skärgårdar och längs kusterna och finns över hela landet. Sammantaget förfogar Skärgårdsredarnas medlemsfartyg över c:a 55 000 passagerarplatser. 
Våra fartyg är en viktig del i den svenska infrastrukturen.
Skärgårdsredarna äger till 100 % SWEREF Service AB där VD är anställd. Nuvarande VD kommer att gå i pension under 2011. För närvarande arbetar 
VD halvtid. Skärgårdsredarna har även en informationschef på heltid. 

Skärgårdsredarna söker nu en VD på deltid. Vi söker en person som med kraft ska 
företräda vår förening och arbeta för Skärgårdsredarnas framtid.

VD i Skärgårdsredarna
Arbetsuppgifter:
•	 Verkställa	och	utveckla	föreningens	näringspolitiska	program
•	 Skapa	och	upprätthålla	nära	kontakter	med	riks-	och	lokalpolitiker		
	 samt	tjänstemän	på	de	departement	som	handhar	frågor	av	betydelse		
	 för	vår	bransch	för	att	föra	fram	Skärgårdsredarnas	ståndpunkter
•	 Göra	branschen,	dess	förutsättningar	och	problem	mer	kända	för		
	 allmänheten
•	 Bevaka	regelutvecklingen	och	förstärka	regelförenklingsarbetet
	 -	 Skapa	och	upprätthålla	nära	kontakter	med	Transportstyrelsen	
	 		 och	andra	organisationer	i	sjöfartsklustret
	 -	 Leda	kommittéarbete	och	arbetsgrupper
	 -	 Ansvara	för	att	remisser	besvaras
•	 Medlemsservice
•	 Ansvara	för	Skärgårdsredarnas	ekonomi	samt	utveckling	av	bolagets
	 intäkter	innefattande	bl.a.
	 -	 Öka	medlemskåren	(c:a	80%	av	potentiella	medlemmar	är	nu	medlemmar)
	 -	 Ta	fram	nya	och	utveckla	existerande	provisionsavtal
	 -	 Utveckla	och	marknadsföra	branschspecifika	kurser

VD profil
•	 Utåtriktad
•	 God	förmåga	att	uttrycka	sig	i	tal	och	skrift
•	 Analytisk	förmåga
•	 Erfarenhet	från	självständigt	arbete,	
	 driftig	och	van	att	ta	egna	initiativ	
•	 Dokumenterad	god	samarbetsförmåga
•	 Förhandlingsvana
•	 Brett	kontaktnät	med	förtroendefulla	kontakter
•	 Erfarenheter	från	vår	bransch:	sjöfart,		
	 turism,	restaurang,	charter	samt	arbete		
	 i	större	förening	är	meriterande.

Lön,	förmåner	och	tillträdesdag	enligt	överenskommelse.	För	rätt	person	kan	Skärgårdsredarna	erbjuda	ett	mångskiftande	
spännande	uppdrag	i	en	föränderlig	värld	och	organisation.	Ytterligare	information	lämnas	av		
Henrik	Börjesson,	ordförande	i	Skärgårdsredarna	Tel:	031	971	705	mail:	henrik@borjessons.se

Information	finns	också	på	Skärgårdsredarnas	hemsida:	www.skargardsredarna.se
Skriftlig	ansökan	med	meritförteckning	skickas	till	Henrik	Börjesson,	Skärgårdsredarna,	Båtebacken	1,	430	84	STYRSÖ
Ansökan	ska	vara	oss	tillhanda	senast	2011-01-30.

Ångfartyget Motala Express har frigivits efter 115 år som ”Vätterns 
Fånge”, vilket hon kallats sedan byggnationen 1895, då hon med 
sina 36 meter blev för lång för slussarna i Göta kanal. 

Den 23 september kapades tre meter av fartygets förskepp. 
Det gjordes vid ett vattentätt skott och gick lättare än väntat. 
Den sex ton tunga konstruktionen lyftes av en kran vid 
Gamla Motala Verkstad. 
På morgonen den 11 oktober lämnade hon Motala för färd 

mot Stockholm i tre dagsetapper. I Gryt återmonterades för-
skeppet innan fartyget fortsatte mot Stockholm.

Namninsamlingar har gjorts lokalt för att få behålla farty-
get i Vättern, men sedan ägaren Ångfartygs AB Stockholms 
Omgifningar inte funnit någon fortsatt marknad för henne i 
Vättern bestämde man att istället ta fartyget till Stockholm. 
Där ska hon senare sättas i chartertrafik och ingå i rederiets 
flotta tillsammans med bland annat ångslupen Frithiof. 

Vätterns fånge fri
Motala	Express	passerar	Göta	Hotell,	Borensberg.		
FOTO: KRISTER NILSSON/SKäRgåRDSBåTAR.SE

I	Klämmans	sluss.	FOTO:	LARS BERgLÖF
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– Upprinnelsen till ”Båtboken” var att 
vi såg att läsandet bland våra elever 
var ganska lågt och att läskunskapen 
hos en del barn inte var så bra. Vi ville 
uppmuntra att man läser för barnen 
och även att de lite större barnen tar en 
bok och läser eller tittar i själva, berät-
tar Bodil.

En effekt som ”Båtboken” haft är att 
det har blivit mycket lugnare ombord.  
Det är mindre spring, vilket uppskattas 

inte bara av föräldrarna utan även av 
ombordpersonalen. 

– När man kommer för att byta 
böcker ombord säger folk att det är jät-
tebra. Det känns som om det verkligen 
är uppskattat, säger Bodil och fortsät-
ter, 

– Vi har samma uppsättningar böcker 
på alla båtar så att man kan börja läsa 
en bok på morgonen och fortsätta på 
hemresan även om man då åker med en 
annan båt. 

415GM   10 kW - 1500 v/min
422GM   16 kW - 1500 v/min
422TGM  22 kW - 1500 v/min
44GM   38 kW - 1500 v/min
44TGM   51 kW - 1500 v/min
44TWGM  65 kW - 1500 v/min
6TG2AM  85 kW - 1500 v/min

Malte Månson AB • Box 133 • 596 23 Skänninge • Besöksadress Borgmästaregatan 21 • Tel 0142-29 91 00 • Fax 0142-29 91 99
www.maltemanson.com • info@maltemanson.com

Marinaggregat 

Modell  Effekt

Hos oss hittar du kompakta och tystgående 
marinaggregat som dessutom är enkla att 
bygga in. 

Hör av dig till Stefan Karlström 
eller Mikael Karlborg

Sedan 2003 har det funnits ett litet barnbibliotek ombord på fem av Styrsö- 
bolagets båtar. Initiativtagare är Bodil Svensson, specialpedagog på Styrsö. 

Uppskattat barnbibliotek 
på Styrsöbolagets båtar

Anna	Andrén	läser	gärna	en	bok	ombord	
tillsammans	med	sin	docka.

text & foto: leena tegevi
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Blåsig sjöräddningsövning i  
Stockholms skärgård
Torsdagen	den	14	oktober	bjöd	inte	bara	på	en	sjöräddningsövning,		
utan	en	sjöräddningsövning	med	vindar	på	uppåt	20-25	m/s	i	byarna.	
Vilket	krävde	lite	extra	av	de	räddningsenheter	som	kallades	till	platsen	
sedan	waxholmsbåten	Nämdö	och	segelfartyget	Ariel	kolliderat.

Scenariot	innehöll	bl	a	maskinrumsbrand,	försvunna	och	chockade	
besättningsmedlemmar	och	passagerare	som	drivit	iväg	i	flottar	samt	
hamnat	på	omkringliggande	öar.	Totalt	ett	40-tal	passagerare	skulle	räd-
das.	Deltagande	företag	och	myndigheter	var	bl	a	Sjöräddningscentralen,	
Stockholms	Sjötrafik	AB,	Haninge	kommun,	SSRS,	Brandförsvaret,	
Sjöpolisen	och	Kustbevakningen.
TExT	&	FOTO:	KRISTER	NILSSON,	SKäRgåRDSBåTAR.SE

Rescue	902	släpper	ner	RITS-styrkan	
ombord	på	Nämdö.
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Observatörer	samt	räddningstjänsthandläggare	Filip	Lundgren	t.v.	från	
Kustbevakningen	på	Trindeln.	KBVs	enhet	001	Poseidon	i	bakgrunden.	

text & foto: leena tegevi

Det var Delfin XI som fick ”kollidera” 
med en färja under två mörka och blå-
siga höstkvällar utanför Stallarholmen i 
Strängnäs. En tredje kväll fick övningen 
ställas in p.g.a. alltför hård vind. Ett 
40-tal skademarkörer från Landstinget 
och Strömma samt ett läkarlag med 12 
läkare deltog också i övningen. Rädd-
ningsinsatser gjordes till sjöss och på 
land och skadade transporterades till en 
uppsamlingsplats vid värdshuset Gripen 
där bl.a. akuttält satts upp. JRCC (Joint 
Rescue Co-ordination Centre) hade 
för övningen inrett en ledningscentral i 
värdshuset varifrån övningen  styrdes.

Regional	samverkan	
Samarbetet mellan myndigheterna 
och Strömma i Regional samverkan är 
mycket positivt, enligt Carl Magnus 

Rutherfalk, miljö- och säkerhetschef  
på Strömma Turism och Sjöfart. Paral-
lellt med att myndigheterna övade sina 
resurser övade Strömma sin landorga-
nisation. Vid händelser som denna 
höjer rederiet sin säkerhetsnivå och en 
säkerhetsstab som koordinerar olyckan 
aktiveras. I detta fall handlar det om en 
rad frågeställningar som staben måste 
ta ställning till, t. ex. att lösa alla prak-
tiska frågor runt fartyget och miljön 
och omhändertagande av passagerare 
och besättning. 

– Jag kan konstatera att larmvägar 
och stab fungerade på ett mycket till-

fredställande sätt, säger Carl Magnus 
Rutherfalk. Den modell som Strömma 
använder för att samordna resurser vid 
händelser som denna är ny och har bara 
varit igång under en säsong. Säkerhets-
staben har dock varit aktiv vid ett antal 
tillfällen under säsongen och metoder 
och tillvägagångssätt har finslipats, och 
det såg vi resultatet av under övningen, 
konstaterar Carl Magnus Rutherfalk. 
Genom samarbetet med Regional 
samverkan och genom att kraftsamla 
resurser på detta sätt vid särskilda 
händelser effektiviseras efterarbetet och 
bl.a. avrapportering till myndigheter 
och försäkringsbolag. Självfallet hoppas 
vi också att modellen ska vara ett stöd 
för vår personal och spara kostnader 
för företaget, avslutar Carl Magnus 
Rutherfalk.

Mörkerövning på Mälaren
Vid en större sjöräddningsövning på Mälaren utanför Stallarholmen i november 
övade gruppen Regional samverkan räddningsarbete i mörker. I gruppen Regional 
samverkan ingår Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Räddningsverket, Kustbe-
vakningen, Landstinget, Polismyndigheten, Sjöräddningssällskapet samt rederiet 
Strömma som representant för näringslivet. 

21-22	september	genomfördes	en	miljöräddningsövning	utanför	göteborg.	
Svenska,	norska	och	danska	kustbevakningsmyndigheter	deltog.	Från	den	
svenska	kustbevakningen	deltog	ett	flertal	enheter,	bland	annat	KBV	001	
Poseidon	och	KBV	202.

Meningen	var	att	man	skulle	lägga	ut	en	större	mängd	popcorn	för	att		
simulera	oljeutsläpp	som	sedan	skulle	länsas,	men	popcornen	uteblev,	och	
därmed	effekten	för	åskådarna.

Medlemsfartyget	Trindeln	var	observationsfartyg.

Miljöräddningsövning Matteus i Göteborg

KBV´s	enhet	202	oljelänsar.

Samarbetet mellan myndigheterna och Strömma i Regional 
samverkan är mycket positivt, enligt Carl Magnus Rutherfalk, 
miljö- och säkerhetschef på Strömma Turism och Sjöfart. 
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✯ Från Kust & Hav
Ny infrastrukturminister och  
ny statssekreterare
Som	de	flesta	säkert	noterat	he-
ter	vår	nya	infrastrukturminister	
Catharina	Elmsäter-Svärd.	Hon	
kommer	närmast	från	tjänsten	
som	moderat	finanslandstingsråd	
i	Stockholm,	är	marknadsekonom	
och	har	tidigare	varit	hotellchef.	
Catharina	Elmsäter-Svärd	är	född	
1965	och	har	suttit	i	riksdagen	för	
Moderaterna	mellan	1996/1997	och	
2008.	Under	två	månader	2002	var	
hon	ledamot	av	Trafikutskottet.

