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Som skärgårdsredare kan man bli fäst vid vissa fartygs-
namn och när ett fartyg avyttras är det inte ovanligt att farty-
gets namn registreras som namnförbehåll i Sjöfartsregistret.        
Förbehåll om ett namn på en båt som är förknippat med 
rederiet och som man hoppas kunna använda igen på något 
fartyg som tillkommer rederiet. 

En förälskelse i ett fartygsnamn kan numera bli en dyr  
kärleksaffär och om man inte vill ta risken att bli skild från 
namnet så blir det att betala tusentals kronor till Transport-
styrelsens Sjöfartsregister. TS Sjöfartsavdelning, som för-
modligen ligger i topp på Sveriges avgiftsliga, tar numera ut 
2 600:- för förbehåll av fartygsnamn under fem år. Priset på 
en förlängning av förbehållet efter fem år är 4 700:- (av- och 
på- registrering). I jämförelse med att reservera t ex ett do-
männamn så ter sig TS avgiftssystem återigen fullständigt 
orimligt.

Ett litet ljus i avgiftsmörkret är ändå att sjöfartsavdelningen 
nu beslutat att endast en grundavgift skall tas ut när för-
rättning av passcertifikat och säkerhetscertifikat sker vid 
samma tillfälle. Ändringen kommer att gälla från 1 jan 2012. 
Kanske är denna lilla avgiftsminskning ett tecken på att 
Sjöfartsavdelningen förstår att vi som ”kunder” till stora  
delar är en förutsättning för myndighetens existens.

Vid besök i andra europeiska sjöfartsländer så är det 
naturligtvis intressant för en Skärgårdsredare att nyfiket  
studera mindre passagerarfartyg och dess verksamhet.  
En jämförelse med våra förhållanden ger lätt en föreställning 
om att Sverige nog är europamästare på att följa EU-direktiv 
och gemensamma regelverk för inrikes sjöfart till punkt 
och pricka. Ett införande av Inland Waterways Regulations 
i Sverige skulle på många områden göra förutsättning-

arna bättre för mindre passagerarfartyg i delar av svenska 
skyddade vatten, vatten som kan jämföras med Inland 
Waterways-klassade områden i övriga Europa. Det märk-
liga i det här fallet är att Näringsdepartementets utredare 
föreslår att om regelverket införs i Sverige så bör inte inrikes 
passagerarfartyg omfattas av de i många avseenden lägre 
kraven som regelverket medger. För utredaren räcker det 
tydligen inte med att vara europamästare, utan vi skall vara 
snäppet vassare om det går. Förslaget innebär att passage-
rarfartyg från andra länder inom gemenskapen som tilläm-
par Inland Waterways Regulations kan segla på svenska inre 
vattenvägar med lägre krav än våra båtar. Skärgårdsredarna 
avser att i remissvaret ställa sig positiva till ett införande 
av Inland Waterway Regulations men med det villkoret att 
det även skall gälla passagerarfartygen. Skärgårdsredarna 
anser också att om Inland Wateways Regulations införs i 
Sverige så måste det gälla parallellt med nuvarande regel-
verk. Eftersom många av de befintliga fartygen i föreningen 
inte kan uppfylla kravet på läckstabilitet m.m. så måste det 
finnas en valfrihet om vilket regelverk man vill tillhöra. 

Ett av de regelförenklingsförslag som kommit från för-
eningen var att kravet på läkarintyg för intendenturperso-
nal som inte ingår i säkerhetsbesättningen skulle slopas. 
Positivt är att vi också fått gehör för detta förslag, kravet 
togs bort 1 maj i år. Att kravet finns kvar på läkarintyg  
för säkerhetsbesättningen är förståligt men att denna  
yrkesgrupp alltid måste ha sitt läkarintyg till hands på sin 
arbetsplats för uppvisning är nog en unik företeelse i jäm-
förelse med all annan inrikes verksamhet. Än mer svårt att 
förstå när man vet att intyget finns elektroniskt lagrat på 
Transportstyrelsen.

Hoppas att alla Skärgårdsredare upplever en återhämtning 
av båtåkandet och att vi nu går mot en bra sommar med 
gott resultat och förnöjsamma passagerare.

Henrik Börjesson, ordförande Skärgårdsredarna

✯  Ordförande har ordet!

På EU-vatten är det inte alltid komplicerat med 
passagerarbefordran.  
FoTo: HENrIK BörjESSoN, BrUggE BElgIEN MAj 2011



4 ★ Skärgårdsredaren 2-11

 Skärgårdsredaren 2-11 ★ 1 

NR 2 2011 | VOLYM 66 | ÅRGÅNG 17 | PRIS 52:-

OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA

Ångaren Blidösund 100 årRessel Rederi kör till FärjestadenGöta Kanal Rock 2011

✯ Innehåll nr 2-11
Vd har ordet! .............................................................................3

Alf Norgren ny VD i Skärgårdsredarna ....................7

Välbesökt årsmöte och konferens ............................8

Ångaren Blidösund firar 100 år ...........................10-12

Läckö Båttrafik ..............................................................14-15

Ressel Rederi kör till Färjestaden ............................. 16

Hur fungerar NOx-fonden i Norge? ...............18-19

Historiska fartyg får ekonomiskt stöd  .................20

Göta Kanal Rock 2011 på M/S Diana ...........22-23

Från Kust & Hav .........................................................25-39

Viking Line jobbar för ett  
renare Östersjön ................................................................. 41

Göteborgsmöte med  
Waterborne Transport Committee ...............42-43

Planera in höstmötet i Luleå .......................................45

Almedalsveckan  2011  3 – 9 juli

Sjöfartspuben i Visby  
3-4 juli

Sjöfartsseminarium i Visby 4 juli

WISTA International Conference, Stockholm 14-16 sept

Världssjöfartens Dag, göteborg 29 sept

Skärgårdsredarnas höstmöte, luleå 5-7 okt

Fartygsforum 2011 
15-16 okt

 
2012

Allt för sjön 2012, Stockholmsmässan 2-11 mars

Årsmöte 2012, Stockholmsmässan 8 mars

European Maritime Day 2012, göteborg  20 maj

✯ Datum att komma ihåg

utgivningsplan 2011 / 2012
Reservation för ändringar
 Nr 3/11 Nr 4/11 Nr 1/12 Nr 2/12
Stoppdag:
Annonser: 19 aug 9 nov 27 jan 11 maj
redaktion: 19 aug 9 nov 27 jan 11 maj
Utgivningsdag: 16 sept 7 dec 24 feb 8 juni

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

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

Föreningen har 120 aktiva rederier med  
totalt 350 fartyg (april 2011).

För ytterligare information och ansökan om 
medlemskap, kontakta informationschefen.

skärgårdsredarnas  
kansli & medlemsservice
informationschef:
leena Tegevi
Telefon: 0152-221 69
E-post: leena@skargardsredarna.se 
Plusgiro: 515351-5        Bankgiro: 5526-7371

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

ordförande:
Henrik Börjesson
Börjessons Sjötaxi HB
Båtebacken 1
430 84 Styrsö
Tel: 031-97 09 16
E-post: henrik@borjessons.se

skärgårdsredarens redaktion
ansvarig utgivare:
leena Tegevi
Telefon: 0152-221 69

redaktör och annonsansvarig:
leena Tegevi
järnvägsgatan 7, 2 tr
645 31 Strängnäs
Telefon: 0152-221 69
E-post: leena@skargardsredarna.se 

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

www.skargardsredarna.se

Tidningen får citeras med angivande av källa

layout och produktion:
reklamateljén Eskilstuna-Kuriren

omslagsbild:  
Ångaren Blidösund vid Norrpada. 
Foto: johan garsten. 

tryckeri:

ISSN 1654-9074



 Skärgårdsredaren 2-11 ★ 7 

Alf började sjömansbanan när han var 
15 år med praktik på Svea Jarl. Därefter 
var han på Salén och Bore-rederierna 
fram till början av 80-talet då han var 
styrman i ro-ro trafiken. 

Under vederlagsledigheter från 
storsjöfarten passade han på att jobba 
som matros i skärgårdstrafiken. Snart 
blev det styrmans- och skeppartjänst på 
olika sightseeing- och skärgårdsbåtar, 
bland annat i Ångfartygs AB Strömma 
Kanal. Han gick så småningom över på 
tekniksidan som reparatör, inspektör 
och blev slutligen teknisk chef. 

Alf Norgren var även DP under 5 
år och var med och upprättade och 
implementerade Strömmas första SMS-
system. Han har varit projektansvarig 
för fem nybyggen och ett stort antal 
renoveringar och ombyggnationer. Det 
största enskilda projektet var ombygg-
nationen av S/S Stockholm. Idag jobbar 
Alf som chef för drift och kvalitet, vilket 
omfattar teknik, trafik, säkerhet, miljö, 
personal och bemanning.  

Tillträder 1 augusti
Alf Norgren slutar på Strömma den 31 
juli och tillträder tjänsten som VD för 
Skärgårdsredarna den 1 augusti. Han är 
väl insatt i föreningens verksamhet som 
ledamot i styrelsen sedan drygt 6 år, de 
senaste åren som vice ordförande.

Alf är 53 år, gift och har två vuxna 
söner. På fritiden ägnar han sig gärna åt 

friluftsliv, bland annat skridskor, seg-
ling, kajakpaddling och fjällvandring. 

Vilka är de tre viktigaste frågorna som 
du kommer att driva som VD?
– Att fortsätta arbetet med att få till ett 
tydligt och relevant regelverk anpassat 
till branschens förutsättningar. Detta 
är vår viktigaste fråga för att redarna 
ska kunna planera sin framtid och få en 
rättssäker tillvaro.

–Att synliggöra branschen hos riks- 
och lokalpolitiker och påvisa att vi är en 
viktig del av samhällsnyttan, både när 
det gäller nyttotransporter och en väx-
ande turism

–Att öka kontakten med medlem-
marna så att vi får tillgång till och kan 
dra nytta av den enorma kompetens som 
finns ute på rederierna.

Hur ser du på skärgårdstrafikens fram-
tida möjligheter?
– Jag är övertygad om att branschen har 
goda möjligheter att utvecklas positivt. 
Skärgårdsrederierna är fulla av kreativa 
entreprenörer med massor av intressanta 
idéer. Vår uppgift är att försöka hjälpa 
till att göra detta känt bland t ex. politi-
ker, fastighetsägare och trafikupphand-
lare. Vi måste även jobba vidare med vår 
miljösida där vi i många sammanhang 
skulle kunna vara ett oslagbart alterna-
tiv för personbefordran och godstran-
sporter.

Vilket är den största utmaningen för 
branschen?
– Att få till rimliga regler och förutsätt-
ningar för att kunna öka tillväxten i 
branschen. Lönsamheten idag är alldeles 
för dålig och osäker för att vi ska kunna 
utvecklas positivt på lång sikt.
text & foto: leena tegevi

Alf Norgren 
ny VD i SkärgårDSreDarna
I sommar får branschorganisationen Skärgårdsredarna ny VD. Alf Norgren slutar då en mångårig anställning på Strömma Turism 
& Sjöfart för att anta nya utmaningar inom branschorganisationen som organiserar 120 medlemsrederier med 350 fartyg.

Jag är övertygad om att 
branschen har goda möjligheter 
att utvecklas positivt. 



Till styrelsen valdes som ordförande 
Henrik Börjesson, Börjessons Sjötaxi 
och som ledamöter Göran Ahlqvist, 
Blidösundsbolaget, Anders Werner, 
Färjerederiet, Alf Norgren, Strömma 
Turism och Sjöfart, Magnus Haglund, 
Haglund Shipping, Bernt Lindbäck, 
L-line och Bertil Karlsson, Styrsöbola-
get. Till suppleanter valdes: Margareta 
Stenbock von Rosen, Ornö Sjötrafik, 
Annika Kristensson, Gunnars båtturer 
och Per Hermansson, Sundsvalls Rederi.
Arne Welin hade avböjt omval och 
avtackades för lång och trogen tjänst i 
styrelsen, framför allt som ordförande 
under många år.

Fokusområden 2011
Styrelsen har beslutat att jobba med fo-
kusområdena Tillsyn och avgifter, Kon-
kurrensvillkor samt Regelförenklingar 
under 2011. En fråga som har blivit allt 
viktigare under senare år är konkurrens 
från s.k. 12-båtar. De omfattas inte av 
samma krav som passagerarfartygen 
och har ingen tillsyn. 2010 lämnade 
Skärgårdsredarna en utredning till 
Sjöfartsavdelningen om omfattningen av 
12-båtsverksamheten. Ett nytt regelverk 
för båtar med dräktighet under 20 ska 
enligt myndigheten vara klart 1 maj 
2012 och träda i kraft 1 juli samma år. 
Föreningens ståndpunkt är att passa-
gerare som köper en resa har rätt till en 
god säkerhet oavsett fartygets storlek. 
Man vill därför att det ska ställas krav 
på fartyg och utrustning vid personbe-
fordran till en säkerhetsnivå som när-
mar sig passagerarfartygens krav, även 
när det gäller tillsyn. Det behövs även en 
tydlig definition av vad som avses med 
personbefordran.

Eftermiddagskonferens
Jan Olov Sundström, Stockholms Läns 
Landsting, berättade om förändringar i 
den subventionerade skärgårdstrafiken. 
Trafiknämnden har fått i uppdrag att 
upphandla i ett helhetsperspektiv för 
skärgårdstrafiken, men många frågor 
återstår att svara på innan man kan säga 
hur trafiken kommer att upphandlas. 

Revisor Lars Brundin från kvalitets-
säkringsföretaget SP (Sveriges Tekniska 
forsningsinstitut) berättade om proces-
serna vid certifiering av ledningssystem
(kvalitet, miljö, arbetsmiljö). 

Från Transportstyrelsen Sjöfartsavdel-
ning kom tillsynschef Tomas Åström, 
chefen för rättsenheten Anna Törnkvist, 
tekniksektionschef Stefan Eriksson samt 
Ronnie Hansén på tillsynssektionen för 
att svara på frågor från föreningen och 
medlemmarna.  

Föreningen framförde bland annat 
att det finns många osäkerhetsfaktorer 
när det gäller debiteringsprinciperna vid 
tillsyn och även vad som ska gälla vid 
tillsyn av rederier med egenkontrollsys-
tem. 

Hans Ronnerstam från ALMEGA be-
rättade om avtalsförhandlingarna som 
just avslutats där man även förhandlat 
bort den s.k. redarskyddade tiden vid 
sjukdom ur avtalen.

Per-Olov Håkansson, MAQS Law Firm, 
redogjorde för det utökade ansvaret vid 
passagerarbefordran som håller på att 
införas inom hela EU.

Ove Eriksson, direktör på Sjöfarts-
verket, berättade om deras nya organisa-
tion som ska bli mer kundorienterad.
Presentationerna finns på föreningens 
medlemssida på nätet, under dokument.

Middag på restaurang Solbrännan
Efter avslutat möte arrangerades en 
uppskattad spökvandring i Gamla Stan. 
Därefter gick buss ut till Österskär och 
restaurang Solbrännan där Trälhavets 
Rederi serverade en härlig trerätters 
middag och uppskattad underhållning.
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Välbesökt årsmöte och konferens
Skärgårdsredarnas årsmöte genomfördes den 10 mars på Stockholmsmässan i Älvsjö. 
Mötesförhandlingarna hölls under förmiddagen och under eftermiddagen kunde deltagarna lyssna till flera 
intressanta föredrag. Årsmötet drog över 80 deltagare. 

