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Så var det dags att ge sig på nya utmaningar. Efter vad som 
nog kan betraktas som lång och trogen tjänst i Strömma har 
jag nu tillträtt som ny vd i Skärgårdsredarna. Det är en stor 
kavaj att fylla efter Arne Welin som tidigare lett arbetet på 
ett mycket kompetent och framgångsrikt sätt. Det är ingen 
tvekan om att Arne tillsammans med Leena och en aktiv 
styrelse har uppnått en hel del framgångar de senaste åren. 
Arbetet med regelförenklingar har gett flera positiva effekter 
i redarens vardag. Förhoppningsvis har det betytt att det 
blivit lite lättare att driva verksamhet i en hårt reglerad 
bransch.

Trots framgångarna är det nog inte så att vi kan slå oss till 
ro. Även om vi fått igenom en hel del regelförenklingar så är 
det fortfarande hoten om skärpta krav som dominerar vår 
vardag. 

Som ny på jobbet i en liten organisation känner jag mig 
ändå rätt trygg med förutsättningarna. Närmast vid min sida 
står Leena som kan och vet nästan allt om vår bransch. Vi 
har även en kompetent och engagerad styrelse som med 
fast hand leds av ordförande Henrik.

Min uppfattning är att vi under de senaste åren lyckats 
skapa oss en position och ett rykte som viktig, påläst och 
drivande remissinstans. Vi har även vid flera tillfällen lyckats 
i vår lobbying gentemot myndigheter och politiker. Att agera 
lobbyist och debattör kräver ett bra ”bollsinne” och känsla 
för ”feeling” som någon klok tänkare lär ha sagt. Jag är 
övertygad om att det alltid är en fördel att vara påläst, öp-
pen för diskussion och att komma till möten med vässade 
argument. Även om det i vissa frågor känns som ett steg 
fram och två tillbaka så går det att påverka både föreskrifter 
och lagar. Det som krävs är att man är enveten och har gott 
om tålamod. 
En viktig egenskap för att nå framgång är att inte bara se 
problemen utan även kunna identifiera möjligheter och för-
bättringar och ta tillvara på positiva kursändringar. 

Vid vårt senaste möte med Transportstyrelsens generaldi-
rektör Staffan Widlert fick vi ta del av ett par intressanta do-
kument som tagits fram som vägledning för framtagande av 
nya föreskrifter och konsekvensutredningar. I dokumenten, 
som ni kan ladda ner på medlemssidorna, beskrivs metoder 
och processer som mycket väl överensstämmer med vad vi 
i Skärgårdsredarna har försökt argumentera för i många år. 
Sammanfattningsvis går det ut på de frågor vi alltid hävdat 
att myndigheten måste ställa sig:
 - Vad är det för hot vi ska skydda oss emot?
 - Står kraven på ytterligare regleringar i proportion  

till nyttan som uppnås?
Eller som jag lite enkelt brukar uttrycka det: står insatsen i 
proportion till nyttan?

Jag vill bestämt hävda att om denna vägledning hade följts, 
t.ex. när man började diskutera ny radioföreskrift, hade 
det aldrig slutat med nuvarande GMDSS-krav på båtar i 
E-området. I vägledningen kan man bland annat läsa om 
vilka frågor tjänstemannen ska ställa sig i arbetet med kon-
sekvensutredningar:

Problemet måste alltid beskrivas. Besvara frågor som:
 - Vilket är det egentliga behovet eller problemet?
 - Vad är orsaken till problemet?
 - Hur omfattande är problemet?
 - Vilka berörs av problemet?
 - Om kostnaderna för regleringen är högre än de positiva 

effekterna är detta en signal att antingen inte alls ge-
nomföra regleringen, eller att förändra innehållet så att 
antingen kostnaden sjunker eller så att de positiva ef-
fekterna blir större.

Pröva den argumentationen på radioföreskriften och vem 
som helst kan förstå att den aldrig borde givits ut i nuva-
rande form. 

Skärgårdsredarnas ståndpunkt är att regelverket måste 
vara rimligt och proportionerligt. Självklart är redarna de 
första att göra allt som står i deras makt för att inga obehag-
liga avvikelser ska inträffa. Att vi ibland inte är helt överens 
med Transportstyrelsen i våra remissvar beror inte på att vi 
inte vill ha säkra fartyg. Oftast skiljer sig dock våra åsikter 
åt när det gäller vad som är viktigast att prioritera utifrån 
de risker vi kan identifiera. Jag vill verkligen understryka att 
Skärgårdsredarna ser mycket positivt på GD:s initiativ att 
utveckla och modernisera Transportstyrelsens arbetssätt. 
Kan GD få medarbetarna att ta till sig av innehållet och följa 
anvisningarna i vägledningsdokumentet så kommer före-
skriftsarbetet att höjas till en ny och klart mer kvalitativ och 
relevant nivå.

Närmast framför oss ligger bland annat att arbetet med 
nya föreskrifter för brandskydd och livräddningsutrustning. 
Vi har haft några förmöten med Transportstyrelsen men ing-
enting är klart för remiss. Med tanke på det vi sett hittills och 
med GD:s nya krav på kvalitet i konsekvensutredningarna så 
är det nog en bra stund kvar innan ett förslag kan komma ut 
på remiss.