Till	sin	statsekreterare	har	Catharina	Elmsäter-Svärd	utsett	
Carl	von	der	Esch.	Han	efterträder	därmed	Leif	Zetterberg.	Carl	
von	der	Esch	kommer	senast	från	tjänsten	som	biträdande	chef	
för	Moderata	samordningskansliet	på	Statsrådsberedningen	där	
han	var	ansvarig	för	utbildnings-	jordbruks-	och	försvarsfrågor.

Riksdagens nya trafikutskott
Socialdemokraternas	Anders	
Ygeman,	född	1970	är	nyutsedd	
ordförande	för	Trafikutskottet.	
Anders	Ygeman	som	är	från	
Stockholms	län	har	suttit	i	riks-
dagen	sedan	1995,	men	inte	tidi-
gare	i	Trafikutskottet.	Jan-Evert	
Rådhström,	född	1960	och	från	
Värmlands	län,	är	vice	ordförande.	
Jan-Evert	Rådström	har	suttit	i	
riksdagen	sedan	1998	och	var	vice	
ordförande	för	Trafikutskottet	un-

der	den	tidigare	mandatperioden.
Övriga	ledamöter	i	Trafikutskottet	är:	Oskar	Öholm	(M),	Pia	

Nilsson	(S),	Eliza	Roszkowska	Öberg	(M),	Lars	Mejern	Larsson	
(S),	Malin	Löfsjögård	(M),	Désirée	Liljevall	(S),	Lars	Tysklind	
(FP),	Leif	Pettersson	(S),	Anders	åkesson	(C),	gunilla	Carlsson	
i	Hisings	Backa	(S),	Sten	Bergheden	(M),	Stina	Bergström	(MP),	
Annelie	Enochson	(KD),	Tony	Wiklander	(SD)	och	Siv	Holma	(V).

Utredning om ansvar vid sjötransporter
Nya	EU-regler	för	skadeståndsansvar	på	sjön	är	på	väg	att	infö-
ras	i	medlemsländerna.	Regeringen	har	tillsatt	en	utredning	som	
ska	ta	ställning	till	om	de	nya	reglerna	ska	gälla	all	passagerar-
trafik	till	sjöss	eller	bara	trafik	långt	från	land.	Resultatet	av	utred-
ningen	kan	bli	att	reglerna	ska	gälla	också	i	skärgårdstrafiken.	
De	nya	reglerna	innebär	att	rederier	vid	en	olycka	ska	betala	upp	
till	4,2	miljoner	kronor	i	skadestånd	per	passagerare.	I	dag	går	
gränsen	vid	drygt	1,8	miljoner	kronor.	Det	blir	också	obligatoriskt	
för	rederierna	att	ha	en	ansvarsförsäkring	som	täcker	skade-
ståndsbeloppen,	för	fartyg	som	kan	ta	fler	än	tolv	passagerare.	
Utredningen	ska	föreslå	hur	den	obligatoriska	ansvarsförsäk-
ringen	ska	regleras.

Medlemsländerna	måste	införa	de	nya	reglerna	för	passage-
rarfartyg	som	går	mer	än	fem	sjömil	från	land.	För	mer	kustnära	
trafik	bestämmer	varje	land	om	reglerna	ska	gälla.	Utredningen	
om	nya	skadeståndregler	på	sjön	ska	vara	klar	senast	den	31		
december	2011.	Till	särskild	utredare	utses	justitierådet	
gudmund	Toijer.	

Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar - betänkandet 
överlämnat
Den	28	oktober	överlämnade	regeringens	särskilde	utredare	
Jonas	Bjelfvenstam	betänkandet	Svensk	sjöfarts	konkurrens-
förutsättningar	(SOU	2010:73)	till	statsrådet	Catharina	Elmsäter-
Svärd.	Utredaren	har	bland	annat	haft	i	uppdrag	att	överväga	
åtgärder,	utanför	skatteområdet,	för	att	stärka	den	svenska	sjö-
fartens	konkurrenskraft.	I	utredningen	konstateras	att	det	krävs	
att	bemanningskostnaderna	på	svenskflaggade	fartyg	snarast	
kan	sänktas	för	att	svensk	sjöfart	i	internationell	trafik	ska	vara	
konkurrenskraftig.	Utredaren	konstaterar	att	det	i	första	hand	
måste	vara	arbetsmarknadens	parter	som	tillsammans	ska	ta	ett	
ansvar	för	ett	genomgripande	omställningsarbete	genom	över-
enskommelser	som	bland	annat	innebär	att	andelen	arbetskraft	
från	lågkostnadsländer	kan	öka	på	fartygen.

–	Målet	bör	vara	att	arbetsmarknadens	parter	senast	den	1	
mars	2011	har	förhandlat	fram	nya	centrala	överenskommelser	
som	sänker	bemanningskostnaderna.	Regeringen	bör	överväga	
att	sätta	ut	avstämningstidpunkter	och	bistå	med	förhandlingsle-
dare,	säger	den	särskilda	utredaren	Jonas	Bjelfvenstam.	

Vid	sidan	av	parternas	överenskommelser	anser	utredaren	
att	staten	bör	fortsätta	ta	ett	ansvar	för	svensk	sjöfart	genom	
att	dagens	sjöfartsstöd	behålls.	Motivet	för	detta	är	att	upprätt-
hålla	sjöfartskompens	i	Sverige	samt	att	Sveriges	möjligheter	
att	vara	pådrivande	i	miljö-	och	sjösäkerhetsarbete	inom	det	
internationella	arbetet	underlättas.	Utredaren	föreslår	också	
att	en	innovationsfond	inrättas	samt	att	ett	samlat	program	för	
forskning	och	innovationer	inom	sjöfarten	tas	fram.	Syftet	med	
detta	är	att	långsiktigt	förbättra	konkurrensvillkoren	för	svensk	
sjöfart.	I	uppdraget	har	även	ingått	att	beakta	möjligheten	att	
införa	ett	svenskt	internationellt	fartygsregister	som	ett	sätt	att	
sänka	bemanningskostnaderna.	I	utredningen	har	utformningen	
av	ett	sådant	register	belysts.	Utredaren	förordar	dock	inte	ett	
sådant	register	eftersom	det	kräver	ändringar	i	arbetsrätten	som	
strider	mot	internationella	konventioner.	Vidare	kan	förändringar	
i	den	svenska	arbetsrätten	leda	till	att	fler	branscher	efterfrågar	
liknande	regelförändringar.	Möjligheten	att	nå	en	bred	politisk	
uppslutning,	samsyn	mellan	arbetsmarknadens	parter	och	där-
med	en	stabil	och	långsiktig	sjöfartspolitik	framstår	också	som	
begränsade.	Om	regeringen	följer	utredarens	slutsatser	blir	det	
alltså	inget	internationellt	fartygsregister	i	Sverige.

Skärgårdsredarna	har	deltagit	i	en	referensgrupp	för	utred-
ningen.

Facken anmäler regeringen
Sjömansfacket	Seko	har	tillsammans	med	befälsfacken		
SFBF	och	SBF	anmält	den	borgerliga	regeringen	till	FN-organet	
ILO	(International	Labour	Organisation)	för	brott	mot	ILO-
konventionen.	I	ett	pressmeddelande	skriver	Seko:		
”Orsaken till anmälan är regeringens ändringar i sjömännens 
sjukersättning som beslutades om i riksdagen den 29 april 2010 
och börjar gälla från 1 januari 2011”.	
Facken	menar	att	beslutet	strider	mot	ILO:s	konstitution.	

För	skärgårdstrafiken	innebär	beslutet	att	personalen	i	inre		
fart	får	samma	villkor	som	landanställda	och	ingår	i	Försäkrings-
kassans	system.	

Catharina	Elmsäter-Svärd	
FOTO	SANDRA	BAqIRJAZID
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Svenska transportorganisationer vill förhindra avgifts- 
finansiering av Transportstyrelsen
I	ett	pressmeddelande	från	Transportgruppen	meddelas	att	
man	träffat	Trafikutskottet	i	ett	sista	försök	att	förhindra	för-
slaget	om	avgiftsfinansiering	av	Transportstyrelsen.	Enligt	
pressmeddelandet	är	de	som	kommer	att	drabbas	hårdast	av	
avgifterna	små	företag,	vilka	utgör	den	största	delen	av	trans-
portsektorn.	Förslaget	innebär	ökade	kostnader	och	brist	på	
regelförenkling	vilket	går	helt	emot	regeringens	politik	för	små-
företagande.	Avgifterna	är	droppen	som	fått	bägaren	att	rinna	
över.	Organisationerna	är	djupt	oroade	över	den	utveckling	som	
svensk	transportsektor	står	inför	med	ett	flertal	förslag	som	
medför	ökade	transportkostnader.	Bland	annat	handlar	det	om	
fördubblade	banavgifter,	IMO:s	krav	på	fartygsbränslen	samt	
höjd	koldioxidskatt	Till	detta	kommer	nu	även	de	nya	avgifterna	
från	Transportstyrelsen.	Organisationerna	konstaterar	att	det	inte	
ställs	samma	krav	på	Transportstyrelsens	verksamhet	efter	sam-
manslagningen	när	det	gäller	effektivisering	och	genomförande	
av	regelförenklingar,	som	man	gör	på	exempelvis	Trafikverket.	
Istället	utgår	man	från	den	befintliga	verksamheten	när	man	äm-
nar	införa	avgiftsfinansiering.	

Regeringen	har	redan	sagt	ja	till	förslaget	och	snart	ska	riksda-
gen	säga	sitt.	Den	samlade	transportnäringen	sätter	nu	sitt	hopp	
till	Trafikutskottet.	Det	man	hoppas	uppnå	är	att	beslutet	skjuts	
på	framtiden	för	att	kunna	genomföra	en	ordentlig	analys	av	vilka	
effekter	avgifterna	tillsammans	med	övriga	pålagor	sammanta-
get	har	på	hela	transportsystemet,	för	svensk	industri,	handel	
och	människors	rörlighet.

Organisationerna	som	deltog	vid	mötet	med	Trafikutskottet:	
Näringslivets	Transportråd,	Transportgruppen,	Sveriges	
åkeriföretag,	Svenska	Bussbranschens	Riksförbund,	Svenska	
Flygföretagens	Riksförbund,	Sveriges	Redareförening,	
Branschföreningen	Tågoperatörerna	och	Sveriges	Hamnar.

Vägfärjor får stöd av resenärerna
Trafikverkets	kundundersökning	(NKI)	riktad	till	resande	
med	vägfärjor	visar	att	de	allra	flesta	är	nöjda	med	trafiken.	
Undersökningen	som	presenterades	den	11	oktober,	har	utförts	
av	Nordiska	Undersökningsgruppen.	Mer	än	3000	resande	på	
samtliga	vägfärjeleder	från	Norrbotten	till	Skåne,	har	lämnat	
synpunkter.	Vägfärjornas	främsta	styrka	ligger	i	att	de	håller	av-
gångs-	och	ankomsttider,	att	det	är	lätt	att	förstå	turlistan,	att	det	
är	smidigt	att	köra	ombord	och	av	färjan,	att	det	är	god	säkerhet	
ombord	och	att	turerna	i	stort	sett	är	anpassade	efter	resenä-
rernas	behov.	Något	lägre	betyg	(i	snitt	runt	70	procent	nöjda),	
blir	det	för	informationen.	Det	gäller	exempelvis	information	vid	
störningar	i	trafiken.

–	Kollektivtrafiken	får	ibland	klagomål	på	bristande	punktlighet.		
Därför	känns	det	särskilt	roligt	att	konstatera,	att	våra	resande	är	
nöjda	med	färjornas	tidspassning.	Samtidigt	finns	ett	behov	av	
att	förbättra	informationen	och	det	är	något	vi	vill	göra	under	det	
kommande	året,	säger	rederichef	Anders	Werner.

Slutligen klart: ingen gång- och cykelbro över Göta Älv
Högsta	Domstolen	har	lämnat	beskedet	att	den	inte	prövar	
Miljödomstolens	nej	till	en	gång-	och	cykelbro	över	göta	älv	i	
centrala	göteborg.	Det	innebär	att	den	ett	decennium	gamla	
och	hett	debatterade	frågan	nu	kan	läggas	till	handlingarna.	
Miljödomstolen	ansåg	att	brons	negativa	inverkan	på	framkom-
ligheten	för	sjöfarten	i	älven	väger	tyngre	än	en	separat	bro	för	
gång-	och	cykeltrafik.

Trollhätte kanal stängs - i en månad
Trollhätte	kanal	stängs	ner	nästa	år	mellan	den	26	augusti	och	
19	september	på	grund	av	reparation	och	underhåll.	Kanalen	är	
mycket	viktig	för	Vänertrafiken.