Avgående styrelseledamoten  
Arne Welin tackas av föreningens 
informationschef Leena Tegevi. 
Foto Hans-Erik WEttErlind.

text: leena tegevi

Allt för sjön. Skärgårdsredarnas monter på mässan Allt för sjön var välbesökt, i synnerhet 
under branschdagen och årsmötesdagen. I år var det Rederi Kobbar och Skär som ansvarade 
för montern och bemanningen. Foto: lEEna tEgEvi
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Att S/S Blidösund fortfarande finns kvar 
100 år efter det hon levererades från 
Eriksbergs mekaniska verkstad i Göte-
borg till Ångfartygs AB Stockholm-
Blidösund, är inget mindre än ett 
mirakel!

Trots allt... Sällan har väl det ut-
trycket passat bättre in än på detta 100 
år gamla ångfartyg, hon har inte bara 
överlevt att sjunka, ligga upplagd i åtta 
år, att få pannan och skrovet utdömt, att 
köra upp på land och inte minst myndig-
heternas allt mer hårdnande regler, hon 
har dessutom gjort det som sin egen, 
den enda av de större skärgårdsångarna 
från början av förra seklet som aldrig 
har tillhört Waxholmsbolaget. Hon har 
alltid burit sin karakteristiska svartgula 
skorstensfärg och det har alltid stått 
Blidö som hemmahamn målat i hennes 
akter. Nu skriver vi 2011 och då firas 
den stolta damen på flera sätt.

Utställning
Bilder och texter är det enkla koncep-
tet för denna utställning. Bilder som 

speglar Blidösund som teknik- och 
kulturhistoriskt fenomen, som berättar 
om människorna kring fartyget, passa-
gerare och besättning, skärgårdsbor och 
sommargäster. Man har valt ut ett antal 
bilder ur den rika bildskatt som finns av 
bilder med Blidösund som motiv. Sedan 
har man bjudit in ett antal författare 
och skrivande musiker att skriva texter 
till dessa bilder. De har fått fria händer 
att associera, kommentera eller vad de 
nu vill göra. 

Platsen för utställningen är Skeppsbron 
vid Gustaf III:s staty, Blidösunds ordina-
rie kajplats, en plats som många männis-
kor passerar dagligen. För att skapa ett 
trivsamt rum där man kan avnjuta ut-
ställningen i lugn och ro finns sittplatser 
i den befintliga stentrappan runt statyn 
och dessutom bänkar på kajen i form av 
utskurna öar som Blidösund trafikerar; 
Blidö, Yxlan, Norr/ Söderöra och Vätö. 
För barnen finns en liten Blidösund II att 
leka i och med.

10 maj klockan 16.00 invigdes ut-
ställningen av Stockholms landshövding 
Per Unckel och i närvaro av flera av de 
medverkande författarna. Till juli flyttar 
utställningen till Norrtälje där den står 
resten av sommaren.

Blidökriget - lördagen den 18 juni med 
s/s Blidösund och m/s Waxholm III
Sommaren 1908 rann bägaren över för 
Blidöborna. Man hade i flera år klagat 
hos Waxholmsbolaget över att de satte 
in så långsamma och gamla båtar på 
våren och hösten, men man hade ändå 
haft den tidens förnämsta skärgårds-
båtar Waxholm I och II, som trafike-
rat Blidösundet sommartid. Så sätter 
Waxholmsbolaget sommaren 1908 in 
ett fartyg som man köpt begagnat från 

ångaren 

Blidösund firar 100 år

foto: leena tegevi  

Blidöbornas stolthet, uppstickaren, rebellen och överlevaren; Musikbåten och 
Skärgårdsångaren. Nu fyller hon 100 år och uppmärksammas hela året med utställ-
ningar, jippon, specialresor, fester och jubileumsartiklar.

Per Hammarkvist (befälhavare), Karl Larshammar och Zarah Qvist 
hälsade gästerna välkomna ombord.

Göran Ahlqvist, VD för Blidösundsbolaget, Veronica Schultz och  
Niklas Schölin utbringar välkomstskål ombord. Magnumflaskan är  
en jubileumssnaps från Norrtelje Bränneri.

I hjärtat på Blidan: maskinisten Torny Zakris-
son och eldaren Peder Sundahl är stolta över 
Blidans fina och välputsade ångmaskin.
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Norrköping och  som var illa anpassat 
för tillägg vid Blidösundets alla bryggor 
som ofta ligger långt in i vikar. Detta 
fartyg hette Waxholm III och även om 
hon byggdes om till nästkommande år så 
blev hennes intåg den tändande gnistan 
som ledde till bildandet av Ångfartygs 
AB Stockholm-Blidösund och beställ-
ningen av s/s Blidösund. 

Våren 1911 kom så s/s Blidösund och 
därmed startade det s.k. Blidökriget då 
man kämpade mot just Waxholm III om 
passagerarna. Kriget dog sedermera ut 
och man praktiserade t.o.m. en viss sam-
trafik. Waxholm III blev en av de mest 
klassiska skärgårdsbåtarna. När Wax-
holmsbolaget såldes 1964 hamnade hon 
som krog i Vaxholm där man tyvärr rev 
ut ångmaskin och panna. Efter många 
års förfall köptes hon på nittiotalet av 
Strömma Kanalbolaget som rustade upp 
henne och satte henne i trafik igen. 

Nu har Strömma mycket nobelt lånat 
ut Waxholm III till Blidösundsbolaget  
för att man denna dag ska kunna åter-
uppliva stämningen och händelserna 
kring Blidösundets bryggor våren 1911. 

Det blir dramatik med såpade klipphäl-
lar och ett teaterstycke om bakgrunden 
till bygget av s/s Blidösund.

Man vill i korthet skildra livet i skär-
gården i slutet av 1800- och början av 
1900-talet: Isoleringen vintertid, ro och 
segla med strömming in till stan, slakta 
boskap på fastlandet, svårt med spann-
mål, ångbåtarna som revolutionerade 
livet genom regelbundna förbindelser, 
sommargästerna som började komma 
och innebar bra extrainkomst i hyra. 
Det blev allt viktigare med snabba och 
bekväma förbindelser. Redarna körde 
med bra båtar på sommaren och gamla 
långsamma så fort vattnet kallnat.

Detta teaterstycke kommer att framfö-
ras på Stämmarsund brygga. Blidösund, 
Waxholm III och Helmi kommer att 
ligga förtöjda vid bryggan och fungera 
både som scen och åskådarläktare. En 
separat läktare kommer också att byggas 
på bryggan. Föreställningen blir cirka 
20-30 minuter lång och den kommer att 
framföras endast vid detta tillfälle under 
2011. Ensemblen till denna föreställning 
kommer att bestå av cirka 20 amatörer 

huvudsakligen från Blidö, Yxlan och 
Furusund. För manus och regi står Philip 
Ronne.

Blidösunds dag lördagen 6 augusti
Flaggor, fanfarer och hyllningskörer 
förväntar sig jubilaren denna dag då 
hon kommer att åka Yxlan runt tre varv 
och anlöpa alla bryggor som finns på 
den ordinarie turlistan, från Furusund 
till Vettersö tre gånger så att alla kan 
få chansen att hylla Blidöbygdens eget 
100-åriga passagerarångfartyg. Musik 
ombord bl.a. från Mississippi Seven.

Jubileumskonsert i Blidö kyrka 
lördag 2 juli
Denna, liksom de tidigare tolv (!) 
konserterna, har tillkommit tack vare 
Hovsångerskan Britt Marie Aruhn och 
hennes engagemang. Redan nu klara för 
konserten är: Leif Aruhn-Solén, Britt 
Marie Aruhn, Ingrid Tobiasson, Kerstin 
Avemo, Magnus Kyhle, Ingela Berglund 
och Gunnar Lundberg. Biljetter finns på 
Blidö Turistbyrå.
källa: www.blidosundsbolaget.se

Flaggor, fanfarer och hyllningskörer förväntar sig jubilaren denna dag  
då hon kommer att åka yxlan runt tre varv och anlöpa alla bryggor som finns  
på den ordinarie turlistan, från Furusund till Vettersö tre gånger…
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Detta är det smarta sätt som Olov Jo-
hansson i Läckö Båttrafik använder sig 
av. Slottet sköter marknadsföringen och 
Olov tar hand om cirka 12 000 rese-
närer årligen. Nästa år skall dessutom 
Victoria-Huset vara klart och då väntas 
turisttillströmningen öka avsevärt.

– Jag har ett mycket väl lämpat fartyg 
för denna fart. Magnus Gabriel, som 
fartyget heter, är döpt efter den kände 
innehavaren av Läckö Slott. Fartyget tar 
50 personer vid sittande bord, men har 
certifikat för 70. Hon drivs fram av en 
tystgående Perkins diesel och resan går 
i behaglig takt med låg bränsleförbruk-
ning, slår Olov Johansson fast. 

Under försäsong är det många företag 
och bussbolag som åker med Magnus 
Gabriel. 50 passagerare är en mycket bra 
gräns för en busslast. Under säsongen, 
då slottet är öppet för allmänheten, gör 

fartyget tre rundturer om dagen med 
stopp vid såväl Navens fyrplats som i 
fiskeläget Spiken. En sådan rundtur tar 
lite över en och en halv timma så turlis-
tan medger turer med start varannan 
timma. Fyra kvällar i veckan blir det 
tretimmars räkkryssning som är mycket 
populära. 

– Vi har även introducerat kryssningar 
med rökt vänersik med romsås vilket 
också slagit mycket väl ut, säger Olof 
Johansson.

Började i liten skala
Redan i början av 1950-talet hade Hans 
Westling börjat med begränsad båt-
sightseeing i Ekens skärgård och med 
utgångspunkt från Läckö Slott. Denna 
verksamhet hade pågått några år men 
lades sedan ner. Bröderna Johansson tog 
i början av 1960-talet upp idén. Det var 

Rolf Johansson, som drev taxirörelse, 
Rune Johansson, som hade mekanisk 
verkstad och Olov Johansson som 
arbetade på SKF. Man köpte in den lilla 
sightseeingbåten av spelmannen Hans 
Westling och började i liten skala. 

– Båten hade nästan inget namn, men 
vi kallade den för Magnus Gabriel, 
minns Olov.

År 1963 bytte vi bort den båten mot 
en betydligt större som hette Tärnan. 
Den köpte vi av den kände trubaduren 
Gunnar Turesson i Karlstad. Det var en 
träbåt av Petterssonmodell. Den hade vi 
i tio år innan vi 1973 sålde den vidare 
till Kållandsö. Numera lär denna båt 
finnas i Norge.

text och foto: krister bång

Ekens skärgård i Vänern tillhör utan tvivel en av de naturskönaste i landet och som 
juvelen i kronan ligger här Läckö Slott.  Slottet besöks årligen av mellan 200 000 
och 300 000 personer och utgör en naturlig bas för Läckö Båttrafiks kunder.  
För vem vill väl inte njuta av en härlig rundtur i den vackra skärgården och  
kanske samtidigt få något att stoppa innanför västen?

Läckö Båttrafik
Magnus Gabriel på ingång till Spikens fiskeläge.

O
lov Johansson ombord på Magnus Gabrie

l.
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Redan 1966 utökades rederiet med 
en andra båt. Denna köptes av Henry 
Westling som hade haft den i turisttra-
fik i Trollhättan med namnet Necken. 
Namnet blev nu Magnus Gabriel.

Turisttrafiken utvecklas
– År 1973 sålde vi våra två båtar. Tär-
nan gick ju till Kållandsö och Magnus 
Gabriel såldes till Trollhättan och sattes 
i trafik mellan Vänersborg och Trollhät-
tan med namnet Frida. I stället köpte 
vi Lögaren av Västerås stad. Hon hade 
tidigare gått på badturer från Västerås. 
Även denna båt fick namnet Magnus 
Gabriel och den är fortfarande kvar i 
vår flotta.

Året därpå, 1974, köpte vi från 
självaste Stena Line Ab deras lilla sight-
seeingbåt Älvpilen som vi gav namnet 
Marie Euphrosyne döpt efter Magnus 
Gabriel de la Gardies gemål. Vi använde 
henne som förstärkningsfartyg och 
introducerade en ny tur till Ullersbro på 
södra sidan av Kållandsö. Efter ett tag 

satte vi in henne i trafik på Lidan och 
gick mellan Lidköping och Skofteby, 
som ligger där Flian flyter ihop med 
Lidan. 

År 1976 slutade jag på SKF och tog 
över Läckö Båttrafik. På den tiden var 
det inte så svårt att få jobb om trafiken 
med sightseeingbåtarna inte skulle löna 
sig. Hade det varit idag hade jag nog 
tänkt till mer än en gång, menar Olov. 
1981 sålde jag Marie Euphrosyne till 
Löparö i Stockholms norra skärgård. 
Samtidigt förlängdes Magnus Gabriel 
med 5 meter vid Trellevarvet på Kål-
landsö och fick sitt nuvarande utseende. 
Förutom de vanliga turerna i Ekens 
skärgård gjorde vi turer på dispens till 
Lurö, men denna dispens drogs in i sam-
band med Estonias förlisning.

Snabbturer över Vänern
– Till säsongen 1990 hyrde vi in den 
stora och snabbgående Cinderella, som 
döptes om till Cinderella West, för 
turer från Lidköping över Vänern till 
Åmål, fortsätter Olov. Första stopp var 
campingplatsen vid Hällekis där vi tog 
upp passagerare som ville till Läckö 
eller ville göra en rundtur på Vänern. En 
sådan tur tog sex timmar. Vi fortsatte 
sedan till Läckö Slott och därifrån till 
Lurö, Duse Camping och Åmål. Vi hann 
med två turer om dagen.

Vi hade god beläggning men vi hade 

lite otur med timingen. Det hade varit 
högkonjunktur på 1980-talet men 
det vände neråt 1990. Dessutom var 
vädret den sommaren inte så bra och 
till yttermera visso fick Cinderella West 
stundtals problem med maskineriet. Så 
det ekonomiska resultatet av denna sats-
ningen blev inte så lysande. Sista turen 
på Vänern gick den 15 augusti. Därefter 
gick fartyget till Göteborg där det lades 
upp. Efter en sejour i Frankrike återfinns 
fartyget nu i Stockholms skärgård och 
heter Cinderella II. Efter äventyret med 
Cinderella West har vi kört bara med 
Magnus Gabriel i Ekens skärgård. Där 
börjar hon nu sin 38:e säsong.

När Olov tittar i prästbetyget ser han 
att han börjar bli mogen. Trots att han 
trivs ypperligt med sitt rederi och sin båt 
börjar han därför söka efter en efterträ-
dare. 

Läckö Slott. 

Sola IV som en gång hette Marie Euphrosyne.

 Cinderella West i Trollhätte sluss på väg till Vänern. Foto K Andersson 1990.



16 ★ Skärgårdsredaren 2-11

Färjan som ska trafikera sträckan är en 
katamaran, en tvåkölad båt som enligt 
Ulla Ressel är perfekt för Östersjötrafik. 
Färjan hette i Danmark Danish Fort 7. 
Den tar upp till 118 passagerare och har 
både soldäck, café och plats för cyklar på 
akterdäck. Fartyget är byggt i Danmark 
år 2006 och beräknas gå mellan Färje-
staden och Kalmar på ungefär 30 minu-
ter. Köpet av den nya färjan, som döpts 
om till Dessi, var klart den 22 mars då 
färjan övertogs av Ressel Rederi AB.