Engagerade medlemmar är grunden för vår verksamhet. 
Mitt och Leenas uppdrag är bland annat att leverera en god 
service till våra medlemmar i form av rådgivning. Inte ens 
vi kan och vet allt men vi vill gärna försöka lotsa er rätt i en 
ibland ganska snårig och komplex vardag. En förutsättning 
är att vi får veta vad ni har för problem och vilka frågor ni 
fastnar på i vardagen. Vi kommer framöver att ha kontinuer-
liga möten med Tomas Åström, chef för tillsynsavdelningen, 
för att ta upp tillsynsfrågor. Jag vill uppmana alla medlem-
mar som har problem med tillsyn och/eller fakturering från 
TS att kontakta mig eller Leena. Det är till stor hjälp om ni 
försöker dokumentera era eventuella diskussioner med 
Transportstyrelsen så att vi kan läsa in oss på frågorna. 

Avslutningsvis vill jag påminna alla medlemmar om att det 
är Du/Ni som är min chef. Håll koll på att jag gör mitt jobb 
och ställ krav. Även om våra resurser inte är oändliga hop-
pas jag på många intressanta möten och kontakter med er 
framöver. Vi ses väl i Luleå 5-7 oktober?
Väl vakt// 

Affe Norgren vd Skärgårdsredarna

✯  VD har ordet!

Ny på jobbet
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Årets höstmötesprogram som komponerats gemensamt av rederierna i Luleå är full-
matat med intressanta upplevelser. Vi vågar utlova två innehållsrika dygn tillsammans 
med kollegor och leverantörer. Vi bor centralt på Elite Stadshotellet som är ”ett elegant 
hotell av mycket hög klass där stil och hundraårigt hantverk kombinerats med vår tids 
krav på komfort och service”. Mötesförhandlingar och konferens hålls på Kulturens Hus.

SKÄRGÅRDSREDARNAS HÖSTMÖTE 5-7 oKTobER i LuLEÅ

VÄLKoMNA TiLL ETT

spännande höstmöte i Luleå

PRoGRAM HÖSTMÖTET
ONsdAG 5 OktOber

12-12:45 Samling på Elite Stadshotellet i lobbyn 

13:00  Lunch på Bistro Norrland i Norra Hamn

14:00  Båttur med m/s Kungsholm. Vi får vara med om möte med en 

 trålare som tar upp ”havets guld”, provsmakning av löjrom, 

 guidning på Junkön och uppleva den vackra skärgården. 

19:00  Bussresa till Brändön. Fördrink och middag med underhållning. 

 Vi får bland annat hälsa på i en lappkåta och smaka på norrbott- 

 niska specialiteter.  

tOrsdAG 6 OktOber  MötesdAG

08:30 Föreningsmöte på Kulturens hus. Invigning av Luleå kommun.

12:00  Lunch på Kulturens hus.

13:00 KoNfErENS MEd förEdrAg: 

	 Vad	kan	Trafikverket	göra	för	skärgårdstrafiken?

 Solweig Adolfsson, Turismutvecklare på Trafikverket

	 Hur	kan	man	utveckla	sin	affär?	Affärsutveckling	för	småföretag	

 Magnus Liarsgård, ALMI Luleå. 

	 Frågor	om	tillsyn	och	avgifter	

 Transportstyrelsen

 Dessutom presenterar våra utställare sina nyheter och produkter

16:00 Mingel och utställaraktivitet

17:30 Mötet avslutas

19:30 Välkomstdrink på m/s Laponia. 

 Därefter middag med underhållning ombord.

FredAG 7 OktOber

09:00 Buss till Gammelstads kyrkstad, världens största och bäst 

 bevarade kyrkstad samt studiebesök med fika på isbrytaren Atle.

13:00 Mötet avslutas med lunch på restaurang Tallkotten på 

 Elite Stadshotellet innan hemresa. 

ÖVrig	inFormATion:

boka flygresan så tidigt som möjligt för 
bästa pris på Norwegian, SAS alt City Airlines 
(från Göteborg). 

För bokning av hela konferenspaketet,  
se www.laponia.se/bokning under  
boka Kryssning.

Frågor till Laponia Rederi Ab, 
Tel 0920-120 84, info@laponia.se

För mer information gällande boende  
på hotellet se http://www.elite.se.

För mer information om Luleå och  
aktiviteter där, se www.lulea.se
Vi reserverar oss för eventuella 
ändringar i programmet.

inbjudan har gått ut till alla medlemmar.
red.

M/S Kungsholm. FOTO GöRAN WALLIN. 
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Välkommen till Luleå
eftersom skärgårdsredarnas höstmöte i år är förlagt till Luleå åkte jag dit i mitten av augusti för att ta pulsen 
på de fyra medlemsrederier som finns där. Genomgående svarade alla att sommaren hade varit mycket bra, om inte rekord, 
så inte långt därifrån. det fanns också en stark framtidstro inom de olika rederierna.

Jag fann staden Luleå mycket vacker och 
intressant. Staden har två hamnar, Södra 
och Norra Hamn. Här slösar man inte 
med bestämd form. Man går lätt mellan 
dessa hamnar på en kvart. Luleå har ett 
fint Kulturhus som vilken stad som helst 
skulle vara avundsjuk på. Där ska också 
föreningsmötet hållas. På plats finns 
också ishockeytemplet Delfinen och mitt 
i byn ligger Luleås mäktiga domkyrka 
för den som är intresserad.