–	Det	här	är	ett	jobb	som	måste	genomföras	för	att	vi	ska	
kunna	säkerställa	anläggningarnas	funktion.	Tiden	är	vald	för	att	
vi	ska	störa	både	handelssjöfarten	och	fritidsbåtstrafiken	så	lite	
som	möjligt,	samtidigt	som	vi	måste	ha	ljus	och	tillräckligt	bra	
väder	för	att	kunna	genomföra	arbetet,	säger	Ingvar	Dyberg,	sjö-
trafikområdeschef	för	Vänern.

I	reparations-	och	underhållsarbetet	ingår	byte	av	fyra	sluss-
portar,	renovering	och	delvis	byte	av	slussbottnar,	förstärkning	
av	slussmurar,	trösklar	och	luckschakt.Sjöfartsverket	vill	förtydli-
ga	det	tidigare	pressmeddelandet,	och	poängtera	att	göta	Kanal	
fortfarande	är	öppen,	trots	stängningen	av	Trollhätte	kanal	och	
därmed	sjötrafiken	genom	göta	älv.	Däremot	är	det	inte	möjligt	
att	fortsätta	sjövägen	från	Vänern	till	göteborg	(eller	tvärtom)	
från	den	26	augusti	2011	till	den	19	september	2011.	Trollhätte	
kanal	kostar	Sjöfartsverket	cirka	70	miljoner	årligen	i	underhåll.

Dyrt för passagerarfartyg på kanaler
Avgifterna	för	passagerarfartyg	att	trafikera	göta	kanal	och	
Hjälmare	kanal	utgör	en	betydande	kostnad	för	de	rederier	som	
trafikerar	kanalerna.	Rederierna	har	under	senare	år	fått	allt	svå-
rare	att	uppnå	lönsamhet	i	verksamheten.	Flera	medlemsföretag	
har	varit	tvungna	att	frysa	eller	sänka	sina	priser	för	att	kunna	
sälja	resor.	Rationaliseringar	och	besparingar	pågår	ständigt	då	
avgiftsökningarna	inte	längre	kan	tas	ut	av	passagerarna.
Avgiften	är	baserad	på	fartygets	tillåtna	passagerarantal	och	tar	
ingen	hänsyn	till	det	verkliga	passagerarantalet	ombord.	även	
när	fartygen	går	med	få	passagerare,	för	att	upprätthålla	trafiken	
vid	exempelvis	dåligt	väder	eller	vid	tom	returresa,	måste	full		
kanaltaxa	betalas.	Detta	innebär	ofta	rena	förlustresor.	

De	senaste	åren	har	taxorna	för	yrkestrafiken	på	kanalerna	
höjts	slentrianmässigt	och	ingen	hänsyn	har	tagits	till	kostnads-
utvecklingen	i	samhället	i	övrigt.	Avgiften	har	nu	blivit	så	betung-
ande	att	flera	rederier	överväger	att	sluta	med	kanaltrafiken.	
Kanalavgifterna	är	för	vissa	rederier	t.o.m.	en	större	kostnad	än	
bränslet.	

Seglats genom Nordostpassagen
Det	danska	bulkfartyget	Nordic	Barents	har	nyligen	seglat	ge-
nom	Nordostpassagen.	Det	specialbyggda	fartyget	gjorde	resan	
från	Norge	till	Kina	på	23	dagar.	Rederiet	uppges	ha	minskat	sina	
kostnader	jämfört	med	ordinarie	trad	med	175	000	dollar	och		
förbrukat	450	ton	mindre	bunkerolja.
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Nya gymnasieskolan Marinteknik
I	höst	införs	en	helt	ny	gymnasieskola.	I	den	har	94	utbildningar,	
däribland	Marinteknik,	godkänts	inom	de	nationella	program-
men	eller	rikstäckande	utbildningar.	Tre	skolor	i	landet	kommer	
att	ha	den	marintekniska	linjen,	Vadsbogymnasiet	i	Mariestad,	
Västerviks	gymnasium	och	Marina	Läroverket	i	Danderyd,	
Stockholm.	Utbildningen	är	en	utveckling	av	den	marintekniska	
utbildningen	som	finns	idag	men	med	skillnaden	att	man	nu	får	
egna	examensmål	och	betydligt	större	möjligheter	att	påverka	
innehållet	i	kurserna.	De	befintliga	utbildningarna	har	också	
närmat	sig	varandra	enligt	branschens	önskemål.	En	annan	ny-
het	är	att	i	det	nya	gymnasiet	och	de	yrkesinriktade	linjerna	ska	
en	bransch	alltid	stå	bakom	varje	utbildning.	Den	ska	vara	med	i	
planeringen	och	kunna	garantera	att	det	finns	arbetstillfällen	när	
eleven	är	klar.	

Viking Line provkör nytt AIS-system
Viking	Lines	två	färjor	Mariella	och	gabriella	testar	sedan	i	mars	
2010	ett	AIS+-system	som	gör	det	möjligt	för	alla	fartyg	och	
landstationer	att	utbyta	information	om	lokala	väderförhållanden	
vid	till	exempel	storm,	isbildningar,	ändringar	i	farledssträckning-
ar	eller	andra	hinder	för	säker	navigation.

Större	fraktfartyg	och	passagerarfartyg	måste	idag	ha	AIS,	
men	via	det	nya	systemet	kan	mer	information	tas	fram.	Viking	
Line	skriver	i	ett	pressmeddelande	att	med	det	nya	systemet	
hade	den	förra	vinterns	isbeläggning	i	ålands	hav	kunnat	hante-
rats	bättre.	

”Med AIS+ hade fartygen kunnat varna varandra och ge exakt 
information till Sjöfartsverkets kontrollstationer om isgränsens 
läge för att undvika att fartyg fastnade.”

Programmet	som	kommer	att	vara	gratis	när	det	lanseras	
nästa	år	har	utvecklats	i	samarbete	mellan	datorjätten	IBM	och	
Statens	tekniska	forskningscentral	VTT	i	Finland.	Viking	Line	
arbetar	med	AIS+-projektet	inom	ramen	för	Baltic	Sea	Action	
group.

Dansk färja drivs med biobränsle
Den	danska	färjan	Bitten	Clausen	kommer	delvis	att	drivas	med	
biobränsle	i	ett	försök	att	få	ned	utsläppen,	framför	allt	CO2.	
Bitten	Clausen	seglar	på	Ballebro-Hardeshøj	och	har	nära	till	
Danish	Crowns	slakteri	och	köttfabrik	vid	Blans.	Biobränslet	görs	
på	slakteriavfall.	Biobränslet	kommer	att	brännas	i	en	av	färjans	
två	Scaniamotorer.	Detta	kommer	enligt	beräkningar	att	minska	
CO2-utsläppen	med	133	ton	per	år.	Det	EU-stödda	projektet	
löper	fram	till	mars	2011.	EU	stöder	projektet	med	EUR	40.000.	
Bitten	Clausen	transporterar	160.000	fordon	årligen	mellan	
öarna	Als	och	Jylland.

Svaveldirektivet står fast
Trots	massiv	kritik	och	stora	lobbyinsatser	står	implemente-
ringen	av	IMOs	svavelbeslut	fast	och	någon	harmonisering	av	
svavelkraven	inom	EU	är	inte	aktuell.	De	skärpta	gränsvärdena	
för	svavel	i	marint	bränsle	inom	de	svavelkontrollområdena	i	
Östersjön,	Nordsjön	och	Engelska	kanalen	innebär	att	svavel-
halten	i	fartygsbränslen	år	2015	kommer	att	sänkas	till	0,1	vikt-
procent	svavel.	På	global	nivå	kommer	högsta	tillåtna	svavelhalt	i	
marint	bränsle	sänkas	år	2020	till	0,5	viktprocent.	

Maritimt mega-forum
Ett	maritimt	mega-forum	är	på	gång	att	skapas	av	ett	antal	stora	
internationella	shippingorganisationer,	bl	a	Lloyds	Register	och	
BIMCO.	Syftet	är	att	skapa	en	gemensam	lobbyorganisation	
med	större	tyngd	för	att	lyfta	fram	sjöfartens	viktiga	roll	och	be-
tydelse.

WWF vill ha förbud mot avfallsdumpning till sjöss
Enligt	Världsnaturfonden	WWF	tömmer	mindre	än	hälften	av	
kryssningsfartygen	sitt	svartvatten	i	Stockholms	hamn	där	
mottagningsstation	finns	-	trots	att	kryssningsrederiernas	eu-
ropeiska	intresseorganisation	(European	Cruise	Council)	i	fjol	
lovade	att	frivilligt	sluta	dumpa	avfallsvatten	ute	till	havs.	Kravet	
var	att	anläggningarna	skulle	hålla	en	tillräckligt	hög	standard	
med	en	snabb	tömning	som	inte	innebar	några	extra	kostnader.	
Nu	vill	Världsnaturfonden	se	ett	förbud	mot	avfallsdumpning	i	
Östersjön.

–	Problemet	är	att	det	inte	finns	några	lagar	för	det	här.	På	
land	hade	det	självklart	varit	otänkbart	med	utsläpp	av	den	här	
storleken.	Med	tanke	på	att	många	av	de	ansvarsfulla	fartygen	
tömmer	mellan	500	-	1.000	kubikmeter	svartvatten	i	Stockholms	
hamns	anläggningar	kan	man	göra	sig	en	vag	men	obehag-
lig	uppfattning	om	vilka	mängder	som	dumpas	ute	i	havet	av	
de	andra	fartygen,	säger	Mattias	Rust,	sjöfartsansvarig	på	
Världsnaturfonden.	

Få	kryssningshamnar	erbjuder	idag	”fullgoda”	mottagnings-
stationer	för	svartvatten,	Stockholms	hamn	ligger	i	framkant	
enligt	Världsnaturfonden.

Undervattenfilm på Titanic
Se	bilder	från	fartyget	Titanic	som	sjönk	1912	då	det	kolliderade	
med	ett	isberg.	
http://www.youtube.com/watch?v=0WkvDswV40c

Nu är föreningens administration klimatneutral
I	samarbete	med	företaget	Respect	har	föreningens	administra-
tiva	verksamhet	nu	blivit	klimatneutral.	genom	det	internetbase-
rade	verktyget ”Svante”	har	vi	gjort	klimatberäkningar	för	verk-
samheten,	dvs.	kontoret,	tjänsteresor	m	m.	Vi	har	sett	över	vilka	
åtgärder	som	är	möjliga	för	att	minska	utsläppen.	Därefter	har	vi	
valt	att	klimatkompensera	för	de	utsläpp	som	vi	inte	har	kunnat	
eliminera,	genom	det	småskaliga	vattenkraftsprojektet	NATL	
Power	i	Indien	(FN-certifierat	s.k.	CDM-projekt).	

gå	in	på	http://www.klimatneutral.se och	klicka	på	Klimat-
neutralt	företag	så	hittar	du	Skärgårdsredarnas	klimatrapport	i	
listan.	Detta	avser	alltså	den	administrativa	verksamheten	och	
inte	rederiernas	klimatpåverkan.	Medlemsrederierna	erbjuds	nu	
utbildning	i	klimatarbete	och	fri	licens	på	klimatberäkningsverk-
tyget	under	nästa	år.	Att	minska	sin	klimatpåverkan	genom	olika	
åtgärder	är	inte	bara	bra	för	
klimatet,	det	påverkar	ofta	lön-
samheten	positivt	när	man	ser	
över	sin	energiförbrukning.	Att	
kunna	visa	på	ett	aktivt	klimat-
arbete	stärker	också	värdet	på	
varumärket.

Kungen på Teaterskeppet
Kungen	närvarade	vid	Kungliga	örlogsmannasällskapets	hög-
tidssammankomst	på	Teaterskeppet	i	Stockholm	den	15	no-
vember.	Vid	ceremonin	valdes	bland	andra	Torbjörn	Dalnäs	från	
Sjömansservice	in	som	korresponderande	ledamot.	

Kungliga	Örlogsmannasällskapet	är	en	av	de	kungliga	akade-
mierna.	Det	instiftades	1771	efter	gustav	III:s	trontillträde	och	
upphöjdes	till	kunglig	akademi	1805.