Både på Öland och på fastlandssidan 
var man överrens om att efter många år 
utan båtlinje införa en cykelfärja. Ressel 
Rederi AB blir ansvariga för färjedriften. 
De kör sedan tidigare bland annat färje-
trafik i Stockholm och godstransporter i 

skärgården. Trafikstyrelsen tillsammans 
med Mörbylånga och Kalmar kommun 
går in med en miljon kronor om året de 
kommande tre åren. Ressel Rederis VD 
Ulla Ressel ser pengarna som den sista 
biten i ett pussel man velat lägga sedan 
2006. 

– Vi har tittat på det här länge, men det 
är först nu det funkar för oss. 

Fartyget ligger nu hos Marincenter 
Syd i Simrishamn för att anpassas till det 
svenska regelverket. Hon får hemma-
hamn i Färjestaden på Öland. Dessi skall 
gå i trafik mellan den 18 juni och den 28 
augusti i sommar. Vardagar gör hon nio 
turer om dagen med start från Färjesta-
den kl 06:30, på lördagar lika många 
turer men då med start kl 09:30 medan 
man på söndagar gör sju rundturer med 
start kl 09:30.

En enkelresa kostar 40 kr och då får 
man ta med sin cykel gratis.

Bakgrund trafiken
Redan på 1860-talet slog sig några köp-
män i Kalmar ihop för att på ett mer 
organiserat sätt sköta trafiken mellan 
fastlandet och Öland. Innan dess hade 

man haft otympliga, odäckade rodd-  
eller seglingsfärjor för transport av pas-
sagerare, kreatur, spannmål och annat. 
På initiativ av Kalmars starke man, 
grosshandlare Johan Jeansson, bildades  
1865 Ångfartygs-Bolaget Kalmar Sund 
och två år senare, den 4 juni 1867 kunde  
bolaget sätta in sin första ångare i regel-
bunden trafik över sundet. Namnet var 
Kalmar Sund N:o 1. Sedan dess hette 
alla färjor som trafikerade Kalmar – 
Färjestaden namnet Kalmarsund och ett 
nummer. 1894 ombildades rederiet till 
aktiebolag med namnet Ångbåts AB Kal-
marsund, i folkmun kallat Kalmarsunds-
bolaget. Då hade man sex färjor i drift.

Med åren moderniserades färjorna 
allteftersom. Den 1 juli 1969 övertog 
skeppsredare Lennart Kihlberg i Göte-
borg bolaget och drev passagerartrafiken 
fram tills Ölandsbron invigdes. Sista 
turen gick den 30 september 1972.

Alla färjorna såldes till Jugoslavien 
där de gick en ny framtid till mötes. 
Olof Paradis i Färjestaden kämpade för 
att få tillbaka en av de gamla klassiska 
färjorna till Kalmarsund och i september 
1999 lyckades han förvärva Kalmarsund 
VIII från Kroatien. Efter mycket besvär-
ligheter lyckades ha ta hem färjan och 
den kom till Färjestaden den 3 augusti 
2002. Och där finns hon ännu. Som 
museifartyg.
text: krister bång

Ressel Rederi 
kör till Färjestaden
Efter många om och men fattades till slut ett beslut om att färjetrafiken mellan  
Kalmar och Färjestaden skulle återupptas efter 39 år i träda. Ressel Rederi AB har 
fått uppdraget och inhandlat ett lämpligt fartyg för trafiken. Men fortfarande åter-
står en del arbete innan färjan får börja frakta passagerare. 

M/S DESSI som i sommar ska trafikera Kalmarsund. Eftersom båten är byggd i Danmark måste en del ändringar göras innan den får använ-
das under svensk flagg i Sverige. bild djurgårdsvArvet.
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Hur fungerar 

NOx-fonden i Norge?
2008 infördes en statlig NOx-avgift i Norge. Avgiften var på cirka 16,5 NOK  
per kg utsläppt NOx och omfattade alla fartyg med en sammanlagd motorstyrka 
över 750 kW. Många befarade att rederier skulle gå på knäna av detta,  
men så startades Næringslivets NOx-fond. 

Det innebär att rederierna nu kan välja mellan att betala in den statliga NOx-
skatten eller att betala ett lägre belopp (4 NOK/kg NOx) till NOx-fonden mot 
förbindelse om miljöförbättrande åtgärder. Rederierna är flitiga att ansöka om 
medel ur fonden. Norge har idag ett tiotal gasfärjor och flera nya under byggna-
tion. De är till stor del finansierade av fonden. Även andra miljöförbättrande 
åtgärder genomförs, som t ex efterbehandling av utsläpp.

Ett exempel på konvertering av befintligt fartyg till gasdrift är tankfartyget 
Bit Viking. Fartyget har utrustats med två huvudmotorer för LNG-drift samt 
två 500 m³ LNG-tankar. Av investeringskostnaden på 70 miljoner beviljades 
rederiet Tarbit Shipping 75 procent ur NOx-fonden. 

Det finns ett stort intresse för fonden även i Sverige. Representanter från 
Næringslivets NOx-fond har varit på flera konferenser och informationsmöten, 
bland annat på svenska Näringsdepartementet, för att berätta om fonden. 

Geir Høibye berättar hur Norge kan 
förnya sin fartygsflotta med hjälp av 
investeringsbidrag ur NOx-fonden vid 
Stora Marindagen i Göteborg 2011. 
Foto: Leena tegevi.

Gasfärjan Mastrafjord drivs med naturgas. Foto: Leena tegevi.

Ett exempel på konvertering av befintligt fartyg till gasdrift är  
tankfartyget Bit Viking. Fartyget har utrustats med två huvudmotorer 
för LNG-drift samt två 500 m³ LNG-tankar. Av investeringskostnaden  
på 70 miljoner beviljades rederiet Tarbit Shipping 75 procent 
ur NOx-fonden. 

Bit Viking, produkttanker på 24 783 dwt.
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NOx-fondets hovedoppgave er å finan-
siere NOx-reduserende tiltak. Totalt for 
årene 2008 til 2011 skal fondet bidra til 
å redusere norske NOx-utslipp med over 
18 000 tonn. For denne perioden har 
fondet disponert 1 800 mill. NOK  
i støtte til over 500 ulike tiltak. 
En ny Miljøavtale for årene 2011-2017 
ble signert i desember mellom 15 norske 
næringslivsorganisjoner og det norske 
Miljøverndepartementet. Den skal 
redusere norske utslipp med ytterligere 
16 000 tonn. Avtalen må godkjennes av 
EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) før den 
trer i kraft. 

Fritak for statlig NOx-avgift
Tilsluttede bedrifter får fritak for den 
fiskale NOx-avgiften på 16,43 NOK per 
kg NOx. Isteden inntrer en betalings-
plikt til fondet på 11 NOK for olje- og 
gassvirksomheter og 4 NOK for øvrige 
sektorer (skipsfart, fiske, landbasert 
industri m.m.). 650 virksomheter er 
tilsluttet Miljøavtalen 2008-2010. For 
den nye Miljøavtalen 2011-2017 holder 
nå bedriftene på å tilslutte seg.

Støtte til tiltak
Det Norske Veritas (DNV) kvalitets-
sikrer søknadene om støtte og verifiserer 

oppnådde resultater. 250 tiltak er nå 
verifisert med en samlet NOx-reduksjon 
på nær 12 000 tonn NOx årlig. I alt 
har fondet gitt tilsagn om støtte til 540 
prosjekter med en forventet reduksjon 
på ca. 23 000 tonn. Forventet NOx-
reduksjon overstiger derfor med stor 
sannsynlighet forpliktelsene i Miljø-
avtalen 2008-2010.

 
Gjennombrudd for gassdrift av skip
Tidligere var gassdrift kun mulig der 
staten satte krav i ferjedriften, eller der 
oljeselskap inngikk langsiktige avtaler. 
I 2008 var tre gasskip i drift i Norge 
(utenom ferjer). Gassalget var da 3 % av 
omsetningen av drivstoff til skip. Til nå 
har 24 fartøy fått tilsagn om støtte til 
gassdrift, også i kommersiell nærskips-
fart. DNV regner med at gassandelen 
kan bli hele 1/3 av det totale drivstof-
forbruket til skip i Norge i 2020 dersom 
Miljøavtalen 2011-2017 godkjennes av 
ESA.

Mer miljøeffektive fiskerier
Fiskeflåten ble særlig hardt rammet av 
innføringen av NOx-avgift. Næringen 
har vært tidlig ute med gjennomføringen 
av NOx-reduserende tiltak med god ef-
fekt. Omlag to tredjedeler av alle større 

fiskebåter vil gjennomføre NOx-reduse-
rende tiltak med støtte fra NOx-fondet.

Utvikling og spredning av miljøteknologi
En viktig motivasjon for inngåelsen 
av NOx-avtalen var å utvikle nye og 
bedre miljøteknologiske løsninger 
innen skipsfart og fiske og å understøtte 
markedsgrunnlaget for slike forbedrede 
miljøløsninger. 

Under den nye avtalen for 2011-2017 
kan nye og lovende løsninger oppnå 
inntil 80 % investeringsstøtte, begrenset 
oppad til inntil 225 kr/kg NOx redusert.

Positive bi-effekter
Reduksjon av NOx-utslipp gir ofte 
utslippsreduksjon av klimagassen CO2. 
Samlet forventet effekt for årene 2008-
2011 er en reduksjon på 329 000 tonn 
CO2 for alle innvilgede søknader i følge 
DNV. Fondet bidrar dermed både til å 
oppfylle Norges internasjonale NOx-
forpliktelser i Gøteborgprotokolen og til 
andre miljøforbedringer. 

Wenche Svellingen är rådgivare på Næringslivets NOx-fond. 
Hon berättar här om hur det fungerar i Norge:

Forventet NOx-reduksjon  
overstiger derfor med stor  
sannsynlighet forpliktelsene i 
Miljø-avtalen 2008-2010.
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Det ekonomiska stödet är väldigt efterfrågat och fördubblades i 
fjol till 1 miljon kronor. I år har Sjöhistoriska museet, som är en 
del av Statens maritima museer, tagit emot 27 ansökningar om 
totalt 4 miljoner kronor.  

– Att bevara och bruka historiskt värdefulla fartyg är en kost-
sam uppgift och det här stödet utgör normalt bara en mindre del 
av den totala kostnaden. Vi tror ändå att pengarna stimulerar 
till bevarandeinsatser och engagemang som har kulturhistorisk 
inriktning, säger Claes Wollentz, intendent på Sjöhistoriska 
museet.

Fartygsstödet har delats ut av myndigheten sedan 1991 och 
kan i första hand sökas av ägare till fartyg som k-märkts av 
Sjöhistoriska museet. Beslut om fördelningen sker i samråd med 
Arbetets museum, Riksantikvarieämbetet, Transportstyrelsen 
och rikstäckande föreningar för historiska fartyg.

– Vi lägger vikt vid att stödet fördelas mellan olika kategorier 
av fartyg till exempel segelfartyg, ångfartyg, bogserbåtar, fis-
kebåtar, motorfartyg och så vidare men tar också hänsyn till 
geografisk spridning så att fartyg från olika delar av landet finns 
bland mottagarna, säger Claes Wollentz.

Samtliga fartyg är k-märkta och finns beskrivna på Sjöhisto-
riska museets hemsida.

2011 års fartygsstöd har fördelats enligt nedan:
Segelfartyget Deodar, Stockholm: 100 000 kr

Ångfartyget Engelbrekt, Leksand: 100 000 kr

Segelfartyget Helene, Ystad: 100 000 kr

Segelfartyget Kvartsita, grundsund, Lysekils kommun: 250 000 kr

Passagerarångfartyget Mariefred, Mariefred: 50 000 kr

Fiskefartyget Nordvåg, träslövsläge, varbergs kommun: 50 000 kr

Segelfartyget Pamela, ekenäs, Kalmar kommun: 100 000 kr

Vedettbåten Sprängaren, gålö, Haninge kommun: 200 000 kr

Motortorpedbåten T56, gålö, Haninge kommun: 50 000 kr

HISTORISKA FARTyG 

får ekonomiskt stöd
Sjöhistoriska museet fördelar nu 1 miljon kronor till kultur-
historiskt värdefulla fartyg. I år får nio olika fartyg ta del 
av stödet. Bland dem finns välkända passagerarångfartyg, 
seglande lastfartyg, fiskefartyg och örlogsfartyg. 

Fartygsstödet  
har delats ut av  

myndigheten sedan 
1991 och kan i  

första hand sökas av 
ägare till fartyg som 

k-märkts av Sjö-
historiska museet. 

Skärgårdsredarnas medlemmar S/S Engelbrekt och S/S Mariefred har fått fartygsstöd.
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industri m.m.). 650 virksomheter er 
tilsluttet Miljøavtalen 2008-2010. For 
den nye Miljøavtalen 2011-2017 holder 
nå bedriftene på å tilslutte seg.

Støtte til tiltak
Det Norske Veritas (DNV) kvalitets-
sikrer søknadene om støtte og verifiserer 

oppnådde resultater. 250 tiltak er nå 
verifisert med en samlet NOx-reduksjon 
på nær 12 000 tonn NOx årlig. I alt 
har fondet gitt tilsagn om støtte til 540 
prosjekter med en forventet reduksjon 
på ca. 23 000 tonn. Forventet NOx-
reduksjon overstiger derfor med stor 
sannsynlighet forpliktelsene i Miljø-
avtalen 2008-2010.

 
Gjennombrudd for gassdrift av skip
Tidligere var gassdrift kun mulig der 
staten satte krav i ferjedriften, eller der 
oljeselskap inngikk langsiktige avtaler. 
I 2008 var tre gasskip i drift i Norge 
(utenom ferjer). Gassalget var da 3 % av 
omsetningen av drivstoff til skip. Til nå 
har 24 fartøy fått tilsagn om støtte til 
gassdrift, også i kommersiell nærskips-
fart. DNV regner med at gassandelen 
kan bli hele 1/3 av det totale drivstof-
forbruket til skip i Norge i 2020 dersom 
Miljøavtalen 2011-2017 godkjennes av 
ESA.

Mer miljøeffektive fiskerier
Fiskeflåten ble særlig hardt rammet av 
innføringen av NOx-avgift. Næringen 
har vært tidlig ute med gjennomføringen 
av NOx-reduserende tiltak med god ef-
fekt. Omlag to tredjedeler av alle større 

fiskebåter vil gjennomføre NOx-reduse-
rende tiltak med støtte fra NOx-fondet.

Utvikling og spredning av miljøteknologi
En viktig motivasjon for inngåelsen 
av NOx-avtalen var å utvikle nye og 
bedre miljøteknologiske løsninger 
innen skipsfart og fiske og å understøtte 
markedsgrunnlaget for slike forbedrede 
miljøløsninger. 

Under den nye avtalen for 2011-2017 
kan nye og lovende løsninger oppnå 
inntil 80 % investeringsstøtte, begrenset 
oppad til inntil 225 kr/kg NOx redusert.

Positive bi-effekter
Reduksjon av NOx-utslipp gir ofte 
utslippsreduksjon av klimagassen CO2. 
Samlet forventet effekt for årene 2008-
2011 er en reduksjon på 329 000 tonn 
CO2 for alle innvilgede søknader i følge 
DNV. Fondet bidrar dermed både til å 
oppfylle Norges internasjonale NOx-
forpliktelser i Gøteborgprotokolen og til 
andre miljøforbedringer. 