Josefssons rederi 
Äldst på banan är Josefssons Rederi AB 
med Christer Josefsson i spetsen. Han 
har kört sin Stella Marina mellan Södra 
Hamn och Klubbviken i 39 år. Det är en 
resa på 40 minuter enkel väg. På somma-
ren blir det sex dubbelturer om dagen. 
Klubbviken är en härlig badö och har en 
trivsam sommarrestaurang. Trafiken dit 
är delvis subventionerad av kommunen.

Christer har en genuin sjöfartsbak-
grund. Både farfar och far hade bogser-
båtar med bl a timmerbogsering. Och det 
blev även Christer uppfostrad med. 

1969 köpte han sin första båt, Sjötaxi, 
som han använde att köra i hamnen och 
skärgården med folk och inte minst kla-
rerare. 1972 for Christer ner till Söder-
tälje och köpte Stella Marina som sedan 
dess trafikerat Klubbviken.

I samband med att Stålverk 80 skulle 
byggas behövdes farleden till Luleå 
muddras. Det var stora arbeten och 
för att serva alla dem som arbetade 
med detta köptes ytterligare en båt in. 
Köpet av Sophia Albertina (nuvarande 
Atterbom) var sånär klart men affären 
kom aldrig till stånd. I stället inköptes 
Kreugers lustjakt Diana och sattes in i 
trafiken. Efter att dessa muddringsarbe-
ten var klara blev det mest charter.

– Det var en mysig båt, minns Christer. 
Hon fanns kvar inom rederiet till 1999 
då hon såldes till en privatperson.

Mellan 1981 och 1998 hade rederiet 
också en mindre båt, Skade, i trafik. Hon 
kunde ta 30 passagerare. Men hon pas-
sade inte riktigt in i trafiken och var inte 
bra i sjön.

– Sista tiden använde vi henne mest 

som fiskebåt efter sik och löja.
Stella Marina är dock i toppskick. 

2007 byggdes hon om rejält och fick 
bland annat bogpropeller och nytt 
elsystem. Samtidigt byttes motorn mot 
en Volvo D6 på 310 hästkrafter som ger 
henne en fart på 20 knop.

– Jag har fyllt 65 år nu och jag börjar 
umgås med tanken på att dra mig till-
baka meddelar Christer. Men det finns 
säkert andra som kan ta över efter mig.

Christer Josefsson på Stella Marina.

2007 byggdes Stella Marina om rejält och fick bland annat bogpropeller och nytt elsystem.
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L/Line rederi 
Bernt Lindbäck i L / Line började köra 
turer 1990. Han hade några år dessför-
innan köpt turbåten Mjältö som han 
därefter byggde om. Båten fick namnet 
Favourite, ett namn som han hittade på 
baksidan av ett gammalt sjökort och som 
varit namnet på en ångare som trafike-
rade området.

Första säsongen kördes turer på 
Luleälven mellan Luleå och Boden, men 
också i skärgården. Turen till Boden var 
mycket omväxlande och gick över stora 
fjärdar och genom en strid slingrande 
älvfåra. Men farleden drogs in så trafi-
ken kunde inte fortsätta. Men till 2012 
hoppas Bernt att den åter skall öppnas.

Sedan 2003 har Favourite under högsä-
song varit stationerad i Piteå fem dagar 
i veckan. För att få verksamheten att gå 
runt är även denna trafik subventione-
rad.

– Där finns också en fin skärgård, slår 
Bernt fast. Tänk att få komma ut till 
Stenskär, Rödkallen eller Storräbban en 
solig sommardag. Kan det bli bättre?

Även Bernt har en genuin sjöfartsbak-
grund. Fadern var sjökapten och lots så 
intresset kom tidigt. Bernt jobbade inom 
Salén på såväl kyl- som tankfartygen. 
Dessutom är han utbildad civilingenjör. 
När det inte är säsong för Favourite 
arbetar han som konsult. 

2007 utökades verksamheten med 
snabbåten Forte. 

– Och det är inte uteslutet att verksam-
heten utökas ytterligare nu när grabbar-
na börjar delta i rörelsen, avslutar Bernt.

Laponia rederi
Johan och Ulrika tog över verksamheten 
förra året efter det att Johans far, Kalle 
Söderholm, bestämt sig för att gå i land 
och avnjuta somrarna från landbacken.

Kalle har sina rötter från bogserbåtarna. 
Han hade under 1970- och 1980-talen 
bogserbåten Ane, som då var den äldsta i 
Sverige verksamma bogserbåten. 

1984 inköptes Bellman 7 från Stockholm 
Sightseeing och fick namnet Sandskär, 
för att sättas in i turisttrafik i Haparanda 
och Kalix skärgårdar. Båten byggdes om 
från att vara ren transportbåt till en båt 
med serveringsmöjligheter. Yrkesfiskarna 
i området blev samarbetspartners.

När Mysing 1990 blev till salu inköp-
tes hon och döptes om till Laponia af 
Seskarö. Hon byggdes om direkt med 
nytt kök och bar. Året därpå förläng-
des hon i Docksta med 2,5 meter vilket 
bland annat medförde att soldäcket blev 
större. Båten sattes in i trafik mellan 
Luleå och Kemi med taxfreeförsäljning 
ombord.

1993 flyttades verksamheten till 
Luleå med ett helt nytt koncept med en 
blandning av charter, dagsturer till olika 
öar, kvällsturer med underhållning och 
reguljära turer under högsäsong. Detta 
koncept gäller fortfarande.