✯ Medlemsnytt 
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Avtalsförhandlingar för skärgårdstrafiken
Almega	Tjänsteföretagen	har	sedan	september	förhandlat	med	
SEKO	och	SFBF	om	nya	kollektivavtal	och	löner	för	tiden	efter	
den	30	september	2010,	då	nuvarande	avtal	löpte	ut.	Avtalen	
löper	nu	vidare	med	sju	dagars	ömsesidig	uppsägningstid.	Med	
SFBF	har	vi	kommit	rätt	långt	i	villkorsdelarna,	medan	vi	har	en	
del	arbete	kvar	i	det	avseendet	med	SEKO.	Vi	har	nu	tillsammans	
med	både	SEKO	och	SFBF	beslutat	att	ajournera	våra	förhand-
lingar	till	efter	årsskiftet.	I	ajourneringsöverenskommelsen	ligger	
också	att	parterna	förbinder	sig	att	inte	säga	upp	avtalen	före	
den	1	januari	2011.	Detta	innebär	bland	annat	att	julbordstrafiken	
kan	genomföras	utan	konfliktrisk.	Våra	förhandlingar	fortsätter	
den	11	januari	2011	med	SFBF	och	den	18	januari	2011	med	
SEKO.	

Observera	att	de	nya	avtalen	kommer	att	gälla	från	den	1	okto-
ber	2010,	och	att	med	största	sannolikhet	även	lönerna	kommer	
att	gälla	retroaktivt	från	detta	datum.	Det	kan	alltså	vara	klokt	
att	avsätta	medel	under	detta	år	för	kommande	retroaktiva	löne-
höjningar.	Vi	återkommer	så	snart	något	nytt	finns	att	meddela	i	
avtalsfrågan.
Almega Tjänsteföretagen,	Hans	Ronnerstam	

Rederi Göta Kanal  
internationellt prisat
När	det	internationella	priset	
TRIP	global	Award	för	”Den 
bästa upplevelsen i Sverige”	
delades	ut	29	oktober	var	det	
Rederi	göta	Kanal	som	hade	
den	stora	glädjen	att	ta	emot	
utmärkelsen.	I	juryn	sitter	rese-
arrangörer	från	Sveriges	åtta	
viktigaste	utlandsmarknader;	
Tyskland,	Nederländerna,	
Italien,	Spanien,	Frankrike,	
England,	Ryssland	och	USA.
–	Vi	är	självklart	oerhörd	glada	

och	stolta	över	denna	utmärkelse.	En	resa	på	göta	Kanal	är	verk-
ligen	en	otrolig	upplevelse	och	en	resa	jag	personligen	tycker	att	
även	svenskar	borde	ge	sig	iväg	på.	Det	är	ett	fantastiskt	stycke	
kulturhistoria	som	passerar	revy	och	som	dessutom	kombineras	
med	god	mat	och	trevligt	sällskap	berättar	Håkan	gullberg,	re-
derichef	på	Rederi	AB	göta	Kanal.

Priset	har	instiftats	av	Rese-	och	Turistnäringen	i	Sverige	
(RTS),	i	samarbete	med	Visit	Sweden	i	syfte	att	ta	reda	på	vad	
utländska	besökare	vill	uppleva	i	Sverige	samt	att	uppmärksam-
ma	dem	som	erbjuder	Sveriges	bästa	upplevelse.	Prisutdelare	
var	handelsminister	Ewa	Björling.

Ventrafiken beställer ny färja
Ventrafiken	beställer	en	färja	från	danska	Hvide	Sande	Skibs-		
&	Bådbyggeri	för	SEK	110	miljoner.	Nybygget	ska	levereras	i	
augusti	2012.	Det	är	andra	gången	Ventrafiken	tecknar	kontrakt	
för	färjan,	tidigare	i	år	annullerade	rederiet	ett	kontrakt	med	ett	
spanskt	varv	eftersom	varvet	inte	kunde	följa	avtalsvillkoren.	
Färjan,	en	double-ended,	får	kapacitet	för	395	passagerare	och	
21	bilar	eller	två	lastbilar.	Hvide	Sande	Skibs-	&	Bådebyggeri	
levererade	nyligen	färjan	Venøfærgen	för	den	110	meter	långa	
sträckan	mellan	Kleppen	och	Venø	i	Limfjorden.	Färjan	har	kapa-
citet	för	100	passagerare	och	tolv	bilar.

Avsiktsförklaring undertecknad för Visingsötrafiken
Jönköpings	kommun	och	Trafikverket	har	tecknat	en	avsiktsför-
klaring	som	innebär	att	Trafikverket	Färjerederiet	tar	över	färje-le-
den	gränna-Visingsö,	beräknat	hösten	2012.	Samtidigt	byggs	ett	
nytt	färjeläge	som	anpassas	efter	den	nya	färjan	som	ska	byg-
gas.	Bland	annat	byggs	en	brygga	som	är	höj-	och	sänkbar	och	
kan	lasta	två	filer	samtidigt.	även	hamnbassängen	byggs	om	och	
fördjupas.	Den	nya	färjan	tar	400	passagerare	och	kan	lasta	34	
bilar.	Modellförsök	har	gjorts	i	Köpenhamn	på	Force	Technology		
i	en	240	meter	lång	ränna.	

Rivö i trafik sedan september
Den	andra	av	Styrsöbolagets	två	nya	snabbfärjor	har	anlänt	
till	göteborg	och	sattes	i	trafik	den	27	september.	Innan	dess	
döptes	fartyget	till	Rivö	vid	en	ceremoni	på	Styrsö.	Det	27	me-
ter	långa	fartyget	är	byggt	i	kolfiber	av	Brødrene	Aa	i	Norge.	
Snabbfärjan	drivs	av	två	MAN	V12	dieselmotorer	som	ger	en	
servicefart	kring	27	knop,	att	jämföra	med	Styrsöbolagets	kon-
ventionella	färjor	som	gör	11-12	knop.	

Den	första	snabbfärjan,	
Valö,	trafikerar	sedan	i	juni	
göteborgs	södra	skärgård	
på	linjen	Saltholmen-
Styrsö	Skäret-Donsö-
Vrångö	och	tillbaka.	Rivö	
kommer	att	gå	i	samma	
trafik.	

Ny vägfärja i Hamburgsund
Den	17	november	genomförde	Trafikverket,	i	samarbete	med	
Tanums	kommun,	dop	och	invigning	av	vägfärjan	Saga.	Färjan	
är	lindragen	och	miljövänlig	enligt	Trafikverket.	Att	skapa	genvä-
gar	över	vattnet	med	lindragna	vägfärjor,	är	att	satsa	modernt,	
smidigt	och	grönt.	Vägfärjan	minskar	bränsleförbrukningen	och	
därmed	koldioxidutsläpp	med	70	procent	jämfört	med	konven-
tionella	fartyg.	Vägfärjan	är	dessutom	flexibel.	Det	betyder	bland	
annat	att	det	går	att	undvika	de	barriäreffekter	för	sjöfart	och	
miljö	som	en	vägbro	utgör.

Modellförsök	med	nya	Visingsöfärjan.

Boka in Årsmötet!  
stockholm 10 mars!  
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Fråga:
Hur ofta ska fartygsapoteket ombord kontrolleras 
och hur går det till?
 
Svar: 
Varje år skall fartygsapoteket genomgå en kontroll av 
befälhavaren ombord. Produkter som passerat sista 
förbrukningsdag skall bytas ut. 

Vart tredje år skall ett certifikat utfärdas genom att 
en utbildad farmaceut går igenom fartygsapoteket om-
bord. Det kan göras per telefon med Skeppsapoteket  
i Göteborg tel 031-42 49 64.

(Gäller fartygsapotek enl. bil D i SJÖFS 2000:21 
för fartyg som behöver högst 2 timmar för att nå 
anlöpbar hamn).

✯ Läsarnas frågor
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Bankeffekt bidrog till kollision
Ett	passagerarfartyg	var	på	väg	i	en	kanal	och	fortsatte	sin	färd	
efter	en	slussning.	Längre	fram,	efter	slussen,	låg	en	gästhamn.	
Bortom	gästhamnen	fanns	ett	gammalt	brofäste	där	kanalen	
smalnade	av	till	omkring	14	meter.	Då	man	lämnat	slussen	så	
upptäckte	besättningen	på	passagerarfartyget	att	en	segel-
båt	låg	förtöjd	vid	brofästet.	Man	sänkte	farten	och	höll	något	
till	styrbord	i	kanalen	för	att	gå	klart	segelbåten.	Vid	brofästet	
girade	fartyget	plötsligt	till	babord	på	grund	av	bankeffekten.	
Besättningen	lyckades	inte	häva	giren	utan	kolliderade	med	se-
gelbåten	som	trycktes	ihop	och	fick	skrovskador	i	form	sprickor	
och	hål	som	i	sin	tur	medförde	en	omfattande	vatteninträngning.	
På	passagerarfartyget	skadades	taken	ovanför	bryggvingen.	
Efter	kollisionen	så	fortsatte	passagerarfartyget	tills	man	kunde	
förtöja	varefter	besättningen	begav	sig	tillbaka	till	olycksplatsen	
tillsammans	med	slussvakten.	Sjöräddningen	varskoddes	först	
någon	timma	efter	händelsen.	

Utredningen	visar	att	de	orsaker	och	faktorer	som	ledde	till	
olyckan	var	att	segelbåten	var	förtöjd	så	att	den	hindrade	säker	
passage.	Besättningen	på	passagerarfartyget	observerade	inte	
segelbåten	förrän	man	var	ute	ur	slussen	och	de	hade	inte	heller	
kännedom	om	dess	placering	dessförinnan.	Man	hade	i	prakti-
ken	då	inte	möjlighet	att	stoppa	utan	att	riskera	grundkänning.	
Segelbåten	var	förtöjd	på	en	plats	där	det	inte	var	tillåtet.	Trots	
detta	hade	inte	kanalpersonalen	reagerat	förutom	att	de	lappat	
båten.	Utredningen	konstaterar	också	att	det	tog	riskabelt	lång	
tid	att	larma,	och	räddningstjänsten	kom	därför	inte	till	platsen	
förrän	gott	och	väl	en	timme	efter	händelsen.	I	detta	fall	spelade	
det	ingen	roll	eftersom	segelbåten	var	obemannad.	Det	fanns	
också	brister	i	kanalbolagets	rutiner	och	instruktioner	för	olyckor	
i	området.		

Då	ett	fartyg	gör	framfart	påverkas	det	av	olika	hydrodynamis-
ka	krafter	som	beror	på	fart,	vattendjup,	farledsbredd	och	bot-
tentopografi.	Vattenmassan	trycks	framför	bogen	och	strömmar	
sedan	akterut	utmed	skrovet.	Vid	bogen	uppstår	ett	övertryck	
och	vid	aktern	ett	undertryck.	Tryckskillnaden	innebär	ingen	på-
verkan	i	sidled	på	fartyget	i	färd	på	öppet	djupt	vatten	eftersom	
strömningen	då	är	symmetrisk	utefter	skrovet	och	krafterna	tar	ut	
varandra.		Om	fartyget	däremot	framförs	i	en	kanal	och	kommer	
närmare	den	ena	kanalbanken	eller	en	uppgrundning	blir	vattnets	
strömningshastighet	högre	längs	med	skrovet	på	den	sidan.	Det	
uppstår	då	en	tryckskillnad	som	gör	att	fartygets	får	en	tendens	
att	gira	från	sidan	med	högre	strömningshastighet.	Undertrycket	
i	aktern	gör	att	denna	sugs	in	mot	kanalbanken.	Detta	kallas	
för	bankeffekt	och	kan	beskrivas	som	sidokrafter	på	skrovet.	
Vid	möte	med	ett	stillaliggande	fartyg	uppstår	samma	verkan.		
Tillgängligt	vattendjup	påverkar	också	fartygets	manöveregen-
skaper.	generellt	kan	sägas	att	om	vattendjupet	är	mindre	än	
1,5	gånger	fartygets	djupgående	minskar	rodrets	effektivitet.	På	
grundare	vatten	krävs	alltså	större	rodervinklar	för	att	få	avsedd	
verkan.		Bankeffekten	mildras	genom	att	hålla	mitt	i	kanalen	och	
en	lägre	hastighet.	Det	gäller	även	att	den	som	styr	fartyget	har	
framförhållning	och	stöttar	med	rodret.	Med	en	lägre	hastighet	
ges	också	möjlighet	att	genom	gaspådrag	få	bättre	roderverkan.