Wenche Svellingen är rådgivare på Næringslivets NOx-fond. 
Hon berättar här om hur det fungerar i Norge:

Forventet NOx-reduksjon  
overstiger derfor med stor  
sannsynlighet forpliktelsene i 
Miljø-avtalen 2008-2010.
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Det ekonomiska stödet är väldigt efterfrågat och fördubblades i 
fjol till 1 miljon kronor. I år har Sjöhistoriska museet, som är en 
del av Statens maritima museer, tagit emot 27 ansökningar om 
totalt 4 miljoner kronor.  

– Att bevara och bruka historiskt värdefulla fartyg är en kost-
sam uppgift och det här stödet utgör normalt bara en mindre del 
av den totala kostnaden. Vi tror ändå att pengarna stimulerar 
till bevarandeinsatser och engagemang som har kulturhistorisk 
inriktning, säger Claes Wollentz, intendent på Sjöhistoriska 
museet.

Fartygsstödet har delats ut av myndigheten sedan 1991 och 
kan i första hand sökas av ägare till fartyg som k-märkts av 
Sjöhistoriska museet. Beslut om fördelningen sker i samråd med 
Arbetets museum, Riksantikvarieämbetet, Transportstyrelsen 
och rikstäckande föreningar för historiska fartyg.

– Vi lägger vikt vid att stödet fördelas mellan olika kategorier 
av fartyg till exempel segelfartyg, ångfartyg, bogserbåtar, fis-
kebåtar, motorfartyg och så vidare men tar också hänsyn till 
geografisk spridning så att fartyg från olika delar av landet finns 
bland mottagarna, säger Claes Wollentz.

Samtliga fartyg är k-märkta och finns beskrivna på Sjöhisto-
riska museets hemsida.

2011 års fartygsstöd har fördelats enligt nedan:
Segelfartyget Deodar, Stockholm: 100 000 kr

Ångfartyget Engelbrekt, Leksand: 100 000 kr

Segelfartyget Helene, Ystad: 100 000 kr

Segelfartyget Kvartsita, grundsund, Lysekils kommun: 250 000 kr

Passagerarångfartyget Mariefred, Mariefred: 50 000 kr

Fiskefartyget Nordvåg, träslövsläge, varbergs kommun: 50 000 kr

Segelfartyget Pamela, ekenäs, Kalmar kommun: 100 000 kr

Vedettbåten Sprängaren, gålö, Haninge kommun: 200 000 kr

Motortorpedbåten T56, gålö, Haninge kommun: 50 000 kr

HISTORISKA FARTyG 

får ekonomiskt stöd
Sjöhistoriska museet fördelar nu 1 miljon kronor till kultur-
historiskt värdefulla fartyg. I år får nio olika fartyg ta del 
av stödet. Bland dem finns välkända passagerarångfartyg, 
seglande lastfartyg, fiskefartyg och örlogsfartyg. 

Fartygsstödet  
har delats ut av  

myndigheten sedan 
1991 och kan i  

första hand sökas av 
ägare till fartyg som 

k-märkts av Sjö-
historiska museet. 

Skärgårdsredarnas medlemmar S/S Engelbrekt och S/S Mariefred har fått fartygsstöd.
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Göta Kanal Rock 2011 
på M/S Diana

M/S Diana är byggd på Finnboda varv 1931. Ombord 
finns 28 hytter fördelade på tre däck. Matsalen och 
salongen ligger på mellandäcket, shelterdäck. På övre 
däck, bryggdäck, finns det övertäckta akterdäcket 
med sittplatser utomhus. Till skillnad från de andra 
kanalbåtarna är Dianas matsal och salong samman-
byggda, vilket gör att hon även lämpar sig väl för 
exempelvis möten eller konferenser för upp till ca 55 
personer. Diana renoverades under 2003 och inred-
ning och atmosfär går i samma tidstypiska stil som 
de övriga kanalbåtarna.

Håkan Gullberg, rederichef Göta 
Kanal Aktiebolaget, är stolt mot-
tagare av det internationella priset 
TRIP Global Award för ”Den bästa 
upplevelsen i Sverige” 2011. I juryn 
sitter researrangörer från Sveriges 
åtta viktigaste utlandsmarknader; 
Tyskland, Nederländerna, Italien, 
Spanien, Frankrike, England, Ryss-
land och USA. 
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Kulturprojektet Göta kanal – Sveriges längsta kulturvåg pågår 
sommaren 2011 och 2012. Bakom kulturprojektet står AB 
Göta kanalbolag tillsammans med kommunerna i Norrköping, 
Söderköping, Linköping, Motala, Karlsborg, Töreboda och 
Mariestad samt regionförbundet Östsam. I projektet medver-
kar även en mängd kulturutövare och företag i kanalens närhet.
Göta kanal är utsett till årtusendets svenska byggnadsverk 
och är ett av de största besöksmålen i Sverige. Området längs 
kanalen har en egen själ, kantad av kulturhistoriskt signifikanta 
platser. Det är nu mer än 200 år sedan det första spadtaget 
togs i kanalbygget. Ett bygge som blev en katalysator för 
utvecklingen av svensk industri. Motala verkstad växte, ingen-
jörskonsten utvecklades och landets första järnväg byggdes 
tack vare kanalbygget.

Besökare till kanalområdet erbjuds ett utbud av aktiviteter, 
evenemang och sevärdheter i kulturens tecken. Bland annat:

• Allsångskvällar, visaftnar och Göta kanal rock.
• Konstutställningar, konsthantverk och konstkurser.
• Historiska vandringar, guidningar och föreläsningar.
• Barnaktiviteter med sång, dans och skaparverkstad.
• Teatrar, musikaler, dans och show.
• Foto, film och kulturhistoriska byggnadsverk.
• Motala Industrimuseum, Forsviks industriminne,  

Göta kanalutställningarna i Sjötorp och Motala.

Tira Vento är ett åtta musiker starkt salongskapell från 
Göteborg. Sång, violin, trumpet, klarinett, tenorsaxofon, drag-
spel, gitarr och kontrabas! Tira Vento har under en tid fokuserat 
på att tolka Evert Taubes musik i nya arrangemang i klassisk 
salongsorkesterstil. I dessa återfinns den nostalgi och roman-
tik som ryms i Taubes repertoar, men också influenser från 
all tänkbar musik som tillkommit innan såväl som efter Evert 
Taubes dagar. Tira Vento vill gjuta liv i Evert Taubes musik och 
samtidigt gjuta liv och kreativitet i den eleganta och medryck-
ande salongsorkesterstilen.

Roseanna är en kriminalroman av paret Sjöwall/Wahlöö som 
först utkom 1965. Romanen har filmatiserats två gånger, 
med Keve Hjelm, se Roseanna (1967) och Gösta Ekman, 
se Roseanna (1993). Boken inledde Sjöwall/Wahlöös serie 
”Roman om ett brott”.
Handling: Ett kvinnolik hittas i sjön Boren av passagerare på 
Göta kanalfartyget Diana.  Polisen med 1:e kriminalassistent 
Martin Beck i spetsen har mycket svårt att identifiera kvin-
nan. Till slut lyckas de dock klargöra att hon hette Roseanna 
McGraw och var en turist från USA. Men för att få tag på mör-
daren blir Beck tvungen att agna betet med en ung kvinnlig 
polis. (WIKIPEDIA)

text och foto: leena tegevi

För andra året i rad arrangerar Rederi AB Göta Kanal (ingår i Strömma) tillsammans  
med Göta Kanal Rock AB, en egen variant av ”Rocktåget”, Göta Kanal Rock 2011.

Åtta av Sveriges kända artister åker på 
turné i augusti 2011 med kanalbåten 
M/S Diana som lägger till vid kaj på fem 
valda orter utmed Göta Kanal. Resan är 
uppdelad i två etapper. Del ett går från 
Bergs slussar till Lidköping och del två 
mellan Lidköping och Göteborg. 

Båten anländer till de olika spelplat-
serna på eftermiddagen och då görs en 
akustisk spelning för resenärerna på 
båten och för publik på kajen. På kvällen 
blir det sedan konsert på orten. Artis-
terna kommer att spela en del av sina 
stora hits men också tillsammans vilket 
blir speciellt för turnén. 

Spelplatser på vägen är:
16/8 Motala, Lokverkstan
17/8 Sjötorp, Hamnen
18/8 Lidköping, Rörstrand Center
19/8 Trollhättan, slussarna
20/8 Kungälv, Bohus Fästning
De artister som är bokade är Uno Sven-
ningsson, Mikael Rickfors, Idde Schultz, 
Irma Schultz-Keller, Staffan Hellstrand, 
Joppe Pihlgren, Sulo (Diamond Dogs) 
och Per Persson. 

Antalet passagerarplatser ombord blir 
väldigt begränsat denna tur eftersom 
cirka hälften av de 50 platserna går åt 
till artisterna och folket runt omkring 
dem. Resenärerna äter tillsammans och 
umgås med musikerna under resan. 

Kulturvågen
Nytt för i år är att Göta Kanal Rock 
är en huvudattraktion i Kulturvågen 
”Göta Kanal – Sveriges längsta kultur-
våg” (se fakta nedan). Övriga gäster på 
M/S Diana i sommar är bland andra 
författaren Maj Sjöwall som berättar 
om hur hon och författarkollegan och 
maken Per Wahlöö fick inspiration till 
den första Beckromanen ”Roseanna” 
som utspelar sig ombord på M/S Diana. 

Gruppen Tira Vento gästar båten 
på sin turné i början av juni. Gruppen 
består av åtta avgångsstudenter från 
Musikhögskolan i Göteborg som gör 
sin egen tolkning av Evert Taubes låtar i 
30-talistisk salongsorkesterstil. 

Göta kanal – Sveriges längsta kulturvåg

Britta Andersson berättar engagerat om när-
producerad mat och dryck som serveras om-
bord, bland annat nötkött från Hereforddjur 
som betar längs kanalen. Till maten serveras 
det populära Göta kanal-ölet från Millings-
torps Bryggeri, spetsat med skotsk whiskey. 

Idde Schultz, Sulo och Mikael Rickfors 
underhöll gästerna på presslunchen som en 
försmak till turnén Göta Kanal Rock 2011.

Maj Sjöwall berättade under presslunchen  
om hur resan med M/S Diana gav inspiration 
till Sjöwall/Wahlöös första polisroman  
”Roseanna”. En ensamresande vacker kvinn-
lig passagerare på resan fick bli det första 
mordoffret i boken. 
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✯ Från Kust & Hav
Ny havs- och vattenmyndighet tar över ansvar 
Naturvårdsverket och Fiskeriverket har i dag ansvar för verksam-
heter som rör havs- och vattenmiljön. Riksdagen har beslutat att 
en ny havs- och vattenmyndighet tar över dessa verksamheter. 
Fiskeriverket ska samtidigt avvecklas och verkets verksamhets- 
områden tas över av Havs- och vattenmyndigheten eller 
Jordbruksverket.

Regeringen går till botten med fler olyckor
Statens Haverikommission ska gå till botten med fler sjöfarts-
olyckor föreslår regeringen och utredningarna föreslås få star-
kare sekretess. Kommissionen kan bli tvungen att utreda fall 
som idag i inte utreds. Idag krävs att det finns skäl ur säkerhets-
synvinkel för att en utredning ska tillsättas. Man ska även utreda 
olyckor med utländska fartyg på svenska vatten och olyckor som 
Sverige antas ha ett ”väsentligt intresse” av. Enligt näringsdepar-
tementet ska de cirka två miljoner i kostnadsökning som beräk-
nas, tas från Transportstyrelsen.

Gränsen mellan hav och land ska mätas
I Sverige har landhöjningen under de senaste 45 åren varit så 
stor att regeringen börjar undra var gränsen går. Man tillsätter 
därför en utredning för att studera var det svenska sjöterritoriet 
börjar och slutar.

Stora Marindagen – mötesplats för sjöfart och teknik
Den 5 april hölls konferensen Stora Marindagen på Svenska 
Mässan i Göteborg. Bakom den kombinerade konferensen/
mässan stod organisationerna Lighthouse, SSPA, Swedocean, 
Underhållsföretagen, Sjöfartsforum, Skärgårdsredarna och 
Svenskt Marintekniskt Forum. Årets tre huvudspår var: 
Framtidens bränsle, Framtidens teknik och Framtidens hållbara 
transporter. Under Framtidens hållbara transporter kunde man 
bland annat lyssna till vilka faktorer som möjliggör en modern 
och miljöeffektiv färje- och skärgårdsflotta i Norge, vilka effekter 
NOx-fonden i Norge har haft och Färjerederiets planer på en 
enmansbetjänad cykelfärja med rubriken ”Ta cykeln på färjan”. 
Närsjöfartens möjligheter att avlasta landinfrastrukturen belystes 
och liksom begreppet ”Inland Waterway Systems” som kan vara 
en möjlighet för ett svenskt hållbart transportsystem. Andra in-
tressanta föredrag var ”Konstruktion av ett 1700-talsfartyg med 
2000-talets säkerhet” och ”Morgondagens Östersjöfärjor” som 
handlade om Viking Lines nybygge, den till största delen statligt 
finansierade finska LNG-färjan. Föredragen finns att ladda ner på 
http://www.marindagen.se

Sjöfartsverket säkrar 
långsiktig sjö- och flyg-
räddning
Sjöfartsverket har nu 
tagit beslut om hur 
en långsiktig sjö- och 
flygräddningsverksam-
het ska säkras. Det 
innebär bland annat att 
helikopterverksamheten 
successivt kommer att 
införlivas i Sjöfartsverket. 
Anledningen är att säkerställa att det finns räddningshelikop-
trar tillgängliga även på längre sikt för insatser till sjöss och på 
land. Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar finns på fem statio-
neringsorter längs med hela Sverige. De är i tjänst dygnet runt 
under årets alla dagar, och skall kunna påbörja en insats inom 15 
minuter efter att besättningen larmats. Att ha en väl fungerande 
räddningsverksamhet är en grundläggande trygghet för både 
sjöfarare och personer som flyger över land och hav.

Rederier samarbetar om älvpendlar 
Thunbolaget och Ahlmark Lines i Karlstad har inlett ett samar-
bete för att erbjuda nya transportlösningar på köl på Vänern. Det 
handlar om så kallade älvpendlar i trafik mellan Göteborg och 
hamnarna vid Göta älv och Vänern. Bakgrunden till samarbetet 
mellan de båda vänerrederierna är att det finns ett framtida be-
hov av nya fraktlösningar för godskunderna. På Thunbolaget har 
man tagit fram ritningar på miljövänliga fartyg som kan drivas 
med biogas. På Ahlmark Lines har man arbetat fram ett contai-
nertransportkoncept för att möta industrins behov. 

Frukostmöte i riksdagen om inlandssjöfartens möjligheter
Vid ett välbesökt frukostmöte i Riksdagen den 6 april fick ett 
30-tal intresserade riksdagsledamöter information om European 
Inland Waterways av Karin De Schepper som är generalsekre-
terare för organisationen Inland Navigation Europe och en av de 
mest kunniga inom trafik på Europas inre vattenvägar.  Hon be-
rättade bland annat om satsningar för att avlasta landinfrastruk-
turen och uppnå miljömål genom att bygga kanaler för effektiva 
inrikes vattenvägar. Sören Kviberg, ordförande i miljönämnden i 
Västra Götalandsregionen berättade också om hur man ser på 
trafiken på Göta älv och dess möjligheter att skapa ett hållbart 
inrikes transportsystem. 