– I alla våra kryssningar ingår mat, slår 
Ulrika fast. På morgonen frukost, sedan 
lunch, middag eller vickning beroende 
på när man åker. All mat görs ombord. 
Laponiabrödet är speciellt eftersökt.

Nytt för i år är kryssningarna från 
Kalix. Då går Laponia från Luleå 
07.30 på en frukostkryssning till Kalix. 
Därefter blir det en fyratimmars lunch-Laponia är känd för sin fina räkfrossa.

Bernt Lindbäck och Helene Pettersson vid fartyget favourite.
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kryssning. Tidig afton går fartyget från 
Kalix på räkfrossa. Klockan 22 avslutas 
programmet med en midnattskryssning 
med vickning tillbaka till Luleå dit man 
kommer 02.00. En välmatad dag i dub-
bel bemärkelse.

Laponia är känd för sin fina räkfrossa. 
Det är fullt nästan jämt. Jag fick följa 
med ut i skärgården och hade förmånen 
att få vara i styrhytten. Där var besätt-
ningen för dagen förstärkt med Johan 
och Ulrikas son Alfred, 2,5 år, som med 
van hand tutade tre gånger vid avgång. 
Därefter beställde han in en räkmacka, 
som just denna kväll mest liknade en 
ostsmörgås.

För att öka mervärdet vid besöken i 
skärgården tog Ulrika i vintras initiativ 
till utbildning av speciella skärgårdsgui-
der. Under året har sex sådana guider fått 
sin utbildning på gymnasiet.

Laponia Rederi AB är det enda rederiet 
i Luleå som bedriver sin verksamhet utan 
några skattesubventioner.

Condor Shipping
Det fjärde Lulerederiet är Condor Ship-
ping AB. Detta bolag ingår numera i en 
företagsgrupp, Brändögruppen, som är 
verksam inom turistnäringen både som-
mar och vinter. Förutom rederiet ingår 

flera restauranger i skärgården, Brändö 
Konferens, Furufjärdens Gästhem, ett 
bussbolag och Luleå Ribcharter.

Rederiet Condor Shipping grundades 
på 1990-talet av Lennart Hennix i Luleå 
och hade först Eystrasalt, ett passagerar-
fartyg byggt av trä på 1930-talet. Efter 
det köptes fiskefartyget Guardian. Det 
var mest charter i skärgården som gällde.

I april 2010 övertogs rederiet av  
Brändögruppen som drivs av Göran Vi-
dén, Johan Björklund och Freddy Flod-
man, alla uppväxta i Luleå skärgård.  
I köpet ingick Kungsholm som går i tra-
fik i skärgården med utgångspunkt från 
Södra hamn. En rundtur kostar 200 kro-
nor och tar fem timmar. Denna service är 
subventionerad av kommunen.

Förutom Kungsholm har man taxi- 
båten Gajecha i trafik. Hon transporte-
rar pendlare från skärgården in till fast-
landet efter det man beställt resa. Denna 
service börjar redan klockan 05.30 om 
morgonen. På dagen går båten i trafik 
mellan campingplatsen och staden för 
att underlätta för turisterna att shoppa 
och att se på staden. På eftermiddagen 
återvänder Gajecha till skärgårdstrafi-
ken för att köra hem pendlarna. Denna 
båt utnyttjas maximalt. Förutom dessa 
fartyg driver Condor Shipping också två 

arbetsbåtar i skärgården. De används för 
transporter och som arbets- och taxibå-
tar. Luleå kommun är en stor användare 
som anlitar dessa farkoster för hembe-
sök.

Företaget har också en Rib-båt som 
med sina 600 hästkrafter tar sig fram ge-
nom vattnet med en betydande hastighet. 
Alla dessa fartyg har hög beläggning.

Rederiet ser sig om för att eventuellt 
utöka sin trafik.

Så välkommen till Luleå och en expan-
siv region.

text & foto: krister bång

göran Vidén ombord på Kungsholm.

Kungsholm som går i trafik i skärgården.
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som skärgårdsredaren redan i det förra 
numret kunde meddela startade trafi-
ken mellan Färjestaden och kalmar den 
18 juni. dagen innan var det pressvis-
ning, och förutom skärgårdsredaren 
syntes tV 4, kvällsposten, barometern 
och östran.

Vid visningen av fartyget representerades 
rederiet av vd Ulla Ressel med maken 
Jochum, marknadsansvarig Anders 
Hammar samt en stor del av de anställ-
da. Befälhavare under första helgen var 
sjökapten Fredrik Robbertte.

Det nyinköpta katamaranfartyget 
Dessi är byggt i Danmark 2006 och 
har under våren anpassats till den nya 
trafiken vid Marincenter Syd i Simris-
hamn. I svensk trafik får fartyget ta 118 
passagerare. Den tidigare typiskt danska 
baren med ölpump och dylikt försvann 
och har ersatts med en hederlig svensk 
cafeteria. Men det finns trots det både öl- 
och vinrättigheter ombord. Fartyget ägs 
av Ressel Rederi AB.