Risker med elektroniska sjökort
Den	ökade	användningen	av	elektroniska	sjökort	har	kommit	
att	förändra	förutsättningarna	för	sjöfarten	i	vissa	avseenden.	
Samtidigt	som	utrustningen,	rätt	använd,	ger	möjligheter	till	en	
betydligt	säkrare	sjöfart,	både	kommersiellt	och	för	fritidsända-
mål,	så	innebär	den	också	att	nya	risker	introduceras.	Riskerna	
har	oftast	att	göra	med	hur	systemet	hanteras.	Det	finns	olika	
sorters	elektroniska	sjökort,	rasterkort	och	vektorkort.	För	att	
få	lov	att	navigera	helt	med	elektroniska	kort	(dvs.	med	ECDIS)	
måste	systemet	uppfylla	viss	standard,	bl.a.	måste	man	ha	
ett	reservsystem	(ytterligare	ett	ECDIS	eller	papperskort).	
Sjökortsportföljen	i	ECDIS-systemet	består	av	ett	antal	celler,	
där	varje	cell	kan	sägas	motsvara	ett	sjökort.	Cellens	namn	be-
står	av	en	kod	om	åtta	tecken,	där	de	första	två	tecknen	anger	
nationaliteten	för	det	land	som	producerat	cellen	och	det	tredje	
tecknet	anger	”Navigational	purpose”	(dvs.	i	praktiken	vilket	
skalområde	kortet	är	gjort	för).	De	sista	fem	tecknen	anger	vilken	
geografisk	yta	cellen	täcker.	En	geografisk	yta	kan	alltså	täckas	
av	flera	celler	som	är	gjorda	för	användning	i	olika	skalor.	Det	är	
viktigt	att	man	känner	till	detta	och	att	man	ombord	har	tillgång	
till	celler	i	alla	de	olika	skalområden	som	man	faktiskt	kan	be-
höva.	Ett	sätt	att	alltid	ha	tillgång	till	samtliga	celler	kan	vara	att	
se	till	att	man	helt	enkelt	har	samtliga	ombord.	Det	finns	avtal	
som	innebär	att	man	bara	betalar	för	cellen	om	man	öppnar	eller	
använder	den.

Risk	med	zoomning
Ett	fel	som	tycks	vara	vanligt	är	att	operatören	av	systemet	(dvs.	
styrman	eller	befälhavaren)	har	en	tendens	till	att	inte	alltid	an-
vända	sig	av	celler	i	det	skalområde	man	behöver.	Sannolikt	tror	
man	att	man	använder	det	rätta	medan	man	i	själva	verket	har	ett	
annat.	Situationen	kan	uppstå	då	man	zoomar	i	ett	småskaligt	
kort	(med	ett	stort	område)	och	därmed	får	en	bild	på	skärmen	
som	förefaller	vara	storskalig	(över	ett	mindre	område).	I	själva	
verket	är	den	inte	det,	utan	istället	har	man	en	förstorad	bild	på	
ett	kort	i	fel	skala,	som	inte	innehåller	de	detaljer	som	det	borde	
göra.	Zoomar	man	in	mycket	får	man	en	varning	av	systemet,		
en	”overscale warning”.

även	om	man	har	systemet	inställt	på	”bästa skala”	behöver	
man	tillse	att	det	fungerar.	Inte	minst	måste	man	se	till	att	den	
bästa	skalan	är	tillgänglig	för	systemet.	

Övertro	på	elektronik
Överhuvudtaget	ska	man	alltid	vara	försiktig	då	man	navigerar	
elektroniskt.	Det	är	ett	faktum	att	det	kan	finnas	inbyggda	fel	
som	kan	vara	betydande	i	såväl	elektroniska	celler	som	pappers-
sjökort,	både	i	position	och	gällande	djupangivelser.	I	de	svenska	
farvattnen	finns	t.ex.	områden	som	inte	är	sjömätta	sedan	
1800-talet.	Det	är	klokt	att	förutsätta	att	en	position	i	ett	kort	över	
ett	sådant	område	kan	ha	ett	fel	på	40-50	meter.	Betänker	man	
detta	blir	det	helt	orimligt	med	positionsangivelser	från	gPS	med	
flera	decimaler.	å	andra	sidan	är	de	viktigare	farledsområdena	
mätta	med	modernare	metoder,	och	där	är	också	felen	betydligt	
mindre.	

Man	får	inte	glömma	att	en	av	de	allra	äldsta	huvudreglerna	
för	säker	sjöfart	i	högsta	grad	fortfarande	är	giltig,	nämligen	
den	att	man	aldrig	ska	lita	på	bara	ett	sätt	att	navigera,	utan	
bekräfta	med	andra	metoder.	Uppgifter	om	samtliga	celler	
som	finns	tillgängliga	på	marknaden	finns	på	hemsidorna	till	
de	två	företag	som	tillhandahåller	sådana,	www.primar.org	och	
www.ic-enc.org.	Utförligare	information	tillhandahålls	också	av	
Sjöfartsverket,	www.sjofartsverket.se	och	i	Ufs	A	2010.	

✯ Departement & myndighet

+ +
+ +

- -- -

Illustration	av	en	bankeffekt	i	vid	framfart	i	en	trång	farled.		
Plustecknen	visar	övertrycket	och	minustecknen	undertrycket	som	
bildas.	Pilarna	visar	krafterna	i	sidled	som	påverkar	fartyget.
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Kockums första civila kolfiberkatamaran
Kockums	AB	i	Karlskrona	har	döpt	sin	första	katamaran	i	kolfi-
ber	för	civilt	bruk.	Katamaranen	fick	namnet	Carbo	Clyde	och	
inleder	sin	första	charter	nästa	vecka	på	ett	vindkraftsprojekt	i	
Östersjön.

–	Det	här	fartyget	är	unikt,	det	första	i	sitt	slag.	Fartyget	re-
presenterar	en	ny	nisch	för	Kockums	och	jag	ser	fram	emot	att	
utveckla	och	marknadsföra	Carbocat,	säger	Ola	Alfredsson,		
vd	Kockums	AB.

Fartyget	är	23	meter	långt	och	designat	för	arbeten	på	vind-
kraftsparker.	Lastkapaciteten	är	åtta	ton	och	besättningen	på	tre	
man	får	ta	tolv	passagerare	även	om	det	finns	plats	för	max	24.	
Två	vattenjet-aggregat	från	Hamilton	drivs	av	två	720	kW	maski-
ner	från	MTU	och	ger	det	fullastade	fartyget	en	marschfart	på	25	
knop,	vid	70	procents	last	på	maskinerna.

Sverige	är	långt	framme	inom	lättviktsområdet	och	Kockums	
tyska	ägare	beslöt	nyligen	att	bygga	ut	varvets	anläggning	i	
Karlskrona	för	produktion	av	fartyg	i	kolfiberkomposit.	Den	nya	
anläggningen	kommer	att	stå	färdig	nästa	år	och	innebära	både	
större	kapacitet	och	fler	arbetstillfällen.	

Viking Line beställer från STX
Viking	Line	Abp	och	STx	Finland	Oy	har	tecknat	ett	intentions-
avtal	om	att	bygga	en	210	meter	lång	bil-	och	passagerarfärja	
på	57.000	brutto	för	leverans	i	början	av	2013.	Kontraktspriset	
är	EUR	240	miljoner.	Fartyget	byggs	i	åbo	och	sätts	i	trafik	på	
linjen	åbo	-	åland	-	Stockholm.	Avtalet	är	beroende	av	det	utlo-
vade	miljöstödet	från	finska	staten	och	innehåller	en	option	på	
ett	systerfartyg.	Målsättningen	är	att	använda	LNg	som	bränsle	
för	nybygget,	även	om	det	inte	har	beslutats	om	detta	än.	Enligt	
beställaren	och	varvet	blir	nybygget	det	genom	tiderna	miljövän-
ligaste	stora	passagerarfartyget.	Fartyget	kommer	att	ta	upp	till	
2.800	passagerare	och	får	870	passagerarhytter.	På	bildäck	blir	
det	1.300	filmeter	för	stora	fordon.	Därtill	byggs	ett	separat	bil-
däck	med	ytterligare	500	filmeter	för	personbilar.	
Not:	Facebook-gruppen	”Jag	lovar	att	åka	med	Viking	Line,	när	
de	beställer	nya	fartyg	från	Finland”	har	i	skrivande	stund	20.998	
medlemmar.

Vibrationsisolatorer på lotsbåtar
Vibratec	har	levererat	rostfria	isolatorer	till	Dockstavarvet	för	att	
vibrationsisolera	hytter	på	sex	stycken	lotsbåtar.	Vibratecs	egen-
utvecklade	isolatorer	VT3355	är	utformade	för	att	även	klara	av	
de	laster	som	uppkommer	vid	en	360	graders	roll,	s.k.	eskimå-
sväng.

DÖDSFALL
Åke Persson
Efter	en	hjärtattack	avled	åke	Persson	den	29	juni	2010	i	en	ålder	
av	61	år.	Närmast	anhörig	är	modern.	åkes	yrkesverksamhet	var	
att	reparera	lantbruksmaskiner	i	hela	Sörmland.	Intresset	vändes	
tidigt	till	ångmaskiner	och	han	ägde	en	egen	lite	ångbåt.	

De	senaste	trettio	åren	ägnade	han	åt	det	åldriga	ångfartyget	
Ejdern	i	Södertälje,	som	ägs	av	en	ideell	museiförening.	I	denna	
var	åke	styrelseledamot	med	huvudansvar	för	fartygets	unika	
ångmaskineri,	som	fungerar	förträffligt	trots	sina	130	år.	Han	var	
maskinist	under	Ejderns	resor	samt	ledde	och	utförde	till	stor	del	
själv	reparationer	och	fartygets	årliga	vårrustning.	

åke	skötte	mycket	administration	och	var	verksamhetens	an-
sikte	utåt.	Han	visste	allt	om	Ejdern,	förr	och	nu,	och	kallades		
”Mr Ejdern”	av	många.	Fartyget	behöver	byta	ångpanna	och	
åke	har	med	användande	av	originalritningarna	från	1880		
genomfört	att	en	ny	panna	nu	finns	magasinerad	i	Södertälje.
Han	planerade	också	det	förestående	stora	arbetet	med	att	ta	
bort	den	gamla	och	montera	in	den	nya	ångpannan	(för	vilket	
arbete	föreningen	behöver	insamla	ytterligare	en	miljon	kronor).	
Medlemmarna	ser	mycket	fram	mot	att	fullborda	detta	arbete	
som	åke	inte	fick	slutföra.	

åke	efterlämnar	ett	stort	tomrum	och	saknas	mycket	av	vän-
nerna	kring	Ejdern.

Sture	Holmbergh,	ordf	i	Museiföreningen	ångfartyget	Ejdern.	

Bertil Karlsson ny VD 
för Styrsöbolaget
Till	ny	tillförordnad	VD	för	
Styrsöbolaget	har	från	och	
med	1	november	Bertil	
Karlsson	utsetts.	gunnar	
Söderberg	utsågs	vid	samma	
datum	till	vice	VD.	

✯  Pressreleaser

Utbytt båt ledde till personskada
En	restaurangverksamhet	i	skärgården	hade	en	båt	för	att	köra	
sina	gäster,	men	då	denna	skulle	in	på	översyn	hade	man	hyrt	
in	en	annan	båt	för	ändamålet.	Denna	inhyrda	båt	var	emeller-
tid	inte	anpassad	till	landgångar	och	andra	arrangemang	som	
var	konstruerade	till	den	ursprungliga	båten.	Man	använde	sig	
därför	av	vanliga	lastpallar	av	trä	(varav	en	dessutom	var	trasig)	
till	landgång	för	passagerarna.	Det	dröjde	inte	så	länge	förrän	
en	av	passagerarna	föll	och	skadade	ena	knäet	ganska	illa.	
Utredningsenheten	varnar	för	att	använda	sig	av	bristfälliga	ar-
rangemang,	särskilt	om	man	hanterar	passagerare.	Det	finns	

givetvis	ett	ansvar	för	
att	se	till	att	man	på	
ett	säkert	sätt	kan	ta	
sig	ombord	och	iland.	
Byter	man	båt	innebär	
det	naturligtvis	att	
man	får	se	till	att	även	
ersättningsbåten	har	
säkra	arrangemang.		

✯ Personnytt

Helena Leufstadius axlar nya projekt inom Veolia Transport
Huvudkontoret	för	Veolia	Transport	får	från	och	med	november	
förstärkning	av	Helena	Leufstadius,	tidigare	VD	för	Styrsö-	
bolaget.	Hon	kommer	att	arbeta	med	projekt	som	rör	Kollektiv-
trafiklagen	och	fördubblingsarbetet	inom	kollektivtrafiken.	

–	Veolia	Transport	står	inför	flera	spännande	utmaningar,	bland	
annat	i	och	med	den	nya	lagen.	genom	Helena	Leufstadius	tillför		
vi	värdefull	erfarenhet	och	kompetens	till	betydelsefulla	projekt		
inom	vår	organisation,	säger	Tomas	Wallin,	VD	för	Veolia	Trans-
port	Sverige.	