Nya färjeleden för tunga fordon invigd
Färjerederiet har nyligen invigt sin 39:e led för trafik av  
dispensfordon som inte har tillåtelse att köra på Essingeleden i 
Stockholm. Genom leden Slagsta - Tyska Botten slipper bilarna 
köra en lång omväg via Västerås.

Förtydligande
I nr 4 av Skärgårdsredaren 2010 blev det en olycklig skriv-
ning på sidan 23. Sista raden i artikeln ”Nya gymnasieskolan 
Marinteknik” är otydligt formulerad. Branschen kan givetvis 
inte garantera arbetstillfällen. Andemeningen var att branschen 
(genom Sweboat i detta fall) ska kunna visa på att det finns ett 
behov av Marintekniker för att en sådan utbildning ska få komma 
till stånd.Anna Hammargren och Bertil Arvidsson talar om möjligheterna 

med inrikes vattenvägar. FOTO: LEENA TEGEVI

SJÖFARTSVERKETS PRESSBILD
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Pilotprojektet Sjövägen
I Stockholm utvecklas projektet 
Sjövägen för att utöka kollektivtrafiken 
på vattnet. Sjövägen trafikerar sedan 
tidigare sträckan Nacka-Lidingö-
Nybroplan. Nu utökas båttrafiken och 
den 15 april invigdes sträckan Nacka 
Strand - Frihamnen. M/S Mysing och 
M/S Ballerina trafikerar Lidingö 
(Dalénum), Nacka (Nacka Strand, 
Finnboda Hamn samt Saltsjöqvarn) och Nybroplan. Med det 
erbjuds Nacka- och Värmdöbor ytterligare en genväg där SLs 
periodbiljetter gäller. Pilotprojektet Sjövägen fortsätter till den  
31 augusti. Det är ett samarbete mellan SL, Vasakronan, Nacka 
kommun, Kvarnholmen Utvecklings AB, HSB Bostad AB, JM AB, 
Elite Hotel Marina Tower och Telegrafberget Fastighets AB.

Åtal mot befälhavare
Åtal har nu väckts mot den befälhavare som var ansvarig ombord 
på Gotlandia ll vid färjekollisionen utanför Nynäshamn sommaren 
2009. Åtalet har lämnats in vid sjödomstolen i Stockholm och 
befälhavaren misstänks för vårdslöshet i sjötrafik och vållande 
till kroppsskada, uppger flera medier. I haverirapporten skriver 
Statens Haverikommission att det inte var en enskild omständig-
het som låg bakom kollisionen mellan Gotlandsbolagets färjor 
Gotlandia II och Gotland i Nynäshamn den 23 juli 2009. Olyckan, 
som inträffade i tjocka, berodde istället på en rad samverkande 
faktorer. Framför allt fanns det brister i förutsättningarna för 
nautikerna ombord. Det saknades bland annat en genomtänkt 
gemensam planering, nautikerna blev störda av ett flertal yttre 
omständigheter, bryggsamarbetet var inte optimalt, alla tekniska 
hjälpmedel användes inte, det fanns ingen utkik, farten var för 
hög och inget av fartygen saktade ned eller stoppade för att ut-
värdera situationen. 

33 passagerare fick lättare skador vid kollisionen, som resulte-
rade i stora skrovskador på höghastighetsfärjan. Om befälhava-
ren fälls kan han som mest dömas till sex månaders fängelse.

Belöningsdag  i Långedrag
I strålande försommarväder och i Sjöräddningssällskapets 
vackra lokaler i Långedrag genomfördes den 4 maj Stiftelsen 
Sveriges Sjömanshus årliga belöningsdag. Sjöfartsverkets ge-
neraldirektör Ann-Catrine Zetterdahl delade tillsammans med 
stiftelsens ordförande Kenny Reinhold ut runt en halv miljon 
kronor till förtjänta sjöfolk. Belöningar gavs i år för goda förslag 
till förbättringar av säkerhet och arbetsmiljö ombord, för gjorda 
idrottsinsatser och för livräddande insatser i samband med 
olyckor till sjöss. Merparten av de belönade var på plats och 
syns här samlade på kajen i Långedrag.

Infrastrukturministern till sjöfartspuben under 
Almedalsveckan
Sjöfartspuben har blivit en institution under Almedalsveckan. I år 
blir den dock mera koncentrerad än vanligt och dessutom testas 
ett nytt koncept med eftermiddagsseminarier.

Programmet börjar redan på söndag 3 juli med Sjöfartspub i 
Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3, mellan 17.00 och 
19.00. Talare är inte helt spikat ännu, men med största sannolik-
het handlar det om trafik i Arktis och Nordostpassagen. Måndag 
4 juli flyttas programmet till Wisby Hotels trädgård där arrang-
emang börjar med lunch tillsammans med Rail Sweden, som har 
förmiddagspasset på samma ställe. 13.00 Inleder Sjöfartsverkets 
GD Ann-Catrine Zetterdahl eftermiddagens diskussion med fo-
kus på hur viktig sjöfarten är för Sveriges konkurrenskraft. Hon 
ska bland annat berätta hur man kan skapa förutsättningar för 
att lägga mer gods på köl. Därefter fortsätter diskutionen om  
infrastruktur, skärsgårdsutveckling och framtidens kanaltrafik. 

Diskussionerna förs i tre separata pass fram till ca 16.45 då 
alla gäster får möjligheten att fortsätta mingla i Sjöfartspuben i 
trädgården på Hamngatan 3.

Ca 17.45 talar infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd i 
puben under rubriken: ”Hur viktig är svensk sjöfart?” Hon kom-
mer då att ge sin syn på den breda svenska sjöfarten såsom hon 
uppfattar den efter 300 dagar som minister.

Sjöfartspuben och måndagens eftermiddagsseminarium 
arrangeras tillsammans av Skärgårdsredarna, Sjöfartsforum, 
Sjöfartsverket, Sveriges Hamnar och Skeppsmäklareföreningen. 

Allt för sjön
Båtintresset i Sverige är stabilt. 112 000 människor besökte 
båtmässan Allt för sjön på Stockholmsmässan i år. Årets tema, 
”Sommardrömmar”, blev för många också verklighet eftersom 
det inrapporterades ovanligt många båtköp under mässdagarna.

– Årets Allt för sjön blev ett lyft för hela båtbranschen. Ovanligt 
många köpare hittade sin drömbåt här på mässan, och nu spår 
branschen också en tioprocentig ökning för året, säger Thomas 
Sandberg, projektledare för Allt för sjön.

Bland båtarna som såldes på mässan kan de två båtar som 
visades i avdelningen Det enkla båtlivet räknas in. Under mäss-
dagarna renoverade elever från Marina Läroverket i Danderyd 
två begagnade båtar, en Laser segeljolle och en liten motorbåt, 
Ockelbo HT19. De putsades och målades till toppfinish och ut-
rustades med nya tillbehör. Sista mässdagen auktionerades de 
ut till allmänheten. Lasern klubbades bort för 24 600 kronor och 
motorbåten för hela 55 250 kronor. Två nya och glada båtägare 
blev därmed ägare till varsin ”sommardröm”. 

NCC miljösanerar marken på Beckholmen vid Djurgården
NCC Construction Sverige sanerar all mark på Beckholmen intill 
Djurgården. Ön med de välkända giraffkranarna har varit en indu-
striholme i 400 år och är svårt förorenad av miljögifter. NCC byter 
ut 100 000 ton jord. Uppdragsgivare är Kungliga Djurgårdens 
förvaltning och NCC:s order är värd 85 MSEK. Århundraden med 
beck- och varvsindustri på ön har lämnat tonvis med bly, kvick-
silver och tjära i marken som utsöndras i Saltsjön. NCC byter ut 
upp till tre meter av det översta jordlagret på den 50 000 kvadrat-
meter stora ön. Vid varvsområdet byts marken ut ända ner till 
havsytan och på sina ställen även under vattnet. 

– Det här är ett unik och omfattande jobb. Vi gräver upp och 
transporterar bort 100 000 ton förorenad jord och fraktar tillbaka 
och lägger dit lika mycket ren jord. Alla transporter sker med båt 
mellan Beckholmen och Nacka, säger affärschef Johanna Ågren, 
NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen. 

FOTO: TORBJÖRN DALNäS
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Förnybar havsenergi
Ett helt nytt kluster för förnybar havsenergi håller på att bildas i 
Göteborg. Sammanhållande är Chalmers, som snart drar igång 
ett doktorandprogram inom våg- och tidvattenkraft.

– Syftet är att stödja den industri som nu håller på att växa 
fram inom förnybar, havsbaserad energi, inte minst här på väst-
kusten. Här finns små innovativa företag som vi kan hjälpa framåt 
med branschövergripande forskning. Det säger Björn Södahl, 
som tagit på sig uppgiften att inledningsvis vara föreståndare för 
OEC, Ocean Energy Centre, som initiativet heter. Björn Södahl 
är forskningskoordinator på institutionen för sjöfart och marin 
teknik på Chalmers där Ocean Energy Centre kommer att ha sin 
hemvist

Ny styrelse och ny ordförande i Sjöfartforum
Sjöfartsforum fick vid sin stämma den 24 mars i år en ny sty-
relse och en ny ordförande. Stämman hölls på Sjöfartsmuseet 
Akvariet i Göteborg. Den samarrangerades med Sjöfartens 
Analysinstitutets stämma och den minikonferens om CSR, 
Corporate Social Responsibility, som föreningarna gemensamt 
stod bakom.

Till ny ordförande för Sjöfartsforum valdes Klas Brännström, 
prefekt för institutionen Sjöfart och Marin teknik vid Chalmers 
Tekniska Högskola och föreståndare för kompetenscentrat 
Lighthouse. Leena Tegevi, informationschef Skärgårdsredarna, 
utsågs till vice ordförande för ytterligare ett år.

Klas Brännström tar över ordförandeposten efter Åke 
Niklasson, vd Volvo Logistics Corporatation som valt att lämna 
styrelsen efter sju år. 

– Det ska bli mycket spännande att ta över ordförandeklub-
ban i Sjöfartsforum och jag ser fram emot att jobba med denna 
starka styrelse, säger Klas Brännström. Sjöfartsforum har en vik-
tig roll att tydliggöra sjöfartens och den maritima näringens möj-
ligheter och värdeskapande. Den maritima näringen har mycket 
att erbjuda samhället och vi inom det maritima klustret måste bli 
bättre på att visa detta. Klas Brännström framhåller att den stra-
tegiprocess som Sjöfartsforum leder sedan 2009 imponerar. 

– Föreningen har framgångsrikt drivit arbetet så att näringen 
nu har en gemensam och tydlig strategi med vision, mission och 
mål, säger han. Nu pågår arbetet med att ta fram handlingspla-
nerna. Den maritima näringen ska bli en stark svensk basnäring 
och Sverige behöver en nationell maritim strategi. Vid stämman 
nyinvaldes även Jerker Sjögren från nya projektet CLOSER, 
en kraftsamling med transporteffektivitet som utgångspunkt 
vid Lindholmen Science Park AB, Kenny Reinhold, SEKO, Lars 
Green, Green Consulting Group och Per A Sjöberger, Sveriges 
Redareförening. Samtidigt omvaldes Pehr Wallenius, Wallenius 
Wilhelmsen Logistics AB och Leena Tegevi Skärgårdsredarna. 
Övriga ledamöter i Sjöfartsforums styrelse är Mikael Castanius, 
branschchef Sveriges Hamnar, Susanne Abrahamsson, vd 
SSPA Sweden AB, Erik Froste, vd Södertälje Hamn AB, Jonas 
Backman, vd Sirius Rederi AB och Berit Blomqvist, vd Sveriges 
Skeppsmäklareförening. 

HKH Victoria gudmor till Eric Nordevall II
Hjulångaren Eric Nordevall II ska på ”Ericsgata” till Stockholm för 
att där döpas av H.K.H. kronprinsessan Victoria liksom originalet 
gjordes 1836. 2012 kommer Hjulångaren att trafikera Göta kanal 
med betalande passagerare. Fartyget tar max 80 passagerare. 
Ombord kommer enklare förtäring och drycker att serveras. 
Fartyget har 18 hyttplatser och gör stopp för måltider och över-
nattningar under färden på Göta kanal. 

Sjöfartsverket satsar i Göteborg
I I Göteborg finns Skandinaviens 

största hamn och här är sjöfar-
ten som störst i Sverige. Därför 
förstärker nu Sjöfartsverket sats-
ningen på Göteborg som knut-
punkt för verksamheten.

– Vi vill använda vår unika 
sjöfartskompetens för att 
satsa i Göteborg tillsammans 
med Sveriges viktigaste hamn, 
Chalmers, näringen och övriga 
intressenter. Vi måste ha en 
stark position och en tydlig knut-
punkt i Göteborg, som är ett av 

Sveriges viktigaste transportlogistiska centra, säger Ann-Catrine 
Zetterdahl, generaldirektör för Sjöfartsverket.

Satsningen innebär bland annat att VTS-stolen i Göteborg, 
alltså sjötrafikinformationen, behålls och inte flyttar till Södertälje 
som tidigare aviserats. Ett framtida projekt blir att fortsätta ut-
veckla tjänster tillsammans med Göteborgs Hamn, som exem-
pelvis trafikstyrning (Vessel Traffic Management).

– Det är mycket glädjande att Sjöfartsverket väljer att satsa 
på och samverka med Göteborgs Hamn. Sverige behöver ett 
starkt godsnav och samarbetet kommer att leda till effektivare 
transporter för landets export- och importindustri, säger Magnus 
Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.

För Sjöfartsverket är det av stor vikt att samlokalisera hela den 
egna verksamheten i Göteborg, som idag finns utspridd på ett 
antal platser. Här ingår bland annat sjö- och flygräddningscen-
tralen, lotsnings- och båttransportverksamheten och ett antal 
andra servicetjänster till sjöfartsnäringen som bedrivs dygnet 
runt.

– Det är viktigt av flera skäl, både för att effektivisera och sänka 
kostnaderna, men också för att vi vill förstärka vår närvaro i 
Göteborg och förbättra våra kundrelationer, säger Ann-Catrine 
Zetterdahl.

Sjöfartsverket satsar också på ett nära samarbete med den 
maritima forskningen som bedrivs av bland annat Chalmers och 
Lighthouse i Göteborg. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 
ska, precis som all annan verksamhet, bedrivas tillsammans med 
näringslivet för att skapa bästa möjliga nytta för Sverige och sjö-
fartens konkurrenskraft.

Ann-Catrine Zetterdahl, gene-
raldirektör för Sjöfartsverket.



 

Föreningens kansli och styrelsen
Alf Norgren börjar sin anställning som VD i Skärgårdsredarna 
den 1 augusti. Arne Welin går i pension och slutar sin anställning 
15 juni. Leena Tegevi kommer att vara tillförordnad VD under pe-
rioden 15 juni till 31 juli. 

Margareta Stenbock von Rosen, nuvarande suppleant i för-
eningen, efterträder Alf Norgren som ordinarie ledamot när han 
tillträder som VD och lämnar sin plats i styrelsen. Se hemsidan 
för aktuella kontaktuppgifter.

Krav på läkarintyg tas bort
Från den 1 maj i år behövs inte längre läkarintyg för intendentur-
personal som inte ingår i säkerhetsorganisationen eller säker-
hetsbesättningen i inre fart. Det är ytterligare ett av föreningens 
regelförenklingsförslag som nu har genomförts. Ändringen kräv-
de först en lagändring i mönstringslagen som togs av Riksdagen 
under 2010, sedan en förordningsändring som beslutades av 
Regeringen den 17 mars i år.