En enkelresa över sundet kostar 40 kro-
nor och då får man ta med en cykel utan 
extra kostnad. Överfartstiden är 20-25 
minuter och en avgång i halvtimmen gör 
att fartyget utnyttjas maximalt.

dessi, som fått sitt namn av paret Res-
sels dotter Desirée, gör 69 dubbelturer 
i veckan. Trafiken baseras både på 

pendlare och på turister. Hon ersätter 
den cykelbuss som tidigare gått mellan 
fastlandet och Öland. Rederiet subven-
tioneras med en miljon årligen under tre 
år av de båda kommunerna Kalmar och  
Mörbylånga samt av Transportstyrelsen. 
På skrovets sida har man målat Ölands-
brons vägnummer 137 för att markera 
att fartyget är en naturlig del av vägnä-
tet.

– Under juni och juli har 21 000 pas-
sagerare åkt med Dessi. Målet har varit 
att transportera lika många passagerare 
som tidigare cykelbussen gjorde och 
detta mål borde vi slå med råge, fastslår 
Ulla Ressel.

Enligt avtalet skall fartyget vara i drift 
till och med den 28 augusti. Dessutom 
har rederiet bestämt att också köra 
under helger till och med skördefesten på 
Öland som är den 29 september till den 
2 oktober. Välkommen dit då och få två 
upplevelser på köpet.

text & foto: krister bång

EFTER 39 ÅRS VÄNTAN

Trafiken till Öland igång 

Sjökapten fredrik robbertte och ressel 
rederis vd Ulla ressel.
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Med varje förhöjd avgift och varje ökat 
säkerhetskrav på certifierade båtar skapar 
Transportstyrelsen ytterligare fördelar 
för de s.k 12-båtarna. Sommaren 2010 
implementerades EUs regelverk för stabi-
litet och fribord fullt ut, vilket innebär att 
inte heller nyare certifierade fartyg får tra-
fikera vissa skärgårdsområden. Resultatet 
är fortsatt fördel för 12-båtarna som kan 
ta med betalande passagerare till samma 
områden fast med lägre säkerhetskrav. 
Inom de områden som de certifierade far-
tygen ännu får trafikera konkurrerar flera 
mindre båtar tillsammans mot de större 
fartygen som har betydligt högre kostna-
der för tillsynen och för att uppfylla re-
gelverken.

Om målet med regelverken är att öka sä-
kerheten för betalande passagerare så har 
resultatet blivit kontraproduktivt. Dels 
saknas det relevanta regler för båtar un-
der 20 brutto som tar max 12 passage-
rare, dels brister det i tillsynen av att de 
regler som faktiskt finns efterlevs. Det ut-
lovade regelverket, som initierades 2005 

och påbörjades 2007, som till viss del ska 
reglera dessa båtar har skjutits upp flera 
gånger av olika skäl. Nu senast på obe-
stämd tid pga att förslaget var ofullstän-
digt. Skärgårdsredarna har påtalat beho-
vet av en reglering under hela 2000-talet 
men upplever inte att frågan har priorite-
rats av myndigheten. 

Vi har ställt några frågor till Transport-
styrelsens generaldirektör Staffan Widlert 
och till Kustbevakningens generaldirektör 
Judith Melin om hur de ser på 12-båts-
problematiken. 

Hur omfattande är den yrkesmässiga 
passagerartrafiken som sker med min-
dre fartyg utan passagerarcertifikat, sk 
12-båtar (som får ta max 12 passage-
rare), enligt den information som ni har?
TS: Eftersom vi inte har någon tillsyn av 
fartyg med en bruttodräktighet under 20 
och det av fartygsregistret inte framgår i 
vilken yrkestrafik fartygen används har vi 
svårt att uppskatta antalet men en giss-
ning är flera hundra.

KBV: Utifrån Kustbevakningens inspek-
tionsrapporter kan slutsatsen dras att 
trafiken är förhållandevis omfattande, i 
synnerhet inom Kustbevakningens östra 
region (bl.a. Stockholmsområdet). Under 
perioden den 1 januari–20 juli 2011 har 

Kustbevakningen utfört totalt 214 kon-
troller, varav 46 avser yrkesfartyg (s.k. 
12-båtar) och 60 passagerarfartyg. Öv-
riga kontrollerade fartyg utgörs av fiske-
fartyg, arbetsfartyg, lastfartyg, oljetank-
fartyg, pråmar samt fritidsfartyg.

Vilket ansvar har TS för kontroll och till-
syn av båtar som får ta max 12 betalande 
passagerare?
TS: För fartyg med en bruttodräktighet på 
20 eller mer som är att betrakta som han-
delsfartyg har vi ett tillsynsansvar.

Vilken uppgift har TS resp KBV för kon-
troll/tillsyn av båtar som får ta max 12 
betalande passagerare, t ex att man inte 
tar fler än 12 passagerare och att man har 
rätt utrustning ombord?
TS: TS uppgift är i första hand att cer-
tifiera de fartyg som ska ha certifikat. 
KBV:s uppgift är att kontrollera att cer-
tifikat finns, att bemanningen är rätt och 
att inte fler passagerare finns ombord än 
vad certifikaten tillåter eller i de fall inga 
certifikat erfordras att antalet passagerare 
inte överstiger 12.
KBV: Huvudansvaret för tillsyn enligt 
fartygssäkerhetslagen (2003:364) åvilar 
Transportstyrelsen. Kustbevakningen 
utövar tillsyn enligt en överenskommelse 
med Transportstyrelsen (SJÖFS 2006:30). 

en växande verksamhet som nästan 
helt är undantagen från myndighetens 
avgifter och regelverk är båtar under 20 
brutto som får ta max 12 passagerare.