Kjell Johnsson, Vibratec, i pension
Kjell	Johnsson,	en	av	Vibratecs	grundare	och	VD	har	fyllt	65	år	
och	går	i	pension.	Kjell	har	ett	stort	kontaktnät,	lång	erfarenhet	
samt	värdefull	specialistkompetens	och	kommer	fortsatt	att	vara	
aktiv	i	bolaget	som	seniorkonsult.	
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Ett nytt GMDSS-koncept
Under mässan SMM i Hamburg 7-10 september 2010 presen-
terade Thrane & Thrane en helt ny GMDSS serie för fartyg i alla 
fartområden: SAILOR 6000. Den utgörs av flexibla lösningar 
som fungerar enskilt eller som en komplett GMDSS lösning och 
består sammanlagt av totalt tio nya produkter i följande produkt-
grupper.

• SAILOR 6000 konsoller 
• SAILOR 6110 mini-C med SAILOR 6006 Message Terminal,  

 den första wheelmärkta med touch kontroll på marknaden 
• SAILOR 6222 VHF, DSC class A 
• SAILOR 6300 MF/HF 

Svensk distributör är Cordland Marine AB

Ny AIS 
En AIS-transponder klass A är obligatorisk säkerhetsutrustning 
på alla fartyg över 300 ton samt alla passagerarfartyg i inter-
nationell trafik. Transpondern skickar bland annat ut fartygets 
position, kurs och fartygsdata samt tar emot AIS-meddelanden 
från andra fartyg, basstationer, räddningstjänst och hjälpsta-
tioner (AtoN). Comar Systems lanserar nu en kompakt SOLAS-
godkänd AIS-transponder klass A. CSA-300 kan användas av 
större fartyg, lättare kommersiell trafik eller fritidsbåtar. Enheten 
kan anslutas till fartygets ECDIS-system, plotter, dator eller radar 
och där presentera AIS-trafiken runt omkring och när och var 
fartygen kommer att mötas. Till skillnad från en AIS-transponder 
klass B sänder CSA-300 ut AIS-meddelanden med betydligt hö-
gre uteffekt, samt oftare – upp till varannan sekund. Det här gör 
att räckvidden blir avsevärt längre och att positionen visas med 
högre noggrannhet om fartyget framförs i hög hastighet. Svensk 
distributör är Marinplus AB.

Vad finner man vid regnbågens slut? Jo, m/s Dalarö.  
Bilden tagen på Runmarö. FOTO LEENA TEGEVI.

4 nr för 200:-
PRENUMERERA PÅ

Om du samtidigt beställer Skärgårdsredarnas 
illustrerade skeppslista 2011 som 
utkommer våren 2011, betalar du endast 150:- 
för den. (ord. pris 195:-)
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De flesta jobben präglas av mycket  
rutinarbete, så även fartygsinspektörens. 
Ibland händer det ändå, att det dyker upp 
något udda objekt. Det går då inte längre 
att peka med hela handen i regelboken. 
Man får faktiskt tänka själv också och  
det är då jobbet börjar bli lite roligare.  
Jag tänkte berätta något om några av 
dessa flytetyg.

Madame X
En av Sveriges största lustjakter och 
byggd i rosttrögt stål under 1930-talets 
senare del. Längden drygt 30 meter och 
ett, när vi fått kontakt med båten för 
första gången sommaren 1978, upp-
skattat brutto på cirka 80. Ägaren var 
en framgångsrik affärsman och general-
agent för Ford i Göteborg. Han höll 
sig diskret i bakgrunden när jag kom 
och lät sin befälhavare ta dusten med 
fartygsinspektionen. Båten användes i 
stort sett bara under en sommarmånad 
för kryssning i Bohusläns skärgård. 
Och en heltidsanställd sjökapten för 
båtens skötsel – och den var som ett 
dockskåp. Sju väl tilltagna dubbelhytter 
och ett något enklare utrymme förut för 
besättningen. Två rejäla badrum med 
varmt och kallt färskvatten eller dito 

sjövatten. Stor salong, där det kunde 
dukas upp med servis med rederimono-
gram, kristallglas och silverbestick. 

Resten av båten var också klart av-
vikande från standard. Två blänkande 
vällackerade jollar på akterdäck, men 
inga flottar eller flytredskap. Livbojar i 
blått och vitt och inte i reglernas orange 
kulör. Sidolanternor specialgjorda och 
formade efter däckshusets främre hörn 
och topplanternan byggd som en sko 
runt masten. Enligt dåtidens regler 
skulle lanternorna certifieras med högst 
12 års intervall. Några lanternecertifi-
kat fanns ju inte. Och att knalla in till 
kontrollstationen med topplanterna och 
vidhängande 6 meter mast, det var ju 
bara att glömma. Ett praktiskt test att 
lanternorna hade en någorlunda ljus-
styrka och att lysvinklarna var ungefär 
riktiga fick räcka. 

Maskinrummet var lika kliniskt rent 
som resten av båten, men jag kunde 
inte låta bli att undra ”om det får se 

ut så här”. Där satt två GM-dieslar – i 
en båt ägd av Göteborgs Fordhandlare 
nummer 1.

Mitt besök slutade med några mindre 
påpekanden, som gav anledning till 
ett nytt besök följande sommar. Den 
gången kom båtens ägare fram och 
hälsade. Jag hade tydligen uppträtt med 
vederbörlig respekt för båtens särart…

Någon gång under det tidiga 1980-ta-
let kom Madame X till Stockholm med 
ny ägare. Båten missköttes och sjönk 
vid boj, bärgades och blev föremål för 
en tvist mellan ägare och bärgare om 
bärgningskostnaden. Ibland går det fort 
utför!

Sagana
När Almösundsbron till Tjörn hade 
seglats ner vintern 1980, uppstod ett 
behov av ersättningstrafik med båt. Två 
passagerarbåtar inköptes från Norge 
och Sagana var den ena. Ingen udda båt 
egentligen, men mer en udda redare. 
Jag hade mött honom tidigare, när han 
körde en äldre fiskebåt med skrapfisk. 
Nu var Sagana inköpt och det mesta i 
regelkravsväg hade uppfyllts, men det 
återstod att göra ett krängningsförsök 
för att verifiera båtens stabilitet. Vi 

Jag är idag en glad pensionär, men jag har nästan 37 år bakom mig som handläggare 
och fartygsinspektör i Sjöfartsverket. Efter civilingenjörsexamen i skeppsbyggeri vid 
KTH gick jag direkt till Sjöfartsverket. Efter de första åren vid huvudkontoret följde 
10 år vid inspektionen i Göteborg. Därefter 15 år vid inspektionen i Stockholm för 
att sedan avsluta med ytterligare några år vid huvudkontoret. Uppvuxen i Stockholm 
i en humanistisk släkt är det lite svårt att förstå varifrån mitt sjöintresse kom, även 
om mina somrar tillbringades sjönära i Stockholms skärgård. Min enda funna sjöbak-
grund är min mormors farmors far, Lars Tornberg, som var skeppsredare och varvs-
ägare i Torneå i mitten av 1800-talet. Genvägar och senvägar? 

Maskinrummet var lika kliniskt 
rent som resten av båten, men 
jag kunde inte låta bli att undra 
”om det får se ut så här”.

✯  Peter Hoffsten

Udda båtar
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hade kommit överens om att göra det 
vid varvet i Rönnäng en fredag efter-
middag. När jag kom dit var det en 
strålande varm och solig dag, men det 
dök snart upp ett svart moln. Man hade 
glömt att skaffa fram lämpliga kräng-
ningsvikter. ”Det fixar jag”, sa redaren 
och stack iväg för att återkomma efter 

någon halvtimme. Med 10 tomma 
silltunnor, inte renspolade och definitivt 
inte väldoftande. Tunnorna ställdes upp 
på akterdäck, vattenfylldes, avläsning 
av pendelutslag, tunntömning, flyttning 
till andra sidan, vattenfyllning, avläs-
ning och tömning igen. Så höll vi på i 
kanske en timmes tid innan jag var nöjd 
med avläsningarna. Sedan fick redaren 
och hans befälhavare bråttom. Iland 
med tunnorna och iväg upp på varvs-
kontoret. De kom tillbaka tjugo minuter 
senare duschade och omklädda. ”Nu 
ska vi köra en demonstrationsresa med 
Vägverkets direktion”. Och Sagana tuf-
fade iväg med en stark doft av härsken 
sill i kölvattnet. De fick jobbet…

Sumpen II
Den här båten var nog tänkt att bli ett 
sjöbefäls sista chans att bli befälha-
vare på egen köl. Våren 1982 fick vi in 
skisser på hur beställaren hade tänkt 
sig att båten skulle utformas. Enkla 
skisser av en 15 meters motorbåt ritade 
på fri hand på vanligt rutat A4-papper, 
men åtföljt av en detaljerad beskriv-
ning över allt som skulle med ombord. 
Åtminstone nästan, maskineri nämn-
des inte alls. Däremot skulle ett antal 
kubikmeter dieselolja och dricksvatten 
förvaras i dubbelbotten. Och så skulle 
plats reserveras för elmätare och avtal 

om elleverans skrivas med kommunen. 
Bl.a. Det fanns också en skiss på ett 
utanpåliggande roder. Det skulle bli så 
där en 2,5 meter högt, hängas på fem 
lagringar på akterspegeln och skulle 
skäras ut i ett stycke ur 40 mm plåt. För 
säkerhets skull också några förstärk-
ningar av påsvetsade 10 mm plattjärn. 
Vi uppskattade att rodret skulle få en 
vikt på en 700-800 kilo. Hur rodret 
skulle manövreras framgick försiktigt-
vis inte. 

Mats Berggren och jag åkte upp till 
det Bohusvarv där båten skulle finnas. 
Mycket riktigt, på en gräsplätt utanför 
varvet stod skrovet uppallat med en 
rejäl trätrappa ledande upp på däck.  
På trappräcket satt en brevlåda.

Skrovet var byggt av ett företag som – 
åtminstone på den tiden – aldrig kom i 
närheten av att hamna på Inspektionens 
10 i topp-lista. Men vi tog oss upp på 
däck och ner under detsamma. Där höll 
man på att svetsa in tanktaksplåtarna, 
något som vi fick stopp på. Vi såg att 
båten var byggd med plåtbottenstockar 
helsvetsade mot botten och sidobord-
läggning. Inte mer än 30-40 cm mellan 
plåtarna och inga lätthål och inte 
tillstymmelse till rördragning. Tänkte 
inte på det…
Och maskineri kunde det inte bli tal om 
förrän om några år, då redaren fick sin 
pension. Var maskineriet skulle place-
ras, fick vi inte heller något svar på. Vi 

hade många frågor men fick väldigt lite 
besked. Redaren fick tips om ett par 
lämpliga konsulter, som skulle kunna 
hjälpa till med det tekniska. Se ń åkte 
vi hem.

Ett par månader senare var jag 

tillbaka igen. Det verkade inte ha hänt 
särskilt mycket på utsidan och ingen 
syntes till inombords heller, men det 
hördes något från aktersalongen. Jag 
petade försiktigt upp dörren och såg in 
i ett utrymme helt i plåt och möblerat 
med ett par stolar, ett bord och en stor 
dubbelsäng. Där låg redaren på rygg, 
högljutt snarkande. Jag drog mig till-
baka så tyst jag kunde. Kort tid senare 
flyttade jag tillbaka till Stockholm, så 
det var sista gången jag såg Sumpen II 
Hon lär senare ha fått maskineri insatt 
och även kommit ut på böljan blå.

Elin av Möja
Elin var en nybyggd 8 meters stålfiske-
båt, som helst gick som en skadskjuten 
kråka genom sjön. Så fort fiskaren 
släppte ratten stack båten iväg dit sjön 
ville och han klarade inte av att styra 

med ena handen och ta in garnen med 
den andra. Han ville ha Inspektionens 
hjälp att sätta press på byggarna: Var 
satt felet? Jag tog kontakt med mina 
gamla profeter på KTH, som föreslog 
att vi skulle testa en modell i provnings-
rännan. Med lite övertalning fick jag 
byggarna att leverera en modell i skala 
1:10 byggd i kartong och lackad. Ner i 
badkaret och barlasta med sandpåsar 
till rätt djupgående och sedan in till 
KTH och test. Domen blev att båten var 
överstyv i kurshållningen och byte till 
profilroder rekommenderades. Så blev 
det och fiskaren blev nöjd.

Idag är både profeterna och prov-
ningsrännan borta och byggarna 
byggde aldrig några fler båtar. Men de 
har blivit stora och duktiga på fartygs-
reparationer.

Man hade glömt att skaffa  
fram lämpliga krängningsvikter. 
”Det fixar jag”, sa redaren och 
stack iväg för att återkomma 
efter någon halvtimme.

Och maskineri kunde det inte 
bli tal om förrän om några år,  
då redaren fick sin pension. 
Var maskineriet skulle placeras, 
fick vi inte heller något svar på. 