Minskad sjötid för att behålla behörighet
Transportstyrelsen har minskat tiden för upprätthållande av skär-
gårdsbehörighet från 12 till 6 månaders sjötid under en femårs-
period efter ett förslag från Skärgårdsredarna. Detta gäller retro-
aktivt, dvs om man redan har 6 månaders sjötid sedan senaste 
förnyelsen så är behörigheten klar. Gäller från den 15 juni 2011.

Nytt ramavtal på säkerhetsprodukter
Föreningen har tecknat ramavatal med Norrkust 
Marina Varvs AB. Avtalet ger medlemmarna bra 
priser på många sjösäkerhetsprodukter, t.ex. 
livbältesljus, flytvästar, pyroteknik och var-
seljackor. Medlemmarna kommer även att 
få ta del av kampanjerbjudanden. Logga 
in på Skärgårdsredarnas medlemssidor 
för att se prislistan. 

Norrkust Marina Varvs AB har ett stort 
utbud av marina produkter. Information 
om dessa finns på deras hemsida  
www.norrkustmarina.se.

När man beställer varor hos Norrkust Marina Varvs AB så ska 
man hänvisa till Skärgårdsredarnas ramavtal för att få medlems-
priserna. Vi önskar Norrkust Marina Varvs AB välkomna som vår 
samarbetspartner.
För info och beställning kontakta: 
kent@norrkustmarina.se, mobil: 070-532 98 10
Vid frågor, kontakta föreningens inköpsansvarige: 
Bernt Lindbäck. L-line Rederi AB, tel 070-518 06 85. 

Vind- och vattentät jacka från Didriksons
Didriksons Storm System har en helt ny modell framtagen för 
föreningen med reflextext ”CREW” på rygg samt Skärgårds-
redarnas logga på bröstet. 
Pris för medlem i föreningen: 
1 700:- exkl moms. Finns i dam- 
och herrmodell. För rederiets 
logga på bröstet (en färg, reflex) 
är kostnaden 50:- extra. 
Jackorna kan beställas via:  
Henrik Börjesson, 
info@borjessons.se 
med leverans i augusti 2011.
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Kurs i klimatarbete för medlemmar
I mars hölls workshopen ”Klimatneutrala skärgårdsrederier” på 
Skeppsbron i Stockholm. Kursen leddes av Niclas Ihrén, stra-
tegisk rådgivare och Erik Adriansson, från företaget Respect. 
Deltagarna fick bland annat höra om goda exempel på lönsamt 
klimatarbetet, en introduktion till transparanta och jämförbara 
klimatåtgärder samt veta mer om klimatkompensation och kli-
matneutralitet 

Hurtigruten utvecklar geoturismen 
Hurtigruten, ”världens vackraste sjöresa”, är ett exempel på na-
turnära och miljöanpassad turismverksamhet. Rederiet bedriver 
också all sin sjöfart i kustfarvatten som är i det närmaste opåver-
kade av förorenande, mänsklig verksamhet. Det främsta exem-
plet på detta är den norska kusten mellan Bergen och Kirkenes, 
där såväl samhällen som industrier har höga krav på rening av 
utsläpp och där Hurtigrutens fartyg, som utgjort kustens livsnerv 
sedan 1890-talets början, minskar miljöpåverkan genom egna 
reningsverk och användning av lågsvavlig olja. För att ytterligare 
understryka sitt engagemang i bevarandet av kustens unika miljö 
och karaktär har Hurtigruten ingått ett nära samarbete med den 
välrenommerade organisationen National Geographic Societys 
centrum för hållbara resmål (CSD). CSDs verksamhet syftar till 
att utveckla internationell geoturism, dvs. turism som bibehåller 
eller förbättrar den geografiska karaktären på en plats, miljön, 
kulturen, det estetiska, kulturarvet och situationen för platsens 
invånare. Samarbetet innebär bland annat ökade satsningar på 
miljöförbättringar och på insatser som bevarar kustbygdernas 
unika identitet. 

– Samarbetet med National Geographic kring geoturismen 
utgör ett viktigt, grönt ställningstagande för Hurtigruten, säger 
Anne Ljungdahl, rederiets marknadschef i Sverige, Finland och 
de baltiska länderna.

Transportnäringens miljöpris till Maersk Line
Maersk Line har tilldelats transportnäringens miljöpris, 
Pegasuspriset 2011, som består av ett konstverk utformat av 
Lasse Åberg. Maersk Line får bland annat priset för att på tre år 
ha minskat utsläppen av växthusgaser med 14 procent. Målet är 
också att inom en snar framtid låta frakter till Asien ske med helt 
nya effektiva, energisnåla och miljöanpassade fartyg.

✯ Miljö ✯ Medlemsnytt 
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✯ Personnytt

M/S Gustaf Dahlén

M/S Aphrodite II

M/S Madam

M/S Annalord 

M/S Cascad

M/S Soten

Föreningen får stadigt nya medlemmar. Tidigare i år blev 
Storholmens Kanaltrafik och Trosa Rederi medlemmar. Sedan 
mars har följande rederier tillkommit.
Isfjord Marine AB med M/S Gustaf Dahlén
Vrångö Transport med fartygen M/S Amanda, M/S Annalord 
och M/S Sylveia.
Mälartransport/ Stockholms Taxiflotta med fartygen 
M/S Aphrodite II och M/S Aphrodite III.
Runmarö Båttaxi, ny medlem som har tagit över fartygen 
M/S Isak och M/S Cascad från Cascad Rederi
Madam Rederi AB, ny medlem som har tagit över M/S Madam 
från Cascad Rederi
Soten Sea Vision Rederi AB med fartyget M/S Soten. 

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna!

Ny VD för Stockholms Hamn
Johan Castwall, 47 år, blir ny vd för Stockholms Hamn AB från 
den 15 april. Han är för närvarande vd för SISAB, ett kommunalt 
fastighetsbolag, och har tidigare bland annat varit informations-
chef vid Stockholms Stads Parkerings AB, utvecklingsdirektör 
vid Stockholms Stadshus AB samt förvaltningschef för stadens 
tidigare renhållningsförvaltning.

   - Johan Castwall har en grundmurad kompetens som kom-
mer att stärka hamnens arbete med de stora projekten och för en 
utvecklad gods- och passagerartrafik med stort miljöfokus, sä-
ger Helena Bonnier, styrelseordförande i Stockholms Hamn AB. 

Klas Brännström ny ordförande 
i Sjöfartsforum
Till ny ordförande för 
Sjöfartsforum invaldes vid 
stämman på Sjöfartsmuseet 
i Göteborg den 24 mars Klas 
Brännström, prefekt för in-
stitutionen Sjöfart och Marin 
teknik vid Chalmers Tekniska 
Högskola och föreståndare för 
kompetenscentrat Lighthouse.  
Han tar över ordförandeposten 
efter Åke Niklasson, vd Volvo 
Logistics Corporatation som valt 
att lämna styrelsen efter sju år. 
Leena Tegevi, informationschef 
Skärgårdsredarna, utsågs till vice 
ordförande för ytterligare ett år. 

Alandia Marine förstärker närvaron
Alandia Marine, den del av den åländska försäkringsgruppen 
Alandia-Bolagen som hanterar bolagets kärnverksamhet, sjöför-
säkringar, förstärker närvaron i den svenska och finska markna-
den. Kontoret i Stockholm har förstärkts med sjökapten Tommy 
Brune och sjöingenjör Niklas Wijk och till kontoret i Helsingfors 
flyttade i april skadereglerare/haveriinspektör sjökapten Johan 
Ström. Både Tommy och Niklas har gedigen erfarenhet av sjöför-
säkring senast som haveriinspektörer hos if.. i Stockholm. Båda 
har varit till sjöss som befälhavare respektive maskinbefäl.

Klas Brännström

✯ Nya medlemmar

KG Knutsson grundade 
efter andra världskriget 
grossistföretaget KG 
Knutsson AB, varmed 
han småningom intog en 
ledande ställning inom 
motorfordonsbranschen 
avseende reservdelar, 

tillbehör och agenturer, också med marin 
verksamhet.

På 1990-talet började KG Knutsson att 
intressera sig för den historiska bakgrun-
den till motorerna och maskinerna, varvid 
han fastnade för 1800-talets inrikes ång-
båtstrafik, som kan jämföras med dagens 
stora åkerier och bussföretag. 

KG Knutsson fick snart idén att själv 
engagera sig i något ångbåtsprojekt. 

Undertecknad fick av honom i uppdrag att 
undersöka ett tilltänkt renoveringsobjekt 
– det förfallna vraket av ångslupen Frithiof, 
byggd 1897. Efter detta följde andra och 
flera, så att det till slut hade blivit en hel 
liten flottilj. Nu bildade KG Knutsson ett re-
deriaktiebolag, Ångfartygs AB Stockholms 
Omgifningar. Han skänkte därtill en stor 
summa pengar till bildande av en stiftelse 
för ångbåten Mariefred, som utgör en 
av grundpelarna för fartygets bestånd. 
Slutligen köptes den gamla vätternångaren 
Motala Express, som i oktober 2010 fördes 
till Stockholm.

KG Knutsson hade en örns blick och 
besatt en imponerande allmän bildning. 
Han utstrålade en omedelbar och själv-
klar auktoritet. Ytterst noga med språkets 

vård, kunde han aldrig tåla ett slarvigt eller 
otydligt yttrande. Lika noga vaktade han 
kroppens träning och vigör. Ännu i hög ål-
der motionerade och tränade han dagligen. 
Han hade den gamla men kloka synen om 
kroppen som själens spegel och han var 
onekligen ett fysiskt fenomen.

KG Knutssons insatser för ångbåtsrörel-
sen har väckt stor beundran i alla kretsar, 
och av enskilda män är han den som bidra-
git med de största summorna för vidmakt-
hållandet av den levande svenska ångbåts-
traditionen.

Hans like skall väl aldrig återkomma,men 
minnet av honom kommer för alltid att bestå.

Claes Insulander, Styrelseordförande 
i Ångf. AB Stockholms Omgifningar

Diplomingenjör Knut Göran Knutsson, Stocksund, har avlidit i en ålder av 93 år
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Dessi
Ressel Rederi AB har förvärvat katamaranen ”Danish Fort 7” 
för att starta färjetrafik mellan Färjestaden och Kalmar. Fartyget 
är byggt 2006 på Danish Motiva Yard i Kolding. Längd 19.50 m, 
bredd 8.00 m, djupgående 1,60 m, dräktighet 98. Service fart 8.5 
knop. Kapacitet 118 passagerare. Fartyget har namnändrats till 
M/S Dessi. 

Storholmen
Ressel Rederi AB har köpt fartyget 
Storholmen för trafik i Stockholm. 
Fartyget är byggt 1908 på 
Wennbergs Mekaniska Verkstad, 
Karlstad. 
Längd 17,55 m, bredd 4,05 m, 
djupgående 1,23 m, dräktighet 
35/28, toppfart 10 knop, kapacitet 
96 passagerare. 

Skarpö ombyggd
Cascad Rederi AB har köpt M/S 
Skarpö från Waxholmsbolaget. 
Fartyget kommer att ingå i 
Stavsnäs båttaxis fartygsflotta 
som även bedriver chartertrafik 
i Stockholms skärgård. Under 
hösten och vintern har fartyget 
fräschats upp för chartertrafiken 
och har nu plats för 84 passage-
rare till bords i övre salongen. Det 
finns även planer på att bygga 
om huvuddäck för bland annat 
ökad tillgänglighet för funktions-
hindrade. Fartyget är byggt 1965 
på Br. Larssons mek. Verkstad 
i Kristinehamn. Längd 28,88 m, 
bredd 6.82 m, djupgående 2,66 m, 
bruttodräktighet 181, fart 12 knop. 
Kapacitet 197 passagerare. 

Tjust byter namn till Storsand
Trosa Rederi AB köpte m/s Tjust i början av året. Fartyget har nu 
fått namnet M/S Storsand.

Färjerederiet bygger tre nya storfärjor
Nu har Färjerederiets ledning beslutat bygga tre färjor för cirka 
80 bilar enligt principen för färjorna i ”planetserien”, (Venus, Pluto 
och Jupiter). Den första färjan ska levereras i början av 2013 om 
allt går enligt planerna. 

Hven-Trafikken ApS övertar linjen Köpenhamn-Ven 
och M/S Jeppe
Ven-Trafiken AB har bildat det danska dotterbolaget Hven-
Trafikken ApS till följd av att det danska rederiet Spar Shipping 
ApS erbjudit Ven-Trafiken AB att förvärva linjen Köpenhamn-Ven 
med tillhörande tonnage. Passagerarfartyget M/S Jeppe är sys-
terfartyg till Ven-Trafikens m/s Norreborg. Affären slutfördes den 
4 maj 2011 och uppgår till 4,8 miljoner danska kronor. Förvärvet 
kommer inte att innebära någon större förändring av trafiken 
mellan Köpenhamn och Ven, då verksamheten fortfarande kom-
mer att drivas från Köpenhamn med samma personal som förut. 
Däremot kommer m/s Jeppe redan nu i sommar att segla ett an-
tal extra bokningsbara turer mellan Landskrona och Köpenhamn.

– Vi ser ett ökat intresse från Köpenhamnsborna att besöka 
denna före detta danska ö där den berömde vetenskapsmannen 
Tycho Brahe gjorde sina stora upptäcker och revolutionerade 
den astronomiska vetenskapen, säger rederichefen Magnus 
Andersson på Ven-Trafiken. 

M/S Jeppe seglar som vanligt mellan Haevnegaede i Köpen-
hamn och Bäckviken på Ven hela sommaren. Bokning sker via 
www.hventrafikken.dk

Vesleö II köpt till Strömstad
Skärgårdsbåten Vesleö II har numera samma ägare som ström-
stadsrederiet Pine Island. Anette Andersson och Anders Olsson 
har köpt båten från Norge. Båten går sedan 2003 i trafik mellan 
Strömstad och Skjärhalden i Norge. Rederi Pine Island har tidi-
gare fartygen m/f Birgit och m/s Stjärn av Koster. 
Ägarna Anette Andersson och Anders Olsson driver även 
restaurang på Furholmen och gatukök på torget i Strömstad. 
Vesleö II har man köpt via bolaget Kust Event. Säljare är Hvaler 
Fjordcruise. Vesleö tar 146 passagerare, har servering och tax-
free. Man räknar även med att kunna köra en del chartertrafik 
med Vesleö II. 

– Vi ser klara utvecklingsmöjligheter i och med köpet, säger 
Anette. Vesleö har inter-
nationellt certifikat, en 
fördel när det ska bedri-
vas verksamhet i gräns-
regionen. Vi kommer 
att satsa på turer i na-
tionalparkerna på båda 
sidor om gränsen mellan 
Norge och Sverige.

✯ Fartygsnytt

M/S Storholmen.