Passagerarnas säkerhet på 12-båtar ingen 
prioriterad fråga för Transportstyrelsen

Vi har ställt några frågor till 
Transportstyrelsens general-
direktör Staffan Widlert och  

till Kustbevakningens general-
direktör Judith Melin om hur de 

ser på 12-båtsproblematiken.

12-båt utan livflottar etc som inte har någon 

tillsyn av vare sig TS eller KBV och som är 

godkänd av Transportstyrelsen enligt dag-

ens regelverk. Sittplatserna på fördäcket 

används under färd i d-område.
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Kustbevakningens tillsynsuppdrag avser 
inspektion av (vissa) svenska fartyg och 
omfattar bl.a. bemanningskontroll, kon-
troll av passagerarantal och registrering 
eller räkning av passagerare, av djupgå-
ende, av certifikat för svenska fartyg samt 
av att reglerna om vilotid för sjömän ef-
terlevs. Kontroll av utrustning ombord 
ingår inte i uppdraget.

Inom skärgårdstrafiken upplever man 
att KBS:s tillsyn av 12-båtar utförs på 
mycket olika sätt i olika delar av landet. 
görs det kontroller under hela året eller 
endast under kortare perioder eller vissa 
årstider? Vad kontrollerar man och ar-
betar man på samma sätt inom de olika 
distrikten?

KBV: Kustbevakningen utövar tillsyn en-
ligt överenskommelsen under hela året. 
Flest kontroller görs dock under den tid 
som trafiken är störst, dvs. under vår och 
sommar. Det förekommer även att Kust-
bevakningen och Transportstyrelsen har 
gemensamma tillsynspådrag avseende 
mindre fartyg (t.ex. tidigare i år i sam-
band med Marstrand Match Cup). 

Vad gäller de aktuella fartygen (med 
en storlek av sex meter eller mer och med 
en bruttodräktighet som understiger 20) 
kontrollerar Kustbevakningen bland an-
nat  följande:

 - antal passagerare (för att avgöra om 
fartyget är ett passagerarfartyg som 
ska ha passagerarcertifikat)

 - om fartyget är registrerat och om 
nationalitetshandling finns

 - fartygets märkning
 - besättningens behörigheter
 - efterlevnaden av vilotidsbestämmel-
serna

 - läkarintyg
 - om fartyget kan framföras med 
en hastighet av 35 knop eller mer 
kontrolleras om certifikat för hand-
havande av snabba fartyg  finns (om 
fartyget kan framföras i 45 knop 
eller mer ska det finnas två personer 
ombord som har utbildningen) 

På fartyg som är mindre än sex meter 
kontrolleras registrering samt invändig 
och utvändig märkning.

Målsättningen är att Kustbevakningens 
tillsynsverksamhet ska bedrivas på ett så 
enhetligt och likartat sätt som möjligt. För 
detta ändamål finns också särskilt fram-
tagna rutiner inom Kustbevakningen för 
den aktuella tillsynsverksamheten.

Med nuvarande regler och tillsyn är det 
fullt möjligt att upphandla passagerar-
trafik med ett antal 12-båtar till lägre 
kostnad och med lägre säkerhetsnivå 
än med certifierade passagerarfartyg 

i enlighet med TS regler. flera 12-båtar 
samverkar ofta för yrkesmässig passa-
gerartransport av större grupper. Har 
kommuner, turistbyråer, länsstyrelser, 
båtorganisationer m fl, som ofta mark-
nadsför båttrafiken, fått information om 
gällande regler för 12-båtar? Hur har 
detta gjorts?
TS: TS har inte gjort några riktade informa-
tionsinsatser.

för att bedriva yrkesmässig trafik på 
land, t ex taxitrafik, krävs ett trafiktill-
stånd. Ett sådant tillstånd får ges till den 
som med hänsyn till bl.a. yrkeskunnande, 
ekonomiska förhållanden och gott anse-
ende bedöms vara lämplig att bedriva 
verksamhet. (kap 2 1 § YTL). Varför råder 
inte samma förhållande på sjön?  
TS: För att få bedriva yrkesmässig verk-
samhet krävs, beroende på fartygets stor-
lek, viss behörighet, och certifiering av 
fartyget. Om fartyget är under 6 meter 
krävs dock idag inga tillstånd. Om sam-
ma förhållanden ska råda till sjöss som 
på land för alla fartyg måste ett genuint 
problem finnas vilket TS ut statistik har 
svårt att se. 

På TS hemsida står det att man under 
2010 skulle genomföra fler inspektioner 
gällande 12-båtar och även att KBV fått 
i uppgift att fokusera extra på den typen 
av båtar. Vad blev resultatet av den kam-
panjen?
TS: Kampanjen kom av olika skäl aldrig 
igång. Under sommaren 2011 har vi dock 
gjort vissa kampanjer på västkusten och 
i stockholmsdistriktet. Detta har lett till 
några nyttjandeförbud och åtalsanmälan 
för brott mot fartygssäkerhetslagen.
KBV: Under 2010 genomförde Kustbe-
vakningen ungefär 500 kontroller, varav 
90 på yrkesfartyg. I åtta fall rapportera-
des brister till polisen.