Så fort fiskaren släppte ratten 
stack båten iväg dit sjön ville 
och han klarade inte av att styra 
med ena handen och ta in  
garnen med den andra. 
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Det var fullt i salen på Chalmers kårhus 
i Göteborg när Världssjöfartens Dag 
2010 firades den 23 september. I år var 
temat Year of the Seafarer och sjöman-
nens liv, roll och villkor stod i fokus. 
250 personer lyssnade till Ann-Catrine 
Zetterdahl, generaldirektör på Sjöfarts-
verket som höll årets IMO-tal och till 
Torbjörn Dalnäs som talade om att utan 
sjömannen stannar världen. Torbjörn 
lät oss dessutom alla förvånas över hur 
stor del av vårt språk som kommer från 
den maritima världen. 

En panel av sjömän berättade före 
kaffepausen om sina jobb ombord och 
sin syn på utvecklingen framöver. I en 
annan paneldiskussionen efter kaffet 
med rederi- och fackföreningsrepresen-
tanter diskuterades svensk rederinä-
rings framtid. Trots dystra utsikter och 
olika synsätt fanns en koncensus om 
vikten att värna den svenska handels-
flottan och vikten av en svensk han-
delsflotta för Sveriges möjligheter att 
påverka inom IMO och för det svenska 
maritima klustrets utveckling. Anders 
Lindström manade som sista talare till 
samling och gemensamma ageranden.

Under Världssjöfartens Dag redo-
gjordes också för Sjöfartsforums öppna 
strategiprocess med mål och möjlig-
heter för den maritima sektorn. Jonas 
Bjelfvenstam, regeringens utredare av 
sjöfartens konkurrensförutsättningar, 
talade om sin utredning och de förslag 
och avvägningar som utredningen har 
arbetat med. 

Martha-afton
Världssjöfartens Dag avslutades med en 
middag med ”Martha-touch”. Martha 
är sjömännens speciella kultfilm, som 
också visades senare på kvällen. De 
Martha-filmer och Martha-affischer 
som Sjömansservice hade med till för-
säljning gick åt som smör i solsken.

Nästa års tema för Världssjöfartens 
Dag är ”Piracy: orchestrating the 
response”.

Sjöfartsforum arrangerar Världssjöfar-
tens Dag tillsammans med 19 med-
arrangörer; Näringsdepartementet, 
Sjöfartsverket, Kustbevakningen, SEKO 
Sjöfolk, Sjöbefälsförbundet, Sveriges 
Fartygsbefälsförening, Lighthouse, 
Chalmers Tekniska Högskola, Lin-
néuniversitetet/Sjöfartshögskolan, Sve-

riges Redareförening, Svensk Sjöfarts 
Tidning, Sveriges Skeppsmäklarefören-
ing, Sveriges Hamnar, WISTA Sweden, 
Swedocean, Svenskt Marintekniskt 
Forum, Sveriges Försäkringsförbund, 
Försvarsmakten/Marinen och Kungliga 
Örlogsmannasällskapet.

Folke Patrikssons pris
Cecilia Österman, tidigare medarbetare 
på Svensk Sjöfarts Tidning, tilldelades 
i samband med Världsjöfartens Folke 
Patrikssons pris från Stiftelsen för unga 
kreativa krafter inom svensk sjöfart. 
Motiveringen löd: ”Med en stor erfa-
renhet och bred kompetens går Cecilia 
nu ytterligare ett steg i karriären genom 
sin forskning kring arbetsmiljön och 
människorna ombord. Svensk sjöfarts-
näring behöver människor som dig, 
människor som ser möjligheter och inte 
hinder. Genom forskning av det slag du 
sysslar med kan vi förbättra sjöman-
nens vardag och samtidigt föra upp ett 
angeläget ämne på den internationella 
agendan.”

Cecilia Österman är doktorand på 
Chalmers vid avdelningen för fartygs 
arbetsmiljö och säkerhet i forskargrup-
pen Human Factors. Hon är sjöingenjör 
och arbetsmiljöingenjör och har bland 
annat arbetat som maskinbefäl till sjöss 
och som skyddsingenjör på varv.

Noomi på Sjöfartsverket fick Wista-pris
Noomi Eriksson, ekonomidirektör 
på Sjöfartsverket, tilldelades Wista 
Swedens ledarskapspris 2010 - Wistas 
Kompassros.

Noomi Eriksson fick priset för ”att ha 
visat ett utomordentligt ledarskap, är 
en mycket uppskattad ledare och har 
ett stort engagemang i de frågor hon 
driver. Samtidigt som Noomi verkat 
som generaldirektör under en för 
sjöfarten exceptionellt svår period har 
hon drivit förändring hela tiden, med 
respekt hos medarbetarna. Noomi är 
orädd, analytisk och rak.”

Noomi Eriksson har arbetat på 
Sjöfartsverket sedan 2001. Hon var till-
förordnad generaldirektör under 2010, 
i avvaktan på att regeringen skulle utse 
Ann-Catrine Zetterdahl till ny general-
direktör.

 – Jag ser inte det här som en utmär-
kelse bara till mig utan också till mina 
duktiga och kompetenta medarbetare, 
som jag har varit helt beroende av. En-
sam är inte stark, sa den nöjda pristaga-
ren vid utdelningsceremonin.
text: anna hammargren  
foto: leena tegevi

Världssjöfartens dag

Paneldebatt med fack-
liga organisationer och 
rederirepresentanter, fr 
v: Jörgen Lorén, Fartygs-
befälsföreningen, Kenny 
Reinhold, SEKO sjöfolk, 
Per Croner, Wallenius 
Marine, Lars Höglund,  
Furetank och Johan 
Markström, Wisby  
tankers.

Sjömannen och den svenska handelsflottan i fokus på Världssjöfartens Dag

Nästa års tema för Världssjöfartens Dag är 
”Piracy: orchestrating the response”.

Noomi Eriksson och prisutdelaren  
Lena Göthberg.
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Hans Naess, 
Motena AB,  
berättar för  
Krister Bång  
om sin kärlek  
till fartyget  
Sunnan.

Redan när jag som 
tolvåring hälsade 
på mina kusiner  
på södra Ljusterö 
blev jag fascinerad 

av Waxholmsbolagets Sunnan, berättar 
Hans Naess. Det var sista veckan i juni 
1971. Sunnan var då relativt ny, levererad 
som hon var 1968. Vi hade gått ner till 
stranden för att se på när båtarna pas-
serade utanför i sundet och när Sunnan 
kom med sina 18 knop rev hon upp rejäl 
sjö. Även om jag blivit förvarnad satte jag 
mig alldeles för nära vattnet och vågorna 
sköljde därför över mig så att jag blev all-
deles genomvåt. Men i stället för att bli 
arg blev jag helt såld på Sunnan och hen-
nes två systerbåtar, Östan och Nordan. 
Och så är jag än idag. 

Förlängd
Året därpå, 1972, togs fartyget in till 
Boghammars på Lidingö för att förläng-

as med 2,2 meter. Anledningen var bl a 
att man ville förändra båtens gångläge 
och att minska häckvågen eftersom svall-
vågorna efter Sunnan och hennes systrar 
vållat stor debatt i skärgården. Samtidigt 
med förlängningen fick fartyget ett för-
ändrat akterdäck med staket runt. Fult, 
tyckte jag.

Modellbygge
Åren 1973, 1974 och 1975 båtluffade jag 
i skärgården tillsammans med min kusin 
och rutterna planerades oftast så att de 
inkluderade någon tur med våra respek-
tive favoritbåtar.

Sommaren 1979 tog jag jobb som som-
marbrevbärare på Vindö. Eftersom arbe-
tet var avklarat redan vid 11-tiden hade 
jag gott om tid över. Snart började jag 
umgås med tanken att göra en modell av 
Sunnan. Det klarar Du aldrig, sade min 
pappa, vilket blev till tändvätska för mig. 
För inte skulle han få rätt?

Jag försökte få tag på ritningar av far-
tyget hos Waxholmsbolaget, men man 
ville inte lämna ut några. Däremot fick 
jag komma upp på kontoret och titta på 
ritningarna. Med hjälp av ett smörpapper 
kunde jag kalkera av fyra tvärsektioner 
minns jag. Inte heller byggnadsvarvet, 
Marinteknik AB i Öregrund var särskilt 
pigga på att lämna ut några ritningar, 

speciellt inte på undervattenskroppen 
som man ville man behålla för sig själv. 
Så småningom kom faktiskt en riktigt 
bra och detaljerad generalritning. Dock 
föreställde den inte Sunnan utan syster-
båten Östan. Även om systerbåtarna vid 
en första anblick tycktes vara lika var 
det mycket som skiljde, speciellt för en 
modellbyggare. I stället för att ge upp 
började en period när jag följde med Sun-
nan och med måttband mätte upp båten 
överallt där jag kom åt. Till sist blev jag 
så känd av besättningen att jag fick åka 
gratis. Den skala jag hade valt på model-
len var 1:16 och detta skulle ge en längd 
på 1,81 m. Tanken var att få en modell 
med tillräckligt deplacement för att inte 
gunga för varenda krusning på vattnet. 
Samtidigt var skalan obarmhärtig. Hur 
jag än byggde såg det inte ut som Sunnan. 
Två versioner sänktes i Vindö strömmar 
och en tredje skänktes bort. Räddningen 
blev en förstående tjänsteman på sjöfarts-
verkets ritningsavdelning i Norrköping. 
Med hans hjälp började ritningsarkivet 
bli komplett.

Sunnan till salu
Sedan kom en tid då jag var upptagen 
med utbildning, starta IT-företag och av 
att bilda familj. 

År 1993 blev Sunnan plötsligt till salu.

Kärleken till ett fartyg
FOTO: NIkLAS DRAkENBERG
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Det var en sorgens tid. Halvsyskonen 
Nordan och Östan hade redan sålts och 
nu var alltså min favoritbåt på väg bort. 
Detta får inte hända, tänkte jag. Priset 
på båten, 2 300 000 kronor, var inte 
förhandlingsbart. Det var hårda tider i 
näringslivet men jag fick ändå löfte av 
banken att låna halva beloppet. Med lite 
andra försänkningar lyckades jag få ihop 
ytterligare kapital, men det fattades ändå 
400 000 kronor. Jag var helt bedrövad. 
Så nära men ändå inte. Då kom rädd-
ningen från oväntat håll. Chefen för det 
företag jag arbetade på erbjöd sig att låna 
ut den resterande summan in blanco. Jag 
blev både häpen och glad men sade ändå 
att det var dumt att säga något som han 
inte menade. 

– Jag tror på Dig, Hans. Du får låna 
pengarna.

När nu finansieringen var klar ringde 
jag glad i hågen mäklaren för att göra 
upp affären. Då kom nästa chock. Wax-
holmsbolaget vill inte sälja till mig. De 
ville inte att fartyget skulle vara kvar i 
stockholmsområdet och bedriva kon-
kurrerande trafik. Genom en förstående 
mäklare kunde saken lösas genom att jag 
fick skriva på en försäkran om att inte 
konkurrera med Waxholmsbolaget. Och 
den 5 november 1993 var så Sunnan min!

Saltarö
Då Waxholmsbolaget hade reserverat 
namnet Sunnan för framtida bruk var 
jag tvungen att döpa om fartyget. Detta 
skedde högtidligt vid Strömkajen den 13 
november 1993 då farmor Ester Naess 
förkunnade att fartyget i fortsättningen 
skulle heta Saltarö.

Jag satte mig nu ner och gjorde upp 
affärsplan och knöt kunniga personer 
till mig. Tanken var att använda Sunnan 
som pub-båt på kvällarna och gå runt på 
Stockholms fjärdar. När all planering var 
gjord uppenbarade sig passagerarbåten 
Linné med precis samma koncept och 
därmed var benen undanslagna för min 

verksamhet. Vad göra? När nöden är som 
störst är hjälpen som närmast. Den 8 maj 
1994 inträffade det ofattbara. Ångaren 
Mariefred eldhärjades vid Klara Mä-
larstrand och fick omfattande skador. 
Rederiets chef, Claes Insulander, ringde 
då och undrade om vi kunde ersätta Ma-
riefred medan hon låg på varv. Det blev 
vår räddning den sommaren. Vi gick hela 
maj och fram till den 2 juli då ångaren 
åter kunde sättas i trafik.

Inför säsongen 1995 blev jag uppringd 
av Lars H Nilsson vid Stockholms Sjö-
trafik som förhörde sig om möjligheten 
till samarbete. Samtalet skulle senare 
resultera i att Saltarö under sommaren 
samma år åter fick trafikera skärgården 
i Waxholmsbolagets trafikprogram. Det-
ta kändes ju extra roligt eftersom man 
bara något år tidigare nästan vägrat att 
sälja fartyget till mig.