M/S Skarpö. 
FOTO LARS-ÅKE GUSTAVSSON

FOTO LARS-ÅKE GUSTAVSSON

FO
TO

: K
R

IS
T

E
R

 B
Å

N
G



 

36 ★ Skärgårdsredaren 2-11

✯ Departement & Myndighet

Fartygsoperativa förenklingar i inre fart 
Skärgårdsredarna har lagt fram en mängd regelförenklings-
förslag under de senaste åren. Flera av dessa är nu ge-
nomförda, framför allt inom det fartygsoperativa området. 
Sammanfattningsvis har följande förenklingar genomförts under 
2010/2011:

• Genom att reducera praktikkravet för behörigheten fartygsbe-
fäl klass VII inre fart från 24 månader till 18 månader är nu den 
tid det tar för att få behörigheten förkortad med ett kalenderår 
eftersom en sjöman normalt arbetar maximalt sex månader 
per år. 9 månader av dessa ska ha fullgjorts som matros i inre 
fart. (2010)

• Genom att ändra bruttodräktighetsgränsen från 50 brutto 
till 20 brutto för befälspraktiken till fartygsbefäl klass VI inre 
fart har antalet behörighetsgrundande fartyg ökats avsevärt. 
(2010)

• Transportstyrelsen har från 15 juni minskat tiden för upprätt-
hållande av skärgårdsbehörighet från 12 till 6 månaders sjötid 
under en femårsperiod. Detta gäller retroaktivt, dvs om man 
redan har 6 månaders sjötid sedan senaste förnyelsen så är 
behörigheten klar. (2011)

• IMO har beslutat att förnyade behörigheter kan sökas 6 måna-
der innan de gamla går ut. De gäller då i fem år från det datum 
den äldre behörigheten gått ut (införs 2012).

• Det är nu tillåtet att ha ombordanställda med F-skatt och 
inhyrd personal i säkerhetsbesättningen i inre fart. Enligt 
fartygssäkerhetslagen måste tidigare alla i säkerhetsbesätt-
ningen vara anställda av rederiet. (2010) Uthyrd personal som 
är nödvändig för ett skepps behov eller framförande utgör om-
sättning som är undantagen från momslagen och tjänsten ska 
alltså inte faktureras med moms.

• Enligt sjömanslagen har redare skyldighet att betala sjuklön 
upp till 120 dagar för ombordanställda, utan karensdag, s.k. 
redarskyddad tid. En del av detta fås tillbaka via försäkrings-
kassan genom s.k. regress, vilket medför onödigt administra-
tivt arbete. Från den 1 februari jämställs ombordanställda i inre 
fart med landanställda och ingår istället i försäkringskassans 
system. (2011)

• Riksdagen tog 2010 en ändring i mönstringslagen som innebar 
möjlighet för intendenturpersonal som inte ingår i säkerhetsor-
ganisationen att slippa sjömansläkarintyg på fartyg i inre fart. I 
mars i år tog Regeringen även den nödvändiga ändringen i för-
ordningen och från den 1 maj i år behövs alltså inte läkarintyg 
längre för denna personalgrupp. (2011)

Transportstyrelsens sjöfartsavdelning 
– utredningsavdelningen
Skada på drev ledde till vatteninflöde
På resa i 27 knop mellan två kajer i Västsverige uppstod ett me-
kaniskt ljud på båten som var av RIB-typ (Ridgid Inflatable Boat). 
Några sekunder senare smällde det till och befälhavaren ombord 
förstod att något hade hänt med något av de två dreven varvid 
han omedelbart drog ner varvtalet på de bägge maskinerna. Han 
kunde snabbt konstatera att det handlade om styrbords drev 
och lade därför styrbords motor i friläge. Befälhavaren valde att 
strandsätta båten på en närbelägen sandstrand.

Trolig orsak till olyckan var att bälgen runt drevets drivaxel 
sedan en tid tillbaka varit skadad och vatten hade fått drivknuten 
att rosta. Vid det aktuella tillfället skar lagret i knutkorset och de-
lar av detta slungades mot skölden som sprack och vatten kunde 
flöda in i båten. Det kan alltså noteras att det kan vara väl värt att 
kontrollera känsliga detaljer som gummibälgar.

Olycka vid höghöjdsarbete
En besättningsmedlem hade klättrat upp i masten på ett fartyg 
och stod på en spridare (se bild) för att utföra ett arbete. Han 
bar en fallskyddssele som var CE-märkt och i gott skick men 
med bara en krok som fästpunkt. Det var plusgrader ute men 
under natten hade det varit någon minusgrad. Det blåste kallt 
och is hade bildats på spridarna. Då besättningsmedlemmen 
skulle byta fästpunkt behövde 
han flytta kroken och kopplade 
därför loss selen. Plötsligt brast 
isbeläggningen på spridaren 
som han stod på. Han hal-
kade och föll åtta meter ned 
på däck varvid han ådrog sig 
frakturer på bäcken och un-
derben. Transportstyrelsen vill 
uppmärksamma riskerna med 
arbete på hög höjd eftersom de 
kan resultera i allvarliga skador. 
Besättningen behöver vara med-
veten om riskerna och arbeta 
efter dokumenterade rutiner för 
att förebygga olyckor. Fallrisker 
ska bedömas inom ramen för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Personlig skyddsutrust-
ning, CE-märkt och anpassad efter arbetet, ska användas. En 
fallskyddssele med två fästpunkter, där det hade räckt med att 
lossa en i taget, kunde sannolikt ha förhindrat olyckan. Arbetet 
utfördes i en väderlek där risk för isbildning förelåg vilket sanno-
likt höjde risken för att halka avsevärt. 
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Nytt samarbete för utveckling av LNG bunkerbåtar
White Smoke AB och Frederiet AB har beslutat sig för att samar-
beta kring utvecklingen av världens första rederi för LNG bunker-
fartyg, White Smoke Shipping AB. 

– Frederiet AB har i flera år studerat och analyserat utveckling-
en av distributionsnätverket för LNG och andra alternativa far-
tygsbränslen och identifierat detta som ett intressant tillväxtom-
råde och ett bra komplement till den nuvarande verksamheten. 
Efter diskussioner med White Smoke blev det tydligt att ett sam-
arbete skulle skapa ett mervärde i relation till den marknad som 
ännu är i sin linda, säger Fredrik Grenestedt, VD för Frederiet AB.

– Vi har under en period sökt ytterligare partner till White 
Smoke Shipping och vi känner att Frederiet AB på många sätt 
är den perfekta partnern. Vi har en likartad syn på framtiden 
samtidigt som våra kompetenser och kontaktnät på många sätt 
kompletterar varandra. Förutom Frederiets eget arbete kring 
LNG bunkring är det framförallt deras erfarenhet kring fartygs-
finansiering och traditionell oljebunkring som kommer att skapa 
mervärde i White Smoke Shipping, säger Johan Algell, VD för 
White Smoke Shipping AB och ägare till White Smoke AB.

LNG på frammarsch
Den flytande naturgasen (LNG) är på frammarsch enligt 
Energigas Sverige, och initiativen runt om i landet är många. 
AGA har invigt Östersjöns första anläggning för flytande natur-
gas i Nynäshamn, en viktig milstolpe för introduktionen av LNG 
i Sverige. Intresset är stort även i andra delar av landet. Flera 
städer med aktiva hamnar studerar nu förutsättningarna för att 
bygga infrastruktur som möjliggör användning av flytande natur- 
och biogas. I maj arrangerade Nätverket för flytande natur- och 
biogas i Helsingborg ett heldagsseminarium om vad flytande 
naturgas och flytande biogas kan innebära för staden. Ett 50-tal 
representanter för näringsliv och politik deltog i seminariet och 
fick presenterat nya initiativ och diskutera nya lösningar för uthål-
liga transporter. En förutsättning för en introduktion av flytande 
gas är att hamnarna nu vågar satsa i terminaler för mottagning, 
utleverans och fartygstankning. För ett verkligt genomslag krävs 
även att näringslivet liksom lokala och regionala politiker ger sitt 
stöd till nya och stora investeringar. En satsning på flytande na-
tur- och biogas skapar inte bara tillväxtmöjligheter utan minskar 
också miljöbelastningen i städerna från sjöfartens utsläpp. 

✯ Pressreleaser

LED–belysning för sjöfarten
LED-belysning nyttjas allt mer inom alla sektorer och industrier 
pga dess låga energiförbrukning, långa livslängd, miljövänliga 
komponenter (inget kvicksilver t.ex) och det eliminerade behovet 
av underhåll. LED-industrin är världens snabbast växande indu-
stri. Philips bedömer att 50 % av all belysning som installeras 
2015 kommer att vara LED-belysning. Priserna, kvalitén på kom-
ponenter och lysdioder liksom livslängden varierar och angivna 
belysningsdata stämmer inte alltid. Bristen på normer gör det 
svårt för de små nyttjarna att få klar och övertygande informa-
tion.

Det USA-etablerade företaget Uni-light har specialiserat sig 
på belysning för den marina sektorn och har tillsammans med 
Holland America Lines utvecklat och designat belysning som 
uppfyller de villkor som sjöfarten ställer på produkterna. 

Det handlar om energisnåla, hållbara, ”miljöresistenta” pro-
dukter som tillfredsställer både kommersiella krav och miljökrav 
som förväntas av ägare och kunder. Den låga värmeavgivningen 
ger dessutom upphov till minskade kyl- eller luftkonditionerings-
behov. Det spar både driftkostnader och installationskostnader 
då såväl el-generatorer som kylaggregat kan göras mindre 
vid dimensionering av nya fartyg. I samarbetet har man tagit 
fram såväl ”högeffektsbelysning”, typ Fartygsbelysning (”Over 
Board Light”) på upp till 21000 lumen, ersättningsbelysning 
till Metallhalogenlampor och Fiberoptikbelysning (Fiber Optic 
Illuminators), som ersättningsprodukter för standardbelysnings-
produkter som t ex lysrör (T8), glödlampor eller ”energilampor”, 
och olika mindre strålkastare eller ”spot lights”. Intressant med 
dessa lampor är också frånvaron av elektromagnetisk strålning 
(Electro Magnetic Interference -EMI). Denna egenskap kan ha 
viss betydelse vid större volymer (stora kryssningsfartyg har över 
30 000 lampor ombord) eller där instrument påverkas av EMI. 

Företaget Uni-light finns representerat i Sverige med kontor  
i Stockholm. För mer information, kontakta Björn Naumburg,  
e-post: bjorn.naumburg@uni-lightled.com eller  
telefon: 070 290 1075. 

Enkel rad med 
LED-belysning 
och bibehållen 
ljusstyrka som 
ersatt dubbla 
rader av 32 W 
lysrör minskade 
effektbehovet 
med 63 %.
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Försäkringsförbundet byter namn till Svensk Försäkring
Syftet med namnbytet är enligt förbundet att spegla bilden av 
en modern och effektiv branschorganisation som arbetar med 
att skapa konkurrenskraftiga spelregler för den svenska försäk-
ringsbranschen.

Strömma expanderar i Helsingfors och Köpenhamn
Nu tar Strömma klivet till de nordiska huvudstäderna och eta-
blerar motsvarande verksamhet i Helsingfors och Köpenhamn. 
Etableringen i Helsingfors görs genom förvärv av det marknads-
ledande rundtursrederiet Sun Lines. Verksamheten omfattar 
sightseeingbåtstrafik och beställningsverksamhet med 5 fartyg 
som kompletterar Strömmas tidigare startade buss-sightseeing. 
Säljare är familjen Vainio som bedrivit verksamheten under tre 
generationer. De olika verksamhetsgrenarna kommer att bedri-
vas under namnet Open Top Tours, Sightseeing och Sun Lines. 
Strömmas totala verksamhet i Helsingfors beräknas omsätta  
ca 20 miljoner kronor. 

I Köpenhamn görs etableringen genom förvärv av marknads-
ledande båtsightseeingbolaget DFDS Canal Tours A/S som med 
16 båtar bedriver omfattande rundtursverksamhet året runt. Med 
sina ca 700 000 besökare utgör man idag Danmarks 5:e största 
turistattraktion. Säljare är börsnoterade rederiet DFDS A/S. 
Strömma bedriver sedan 2010 buss-sightseeing i Köpenhamn 
under namnet Open Air Sightseeing. Verksamheterna i 
Köpenhamn beräknas omsätta ca 55 miljoner kronor. För att för-
bättra tillgängligheten av rundturstjänster för besökare kommer 
Strömma att tillgängliggöra alla produkter i egna Web-butiker 
vilket möjliggör för besökare att planera och boka sina resor 
och besök i god tid före ankomst. Systemleverantör är Visit 
Technology group som genom sitt system City-Break kan kom-
binera hotell och aktiviteter fullt integrerat i leverantörens egna 
system.

Volvo Penta sluter samarbetsavtal med Garmin och
Yamaha Motor
AB Volvo Penta har undertecknat avtal om strategisk allians 
med Garmin Ltd angående utveckling och marknadsföring av 
instrument samt navigations- och kommunikationsutrustning för 
marint bruk. Volvo Penta stärker därmed sin position som världs-
ledande leverantör av integrerade drivsystem inom marinindu-
strin. Volvo Penta och Yamaha Motor Co Ltd har slutit avtal om 
teknologisamarbete för utvecklandet av elektroniska styrsystem 
för båtar. Samarbetet syftar till att skapa teknologisynergier inom 
det allt viktigare elektronikområdet.

Volvo Penta lanserar ultramodern marindiesel för heavy-duty-
applikationer
Nya Volvo Penta D13 MH är en kraftfull och bränslesnål ma-
rindieselmotor för medium- och heavy-duty-applikationer. 
Den finns i fem olika modeller med effekter från 400 till 600 hk. 
Cylindervolymen är på 13 liter.

– Vårt mål har varit att ta fram en motor som uppfyller emis-
sionskraven steg 3 och som även var bränslesnålare, hade bättre 
effekt-volym-förhållande och ännu högre tillförlitlighet än den 
nuvarande D12, säger Gerard Törneman på Volvo Penta. 

Maximala vridmomentet uppnås redan vid 800-900 v/min. 
Detta förenklar manövrering och är även viktigt vid bogsering, 
när man använder kraftuttaget, gör ett nödstopp med mera. D13 
MH har mycket låga emissioner av NOx och avger ingen synlig 
rök, oavsett motorns belastning.

Havets, himlens och härskarens målare – 
Mästaren Ivan Ajvazovskij till Sjöhistoriska

Den ryske 1800-talskonstnären Ivan Ajvazovskij ses av många 
som världens främste marinmålare. Under 75 dagar i höst får den 
svenska publiken möjlighet att se flera av hans högt värderade 
verk, som ytterst sällan lämnar Ryssland. Den 2 september öpp-
nar Sjöhistoriska museet utställningen Ajvazovskij – mästaren.

De gula färjorna

Färjerederiet har gett ut boken De Gula Färjorna som beskriver 
historien bakom vägfärjetrafiken i Sverige. Den första gången 
som färjor nämns i officiella sammanhang är 1743. Då kom en 
ny lag om väghållning där det i vissa fall ingick s.k. färjhållnings-
skyldighet. Färjningen sköttes av dem som bodde i närheten. 
Som ersättning fick man sänkt skatt men även rätt att ta betalt av 
resenärerna. 

I boken presenteras samtliga allmänna färjeleder i tabellform. 
Det finns även en förteckning över de vägfärjor som funnits se-
dan förstatligandet 1944. 

Författare är Jan Häggström och Bengt Westin.

✯ Boknytt och kultur
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Pengar till Håll Skärgården Ren och 
Östersjöfonden
I år har man valt att ge 10 000 euro 
(cirka 90 000 kronor) till föreningen 
Håll Skärgården Ren som är känd för 
bland annat servicen kring sopstatio-
ner, torrtoaletter samt för sina flytande 
sugtömningsstationer för toalettavfall i 
skärgården och i insjöarna. Håll Skär-
gården Ren ger också information och 
råd i miljöfrågor till fritidsbåtägarna.

– Vi är verksamma i ett mycket 
känsligt havsområde och jobbar varje 
dag för att Östersjön och dess värdefulla 
skärgård bevaras även för kommande 
generationer, säger Susanna Airola, 
miljökoordinator på Viking Line.