Från TS hemSida:
” inspektioner sommaren 2010
Transportstyrelsen kommer under som-
maren 2010 genomföra fler inspektio-
ner gällande mindre båtar som tar upp 
till 12 passagerare. Inspektörerna kom-
mer i första hand att kontrollera om 
båten är registrerad och om personalen 
ombord har rätt behörighet. I samband 
med detta kommer Transportstyrelsen 
också att informera ansvariga ombord 
om såväl gällande som kommande 
regelverk. Transportstyrelsen har också 
gett Kustbevakningen i uppgift att fo-
kusera extra på den här typen av båtar, 
och deras inspektioner kommer att 
inrikta sig på registrering och behörig-
het.”

text: red.

BESTÄLL DITT 
EGET EX AV
SkEppSLISTAN

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

SKEPPSLISTA
2011

Skärgårdsredarnas illustrerade
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Nästan 40 år senare bor jag i Göteborg. Närheten till Öckerö 
och Orust gör att jag återigen ofta kommer i kontakt med de 
gula färjorna. Decenniet är ett annat, nyfikenheten är den-
samma. På något outgrundligt sätt lyckas jag återuppväcka det 
speciella intresset för själva fenomenet bilfärjor, och framför 
allt de gula vägfärjorna. 

de 38 lederna en utmaning
När jag väl erkänt för mig själv att jag faktiskt hade ett utpräg-
lat intresse för färjor var steget inte långt: jag bestämde mig 
för att åka alla leder. ALLA gula färjeleder i hela Sverige. Det 

finns 38 stycken i Trafikverkets regi. För den oinvigde kan det 
förefalla enahanda: 38 leder med identiska båtar, på 38 olika 
ställen. Men den som såg det framför sig bedrar sig rejält! De 
38 lederna uppvisar förvånansvärt stora skillnader. 

Redan i projektets inledning, hösten 2008, åkte jag färjorna 
på Hönöleden, ut till Öckeröarna, den mest trafikerade leden 
i hela flottan. Fyra färjor i skyttel-trafik, 75 bilar får plats på 
varje färja. Jättelika, frigående fartyg som utstrålar frustande 
styrka och effektivitet: när färjan kommit över, ska alla 75 
bilarna av direkt, för 75 nya ska omedelbart på, och sen iväg, 
direkt. Ingen vila. Allt i ett välordnat kaos. Att färjeläget till 
Björköleden ligger strax intill gör inte att kaoset verkar mindre.

Kortaste leden 75 meter
Det är vinter, och jag utnyttjar en helg för att besöka Hönöle-
dens raka motsats: Högsäterleden i Värmland. Jag hade läst 
mig till att färjan var liten – Trafikverkets minsta – och när jag 
och min toleranta flickvän i bil fick syn på färjeläget och färjan 
utropade jag ett spontant ”Så gulligt!” På andra sidan Byälven 
låg det minsta i bilfärjeväg man kan tänka sig. På papperet ska 
den ta fyra bilar, men då får bilarna sannerligen inte vara stora. 
Fyra folkabubblor, kanske. Kör ombord en SUV, och du får 
plats med högst en till. Den stress som rått vid Hönöleden av-
saknades här. Av skepparen fick jag veta att det visserligen finns 

ViLKEN RESA – 

Alla färjeleder på fyra år!
redan som barn fascinerades jag av dem, de gula bilfärjorna. 
Familjen hade tillgång till en liten stuga i öregrund i början 
av 70-talet och bad företogs företrädesvis på Gräsö efter att 
vi åkt bilfärjan. Jag ville, som trettonåring, alltid gå ur bilen, 
lyssna på motorerna, känna det varma metalldäcket mot 
mina barfotafötter, förnimma doften av dieselångor, se de 
stora ramperna i rörelse, nyfiket ta till mig vad som händer 
i det jag uppfattade som en exotisk miljö. Utan mina föräld-
rars vetskap gick jag ibland till färjeläget och åkte fram och 
tillbaka på egen hand, bara för att uppleva miljön. 

Trafikverkets nordligaste färja Carolina Nord trafikerar röduppleden i överkalix kommun. 
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en tidtabell, men den 
bryr man sig sällan om. 
Det är enklast att helt enkelt 
köra färjan när det kommer en 
bil. Skulle bilen i fråga dyka upp 
på andra sidan är det inga problem, för färjeleden är även Tra-
fikverkets kortaste: det är bara 75 meter och två minuter över.  

Leden nära polcirkeln
Sommaren 2009 gjorde jag en härlig norrlandsresa i bil. 350 
mil i lånad 245:a. Jag åkte färjorna i Storsjön, de i Bottenviken 
och ett för mig viktigt delmål: Trafikverkets nordligaste färje-
led, Röduppleden. Precis söder om polcirkeln. Intressant nog 
har de både drag- och styrlina i luften, detta för att undvika 
isbildning. 

Tidig vår 2011. En avstickare från Stockholm till Adelsöle-
den. Den 38:e leden på min lista. Många skulle nog tycka att 
det skulle kännas tomt att komplettera ett sånt här projekt, i 
enlighet med att det inte är målet, utan vägen dit som är värt 
något. Men tvärtom känns det inte tomt, utan ganska tillfreds-
ställande. Jag har åkt alla lederna, och jag känner mig som en 
fullkomligare människa idag. 

text & bild: christofer psilander

En av de största färjorna, Göta, trafikerar Hönöleden. 75 bilar får 
plats. Systerfärjorna Ada, Beda och Marie är lika stora. 