Svea Lejon
År 1995 var annars ett trassligt år för 
mig på flera plan. IT-företaget skulle säl-
jas sedan ägarna velat utveckla bolaget 
åt skilda håll och den tilltänkta köparen 
drog sig ur i sista stund. Till slut fann jag 
ingen annan råd än att sälja min klenod, 
Saltarö. Det var med stor sorg jag kom 
överens med Wahlinrederierna i Norrkö-
ping om försäljning av båten. Av olika 
anledningar slutade affären i ett bare-
boat avtal om uthyrning på tre år istället. 
På så vis var ju fartyget pro forma kvar i 
min ägo. Den 6 maj 1996 döptes fartyget 
officiellt om till Svea Lejon vid en cere-
moni i Söderköping. Fartyget målades i 
en lätt ljusblå färg och sattes nu i trafik 
Söderköping – Mem – Arkösund – Har-
stena. Resultatet blev hyggligt. Däremot 
var Sunnan ingen lyckad båt för Göta Ka-
nal. Med två reversibla propellrar som 
båda var högergängade var det inte lätt 
att hantera båten i de trånga slussarna. 
Akterskeppet sögs in mot slussväggarna 
vid gång ut ur slussarna och stora gum-
mifendrar fick monteras längs avbärar-

listerna för att inte skrovet helt skulle 
förstöras.

Sunnan af Stockholm
Efter två säsonger fördes Sunnan till-
baka till Stockholm igen och bareboat 
avtalet avslutades ett år i förtid. Vid efter-
besiktningen av fartyget på Boghammars 
visade det sig att hon tagit mycket stryk 
i kanalen. Då jag ställdes inför valet att 
byta ut stora partier plåt i akterskeppet 
eller att helt enkelt skära loss förläng-
ningen och återställa aktern i original 
var valet enkelt. Samtidigt blästrades 
skrovet och målades åter vitt. Nu återfick 
fartyget namnet Sunnan med prefixet af 
Stockholm.

Maskinbyte 1
Därefter följde en period av slumrande 
tillvaro för Sunnan. Tiden ville inte räcka 
till för både växande familj, nystartat IT-
bolag och charter parallellt. Verksamhe-
ten fick därför gå på tomgång några år. 
Samtidigt ökade behoven av en enklare 
maskinanläggning. De gamla reversibla 
propellrarna hade drivits av fyra 12-li-
ters Volvo Penta som var parkopplade 
via remväxlar. Systerbåten Östan, som 
nu hade namnet Södertörn hade några 
år tidigare satt in två Scania DSI 14 med 
konventionella axlar och propellrar och 
fått både förbättrade prestanda och 
minskade vibrationer. År 2002 gjordes 
en liknande ombyggnad av Sunnan och 
som drivkälla användes två Scania V8:or 
som ursprungligen suttit i Cinderella II.
Alltmedan konsultverksamheten ökade i 
företaget blev tiden för att driva Sunnan 

Svea Lejon i Söderköping 1997. FOTO: kRISTER BÅNGSaltarö i Vaxholm 1994. FOTO: kRISTER BÅNG

Sunnan 1974. FOTO: kRISTER BÅNG
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allt mindre. Kostnaderna för att hålla 
fartyget klassat var stora och eftersom 
jag mestadels använde fartyget för kon-
ferenser och utbildning registrerade jag 
om det till fritidsfartyg. 

Maskinbyte 2
När namnförbehållet för Sunnan hos 
Waxholmsbolaget utgick 2005 förkor-
tade jag namnet till bara Sunnan. År 
2005 kände jag att tiden åter var mogen 
att sätta Sunnan i trafik. De mest inten-
siva småbarnsåren var över, bolaget gick 
bra och nu skulle jag äntligen kunna ar-
beta mer aktivt ombord själv. Inledande 
kontakter togs med Sjöfartsinspektionen 
under sommaren och under hösten på-
börjades arbetet att uppgradera båtens 
säkerhetssystem.

Arbetet blev dock betydligt mer om-
fattande än vad jag föreställt mig och 
inte förrän till sommaren 2008, lagom 
till vindbåtarnas 40-årsjubileum, var det 
dags att åter få göra tjänst i skärgården.
Fartyget bemannades nu av Rederi AB 
Runmarö Kanal, som hade systerbåten 
Södertörn i trafik. Detta öppnade för 
både charteruppdrag och insatstrafik 
för Waxholmsbolaget. Även om nystarten 
varit lyckad visade det sig att fartresur-
serna varit i lägsta laget. 

När Södertörn vintern 2006-2007 
bytte ut sina maskiner mot nya miljöklas-
sade dito, hamnade de gamla i ett för-
råd. Dessa kom nu väl till pass och våren 
2009 installerades maskinerna i Sunnan. 
Detta gav en markant effektökning och 
farten ökade nu från 16,5 knop till 19.

Konferensfartyg
Efter 2009 års utgång upphörde samar-
betet med Rederi AB Runmarö Kanal då 
tiden inte riktigt räckt till för att driva 
och marknadsföra två båtar. Nu var ti-
den mogen att driva Sunnan helt i egen 
regi.

Nu använder jag Sunnan för utbild-
ningar och konferenser för mindre fö-

retag. Fartyget passar också bra som 
transportbåt till kursgårdarna i skärgår-
den där man på utvägen kan ha en mini-
konferens eller dylikt. Allra roligast är 
fortfarande linjetrafik då tempot är högt, 
men då jag ännu måste hyra in skeppare 
är det svårt att alltid vara tillgänglig när 
Waxholmsbolaget ringer. Som tur är 
finns det flera skeppare som tycker det 
är roligt att göra inhopp på Sunnan så 
för det mesta brukar det kunna lösa sig.

Pinsamt (1)
Vid ett tillfälle hade jag hyrt ut båten till 
ett bröllop på Skeppsholmen. Att det var 
fint folk förstod jag eftersom man bara 
kunde tala med redaren själv. Det var 
många detaljer som skulle gås genom och 
när man på slutet under dryga halvtim-
men diskuterade huruvida man skulle ha 
skivade jordgubbar eller skivade vindru-
vor i bålen började jag så smått tröttna.

När så dagen var kommen kom jag till 
fartyget två timmar före avgång för att 
städa och göra i ordning. För att vara i 
god tid bestämdes att vi ska avgå en halv-
timme innan gästerna skulle hämtas. Då 
vägrar hjälpkärran att starta! Ingen el – 
ingen belysning – inga fungerande toalet-
ter! Säkringarna går, en efter en och snart 
är det bara fem minuter kvar till gästerna 
står på bryggan och väntar. Till skenet 
av ljusblixtar från skruvmejseln tvingas 
elverket igång! 

Svettig och oljig rusar jag upp i overall 
och lossar förtöjningarna. Då ropar hus-

trun från byssan. – Hans, var är bålen?
Jag erinrade mig plötsligt att jag, något 

obetänkt, iklätt mig ansvaret för bålen 
med de skivade jordgubbarna och dito 
vindruvorna. Med 30 sekunder tillgodo 
blandades bålen med jordgubbarna, hela 
och orensade i bålen varpå champagne 
hälldes över. Bröllopssällskapet, som 
tyckte att detta var höjden av modernitet, 
lät sig väl smaka.

Pinsamt (2)
En gång var vi chartrade av Vattenfall i 
Bromma för en stor fest. Vi skulle hämta 
upp i Mälaren och under färden dit för-
beredde vi allt. När vi skulle slussa kom 
den gummiboll jag fendrat av med för att 
inte skava fartyget mot slussväggen att 
förflytta sig akterut och fastnade vid den 
första glasrutan längs sidan. När båten 
tog kant började rutan att rämna inåt. 
Bakom just den rutan hade vi slagit upp 
120 glas champagne. Ett förtvivlat rop 
hördes inifrån båten. Det visade sig vara 
min mor som kämpade mot naturkrafter-
na. Som tur var lyckade hon rädda såväl 
glasruta som champagneglas. Men hur 
skulle vi förklara för gästerna att vi måste 
köra utan en av sidorutorna…

Jag ringde glasmästaren som med ilfart 
skickade två montörer till vår destination 
och lyckades på sekunden få fast rutan 
innan gästerna anlände.

text: krister bång

Fakta om Sunnan
Byggd: 1968 av Marimatic AB, Östhammar 
av aluminium
Längd: 28,66 meter
Bredd: 6,08 meter
Djupgående: 1,70 meter
Fart: 19 knop
Passagerarantal: 200

1968-1993 Sunnan, Waxholmsbolaget, Vaxholm
1993-1996 Saltarö, Motena Ab (Hans Naess), 
 Stockholm
1996-1998 Svea Lejon under charter till 
 Wahlinrederierna, Norrköping
1998-2005 Sunnan af Stockholm, Motena Ab, 
 Stockholm
2005- Sunnan, Motena Ab, Stockholm

FOTO: NIkLAS DRAkENBERG

FOTO: HANS ÖHMAN



40 ★ Skärgårdsredaren 4-10

En unik process inom det svenska 
maritima klustret har avslutat sin 
första fas. Resultatet är ett lika unikt 
dokument, ”Vision och strategi för det 
maritima klustret”, med en kluster-
övergripande vision och mission,  
övergripande värden, mål på tre års 
sikt och förutsättningar för att få 
dessa på plats. 

Viktig basnäring
Sverige behöver en nationell maritim 
strategi och det svenska maritima 
klustret måste börja betraktas som en 
viktig basnäring. För första gången har 
det maritima klustret samlats för en 
egen djupanalys kring själv- och om-
världsbild, styrkor, svagheter, hot och 
möjligheter samt mål och egna förut-
sättningar för att uppnå målen.  

20 branschorganisationer bakom
152 aktörer stödjer aktivt dokumentets 
slutsatser, både medlemmar i Sjöfartsfo-
rum och andra aktörer inom den mariti-
ma näringen. Det är 20 branschorgani-
sationer (däribland Skärgårdsredarna), 
18 universitetsinstitutioner/myndighe-
ter/regioner och därtill relaterade verk-
samheter/övriga föreningar/institut och 
114 enskilda företag. Aktörerna täcker 
klustrets breda verksamhet och visar 

på vikten av att se övergripande och 
långsiktigt på sjöfartens och den mari-
tima näringens utvecklingsmöjligheter. 
De olika branschdelarna inom klustret 
hör tydligt samman och en branschdels 
utvecklingsmöjligheter gynnar direkt 
andra delar och helheten. I botten och i 
klustrets kärna finns den internationellt 
erkända svenska maritima kompetensen 
och vår svenska rederinäring. 

Helhetsperspektiv
Dokumentet, med namnen på alla orga-
nisationer, företag, institutioner, institut 
mm som stödjer slutsatserna, finns att 
ladda ner på Sjöfartsforums webbplats. 
Denna maritima klusterövergripande 
process kompletterar de statliga utred-
ningar inom sjöfartsområdet som pågått 
det senaste året. Processen tillför ett 
helhetsperspektiv och näringens egen 
syn på sina utvecklingsmöjligheter. 

Överlämnat till infrastrukturministern
Sjöfartsforums strategidokument 
överlämnades till infrastrukturminister 

Catharina Elmsäter-Svärd i samband 
med HUB-Forum i Stockholm den 16 
november. Dokumentet kommer också 
att tillsändas övriga berörda ministrar 
och departement. 

Nästa fas
Processens andra fas börjar nästa år. 
Denna fas gäller hur strategin ska 
genomföras och är minst lika viktig och 
kräver minst lika mycket energi och 
vilja som den första. Liksom tidigare 
gäller ett klustersamarbete om de stora 
övergripande frågorna som berör oss 
alla och de specifika fackfrågorna som 
påverkar hela klustret – för att på det 
sättet stärka sjöfartens och den mariti-
ma näringens röst och position. Genom 
att samarbeta om ”det stora” vinner alla 
”i det lilla” och får bättre bas och möj-
ligheter att utveckla den egna verksam-
heten och olika branschdelars specifika 
frågor.

text & foto: sjöfartsforum

Vision för det maritima klustret

Fakta om den marina näringen
Över 100 000 personer bedöms jobba 
inom det som kallas det svenska 
maritima klustret. Där ingår rederier, 
hamnar, skeppsmäklare, båtvarv, 
underleverantörer med flera. Totalt 
152 företag och organisationer, bland 
annat 20 branschorganisationer, står 
bakom rapporten. 20 mål identifieras 
som man med politikers hjälp vill 
uppnå inom tre år.

KäLLa: Rapporten Vision och strategi för 
det maritima klustret

Infrastukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, t v tar emot Sjöfartsforums strategidokument 

av anna Hammargren. 