Tidigare i år skänkte Viking Line auk-
tionsintäkterna på cirka 50 000 kronor 
från en whiskymässa på Viking Cinde-
rella till stiftelsen Östersjöfonden.

Viking Line miljöcertifierades redan 
2002 och år 2009 erhöll företaget Fin-
lands Kvalitetspris. 

I samtliga företagets instanser och 
personalgrupper har man förbundit sig 
att beakta miljöaspekten i det dagliga 
arbetet.

Exempel på Viking Lines miljöprojekt:
• Sedan 1985 har fartyg försetts med 

landström när de ligger vid kaj
• Sedan 1990-talet har fartygen körts 

enbart med lågsvavligt bränsle
• Avfallet från fartygen sorteras och 

återvinns
• Allt avfallsvatten från fartygen pum-

pas i land för rengöring
• I stället för miljöskadliga tennbase-

rade bottenfärger borstas fartygens 
bottnar av dykare flera gånger per år

• I städningen används miljövänliga 
alternativ

• Ombord på fartygen serveras ekolo-
giskt och rättvisemärkt kaffe. Åtgång-
en är cirka sex miljoner koppar per år

• Endast fisk som uppfyller kraven för 
hållbart fiskbestånd köps in

• I fartygens Food Garden restauranger 
tillverkas kolsyrat vatten som serve-
ras i återanvändningsbara 0,5 liters 
glasflaskor

• I fartygens kök används råvaror som 
odlats eller tillverkats på ett miljövän-
ligt sätt

• Viking Lines nya fartyg, som inleder 
trafik i början av 2013, kommer att 
drivas på naturgas som helt tar bort 
utsläppen av svaveloxid och partiklar 
samt minskar utsläppen av kväveoxid 
med 90 procent

• I taxfreebutikerna finns ett stort utbud 
av miljövänliga produkter bland annat 
inom kosmetika och konfektion (klä-
der och accessoarer) samt högklassiga 
ekologiska viner

Östersjömeny
För att ytterligare främja miljöarbetet 
erbjuder Food Garden restaurangerna 
i fartygen en Östersjömeny, med i hu-
vudsak råvaror som härstammar från 
Östersjön och närområdet omkring den. 
Genom att erbjuda närproducerat och 
ekologiskt odlat med minimala trans-
porter ger man resenärerna möjlighet att 
medverka till satsningen. På specialme-
nyn finns bland annat ost från Rosla-
gen, skinka från Pojo, Östersjö-gösfilé, 
Gotländskt lamm och ädelost från 
Stavra Gård på Gotland. Organiska och 
biodynamiska viner från Sydfrankrike 
kompletterar menyn. 

text:. leena tegevi

Viking Line arbetar sedan länge för en 
hållbar utveckling i Östersjön och för att 
värna om skärgården där rederiet ver-
kar och arbetar. Förutom en rad miljö-
projekt donerar Viking Line även pengar 
till miljövårdande organisationer.

VIKING LINE JOBBAR FÖR

ett renare Östersjön
Viking Cinderella. VIKING LINES PRESSBILD
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Historik
Färjekommittén bildades 1994 som en 
underkommitté till kommittén för regio-
nala transporter. För att vara med måste 
ett företag vara medlem av UITP. För-
sta mötet hölls i Venedig, som ju är en 
mycket lämplig stad att diskutera vatten- 
transporter i. Annika Börjesson, Väst-
trafik och Indrek Pöldma, Waxholmsbo-
laget är svenska medlemmar. WTC har 
möten två gånger om året, och 15-17 maj 
2011 var det dags för möte i Göteborg.

Den nyrenoverade barken Viking an-
vändes både som hotell och konferens-
lokal, och den maritima miljön upp-
skattades mycket av alla deltagarna. 
Ordföranden Larry Jacobs kommer från 
Bermudas. Från Dubai kom två delegater, 
som båda arbetar för Roads and Trans-
port Authority (RTA). Sedan var det dele-
gater från Venedig, London, Helsingfors, 
Göteborg och firma Voiht (Dubai). Lind-
sey Barr från UITP/Bryssel är Manager 
för WTC och deltog också i mötet. Bland 
andra städer som är medlemmar men 
inte kunde deltaga i mötet kan nämnas 
Hongkong, Hamburg, Liverpool, Oslo 
och Lissabon. 

Ankomstdagen var det träff för alla i 
restaurang Heaven 23 / Gothia Towers 
för att avnjuta den berömda räkmackan 
och se på utsikten, som dock var begrän-
sad p g a det regniga vädret. Det var ett 
utmärkt tillfälle att lära känna några som 
var nya i kommittén.

Färjetrafiken viktig i Göteborg
Mötet inleddes med att Roger Vahnberg, 
vice VD för Västtrafik, berättade om 
kollektivtrafiken i Västra Götaland och 
hur färjetrafiken är en del av länets kol-
lektivtrafik. Frida Karlge, bitr kollektiv-
trafikchef Göteborgs Stad, Trafikkonto-
ret, informerade sedan om färjetrafiken 
i hamnen och i södra skärgården. Före-
dragningen avslutades med information 

om den nyligen förändrade skytteltrafi-
ken med ”Älvsnabbare”, som sedan någ-
ra veckor kompletterats med Älv-vira. 
Älvsnabbaretrafiken är nu gratis – däre-
mot inte den vanliga Älvsnabbentrafiken. 
Två nya dubbelriktningsfärjor för skyt-
teltrafiken skall anskaffas så fort det är 
möjligt. Viktigt är bra plats för cyklar 
och snabb på- och avstigning samt givet-
vis miljövänliga drivmedel.

Arbetsprogram
Under många år har WTC arbetat med 
temat tillgänglighet för funktionshin-
drade, och vid varje möte är det alltid 
någon som har något nytt att informera 
om. Det senaste året har temat Terminal-
design varit av särskilt intresse, delvis be-
roende på att vi för ett år sedan besökte 
Nesoddstangen i Oslo med den nya fina 
terminalen där flera busslinjer ansluter 
till färjorna inom kort gångavstånd. Där 
finns även bra väntutrymmen och en del 
servicefunktioner. Andra terminaler av 
intresse är t ex en ny terminal som plane-
ras i Venedig, satsningen på Spaceport i 
Liverpool och Saltholmsterminalen (fär-
dig efter ombyggnad våren 2010) samt 
den nya skärgårdsterminalen som plane-
ras vid Skeppsbron i Göteborg. Där skall 
en ny spårvägslänk ansluta till den nya 
terminalen, liksom några busslinjer.
Hållbara färjetransporter är ett annat 

tema som vi har behandlat de senaste 
åren. undertecknad har tidigare berättat 
i Skärgårdsredaren om provet med bräns-
lecellsdrift av färja i Hamburg samt sol-
drift i London. Waxholmsbolagets för-
sök med alternativa bränslen följs med 
stort intresse av deltagarna. Planering vid 
vatten och integration är ytterligare ett 
arbetsområde. Vid mötet var naturligtvis 
satsningen på Norra älvstranden i Göte-
borg särskilt uppmärksammad.

Arbetsspråket är engelska och för att 
underlätta användandet av rätt ord/ut-
tryck, har vi arbetat med en ordlista med 
tillhörande foton där olika facktermer 
definieras.

UITP ger varje år ut cirka 5 nummer av 
Public Transport International (PTI). De 
olika kommittéerna får i PTI berätta om 
sina respektive arbetsområden. Ett kom-
mande nummer skall innehålla artiklar 
om färjetrafiken i Dubai, terminaldesign 
med tre exempel (bl a Göteborg) samt 
åtgärder för bra tillgänglighet på färjor. 
Författaren till artikeln om tillgänglig-
heten är från London och där belyses 
särskilt vad man satsar på inför olym-
piaden 2012, som ju följs av Paralympics 
för funktionshindrade. Hästtävlingarna 
skall hållas i Greenwich Park och färje-
läget i Greenwich är därför viktigt för 
transporter till tävlingarna. En annan ut-
maning är att under Paralympics är färje-

GöteborGSmöte med 

Waterborne Transport Committee
Internationella lokaltrafikföreningen 
UITP har en färjekommitté, Internatio-
nal Waterborne Transport Committee 
(WTC), som har funnits sedan 1994.

Ragnar Domstad som till pensione-
ringen 2005 var utvecklingsansvarig på 
Västtrafik Göteborgsområdet berättar 
här om arbetet i kommittén. Han har 
varit med i kommittén sedan starten. 

Ragnar Domstad (Göteborg), Lindsey Barr (UITP Bryssel), Annika Börjesson (Göteborg), 
Larry Jacobs (Bermudas), Gianluca Cuzzolin (Venedig) och Andy Griffiths (London). Bakre raden: 
Sipke de Vries  (Voith Dubai), Roger Vahnberg (Göteborg) samt Rain Mutka (Helsingfors)
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trafiken det enda trafikslaget där många 
rullstolsburna kan färdas tillsammans. 
London har tidvatten på 7 m och de långa 
ramperna till/från färjorna har ibland 
ganska kraftig lutning, vilket kanske kan 
vara ett problem för funktionshindrade 
(som jag ser det).

Färjetrafiken i Dubai
Nya medlemmar i WTC brukar få berät-
ta om färjetrafiken i sin stad. Dubai har 
visserligen haft deltagare i WTC tidigare, 
men 2005 ändrade man organisation och 
nu var det en återkomst för Dubai i WTC. 
Roads and Transport Authority (RTA) är 
huvudman för bl a vägar, metro och bus-
sar, taxi och färjetrafik. 10- 14 april i år 
var det en världskongress och utställning 
för UITP i Dubai, så det var naturligtvis 
särskilt viktigt att visa upp kollektivtra-
fiken som till stor del har tillkommit de 
senaste åren. Dubai är ju en av världens 
snabbast växande städer. Färjetrafiken i 
Dubai har funnits i många år genom de 
s k abrabåtarna, öppna båtar för upp till 
20 passagerare. De 149 båtarna befor-
drade under år 2010 15 milj passagerare. 
Det finns också en ny modern version 
med elektrisk drift som kan ta upp till 
sex passagerare i en något komfortablare 
miljö. De 9 s k vattenbussarna tar upp 
till 36 passagerare och 2010 befordrade 
de 335 000 passagerare på tre linjer. De 
finns även i en betydligt modernare de-
sign. Vattenbussarna kan göra 7 knop. 
Några kör bara för turister. RTA har 
också 10 vattentaxibåtar för upp till 10 
passagerare. De kan köra fritt i både inre 
och yttre vattenvägar. Planeringstider 
och finansiering tycks inte innebära någ-
ra svårigheter i den snabba utbyggnaden 
av t ex färjetrafiken och metron.

Snabbfärjan Rivö till Styrsö
Efter första dagens möte var det möjligt 
att besöka den närliggande Maritiman 

med diverse äldre fartyg. Särskilt tittade 
vi på u-båten och jagaren, och alla tog 
god tid på sig att gå ner i u-båten och se 
hur trångt besättningen hade det. Jaga-
rens alla utrymmen inkl maskinrummet 
besöktes också. Flera av gästerna fram-
förde att Maritiman verkligen var ett 
mycket intressant studiebesök.

Första dagen avslutades med visning 
av Rivö, en av de två nya snabbfärjorna 
i södra skärgården. Turen gick från ordi-
narie bryggan Lilla Bommen intill kon-
ferenslokalen barken Viking till Styrsö 
Skäret, där vi fick en underbar middag 
i skärgårdsmiljö från förra sekelskiftet. 
Under utresan fick vi information om 
Styrsöbolaget via en av de displayer som 
normalt visar trafikantinformation och 
var båten befinner sig. Återfärden skedde 
med en ordinarie färja till Saltholmen, 
där den ombyggda terminalen visades 
innan en chartrad buss tog gruppen till-
baka till Viking.

Älvstrandsutveckling
Andra dagen började med en promenad 
på femtio meter till det s k Älvrummet 
intill Lilla Bommens färjeläge och Göte-
borgshjulet. Älvrummet används för in-
formation om utvecklingen på de båda 

älvstränderna, och det finns en mycket 
stor och illustrativ modell i mitten, där 
man får en mycket bra uppfattning om 
hur det ser ut i verkligheten. Johan Ek-
man, chef för kommunikation och mark-
nadsföring vid Älvstranden Utveckling 
AB, berättade mycket engagerat om hur 
diskussionerna gått alltifrån nedläggning 
av varven fram till dagens byggnation, 
främst på norra Älvstranden. På model-
len kan man även se hur satsningen på en 
ny färjeterminal vid Skeppsbron passar in 
i byggnationsplanerna med ny spårvägs-
länk ner till kajen samt hållplats för flera 
busslinjer. En väldigt intressant del av fö-
redraget var informationen om varför bil-
dandet av Lindholmen Science Park var 
så viktig. På centrets hemsida kan man 
läsa ”I vår miljö samverkar aktörer från 
näringsliv, högskola och samhälle. Detta 
öppnar för korsbefruktning mellan kun-
skapsområden och leder till smartare lös-
ningar och tekniska innovationer”. Som 
bekant finns även Chalmers sjöfart och 
marin teknik på Lindholmen. Efter en 
kaffepaus gjorde kommittén ett studie-
besök ombord på en Älvsnabbenfärja. 

Nästa möte
Tillbaka ombord på Barken Viking kun-
de sedan ordf. Larry Jacobs summera vad 
vi kommit fram till. Det bestämdes att 
nästa möte om möjligt skall vara i Paris 
hösten 2011. Om färjeföretaget Batobus 
inte är berett att ordna ett möte, kom-
mer det att ske i UITP:s kontor i Bryssel 
trots att Bryssel ju saknar färjetrafik. Den 
nya medlemmen Cadiz har sedan inbjudit 
till möte våren 2012 och Dubai ser gärna 
att kommittén kommer dit hösten 2012. 
Det verkade som om alla deltagarna var 
mycket belåtna med mötet i Göteborg 
även om vädret inte alltid var det allra 
bästa.

text & foto: ragnar domstad

Första dagen avslutades med visning av Rivö.

Modern vattenbuss i modern stadsmiljö. FOTO: DUBAI FERRIES Modern elektrisk abrabåt. FOTO: DUBAI FERRIES
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I höst bär det av till Luleå för Skärgårdsredarnas höstmöte. 
rederierna där har arbetat fram ett program som man inte 
vill missa. mötet kommer att hållas på det nybyggda Kultu-
rens Hus mitt i stan. deltagarna får även se sig om i Luleå 
skärgård som har 1 312 öar, provsmaka och se hur man 
tar upp ”Havets Guld” (löjrom) på Junkön, göra besök på 
isbrytare, hälsa på i en lappkåta där det serveras helgrillad 
ren och besöka världsarvet Gammelstads kyrkstad. 

Gammelstads kyrkstad är idag världens största och bäst 
bevarade kyrkstad med mer än 400 kyrkstugor grupperade 
kring Norrlands största medeltida stenkyrka. 
dessutom bjuds på intressanta föredrag, workshop, god 
mat och underhållning. Inbjudan kommer att skickas ut efter 
sommaren, men boka redan nu 5-7 oktober i almanackan!
(Programmet är preliminärt med reservation för ändringar.)

PLaNera IN 
höstmötet i Luleå redan nu

SKÄrGÅrdSredarNaS HöStmöte 5-7 oKtober I LuLeÅ

Gammelstads kyrkstad. FOTO LENA NILSSON

M/S Kungsholm. FOTO GÖRAN WALLIN. 