Högsätersleden är Trafikverkets kortaste färjeled, 75 meter. Bilfärjan 
”Byälvan” på väg över Byälven. 
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114-åriga färjan Djurgården 3 har räddats och tagits åter i trafik. Den koleldade 
originalmaskinen är igång igen. Det är Stiftelsen Skärgårdsbåten, Sjöhistoriska 
museet samt ett antal eldsjälar som ligger bakom flera års kostsam renovering. 

Stiftelsen Skärgårdsbåten äger fartyget. Lennart Rydberg, som är ordförande, berättar 
att renoveringen har kostat runt 2 miljoner. Premiärturen gick den 10 juni från Nybro-
viken på Strömmen, bland annat sträckan Slussen – Allmänna gränd som Djurgården 3 
trafikerade fram till slutet av 1960-talet.

Ångbåtar i fara
Vid en pressfrukost ombord presenterades ”Läget i dagens Ångbåtssverige”, dvs bland 
de klassiska vita ångfartyg som ännu går med passagerare och som utmärker Sverige 
även på världskartan. Många faror hotar dessa flytande klenoder och ångbåtsförening-
arna kämpar många gånger i motvind. Hotet utgörs i första hand av ständigt ökande 
tekniska krav som är svåra eller rent av omöjliga för gamla fartyg att uppfylla. 

De som berättade ombord var Hans Lennart Ohlsson, chef för Sjöhistoriska museet 
som stöttar ideella maritima kulturarvsintressenter, Lennart Rydberg, ångbåtshistoriker 
och ordförande i Stiftelsen Skärgårdsbåten samt Claes Insulander, ångbåtsbefälhavare. 

Fakta 
DJURGÅRDEN 3
Byggd 1897 på Brodins varv i Gävle för 
trafik under Stockholmsutställningen 
samma år. Fartyget har koleldad ång-
panna och maskin av compoundtyp 
med propellrar i båda ändar som  
gör att hon kan köras två riktningar. 
Hon är idag klassad för att ta 97  
passagerare i E-område.

SVERIGES ÅNGBÅTSFLOTTA
Sverige är ett av de länder som har 
flest ångfartyg i trafik. Från Bohuslän 
till ostkusten men även i inlandet som 
på Mälaren, Siljan och Storsjön finns 
ångfartyg i reguljär trafik. 

K-MÄRKNING
Statens maritima museer utfärdar intyg 
om att ett fartyg anses vara en del av 
vårt nationella flytande kulturarv. Mer 
information på www.sjohistoriska.se.

KÄLLA SJÖHISTORISKA MUSEET, STOCKHOLM

åter i trafik

Djurgården 3 
text & foto: leena tegevi

BILDER FR V:

Martin Sassner, eldare  
på Djurgården 3.

Lars Hjälmered (M) och  
Björn von Sydow (S)  
begrundar Ångbåts-
sveriges framtid.

Befälhavare 
Henrik Welander.
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Älvsnabben 4 försågs med nytt evakueringssystem under 
försommaren. Systemet är utvecklat av Zodiac/Torgersen 
Marin AB och kallas ESS (evacuation small slide system). 

Det är ett helautomatiskt system vilket innebär att skepparen 
utlöser systemet med ett knapptryck från bryggan, därefter 
sker uppblåsning och automatisk inridning av livflotten som 

är av typ O.R.I.L (dubbelsidig) till fartygssidan. Hela förloppet 
sker på mindre än två minuter och helt automatiskt utan att 
personal behöver ingripa i något skede. ESS är packat i skåp 
som monteras ombord och kan även användas som en del av 
relingen. 

Tack vare EPS (extended packing service) packningen och den 
patenterade möjligheten att läsa av systemet elektroniskt om-
bord varje år, är serviceintervallet hela 5 år över systemets livs-
tid. ESS systemet finns för närvarande i två utföranden, för 100 
alternativt 151 personer, men även ett för 50 personer är under 
utveckling. Älvsnabben 4 är utrustad med 3 x 151 personers 
system, och hade ett driftsättningstest i Göteborgs hamn i slutet 
av augusti där både inbjudna gäster och media kunde överskå-
da hela förloppet. Både representanter från Styrsöbolaget och 
befälhavaren var nöjda med testet som fungerade utmärkt. 

Systerfartyget Älvsnabben 5 kommer att utrustas med samma 
system under september månad, vilket innebär att Styrsöbola-
gets båda fartyg är de första i världen som har utrustats med 
dessa system.

text: leena tegevi  foto: henrik börjesson

Älvsnabben 4 har utrustats med 

nytt evakueringssystem

MES-systemet består av 3 stycken 151 personers flottar och slides 
med automatisk utlösning.
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✯ Från Kust & Hav
HaV har invigts
Den nya Havs- och vattenmyn-
digheten, HaV, där det svenska 
havsmiljöarbetet nu samlas i en 
och samma myndighet, har in-
vigts. Myndigheten, som har sitt 
säte i Göteborg, tar ett samlat 
grepp om arbetet för att rädda 
haven. Generaldirektör för HaV 
är Björn Risinger. Myndigheten 
får ett samlat ansvar för beva-
rande, restaurering och hållbart 
nyttjande av sjöar, vattendrag 

och hav. HaV ska vara pådrivande, stödjande och samlande vid 
genomförandet av miljöpolitiken och verka för en hållbar för-
valtning av fiskeresurserna. Havs- och vattenmyndigheten ska 
samordna vatten- och havsmiljöarbetet, bland annat genomföra 
EU:s ramdirektiv för vatten, EU:s marina direktiv, HELCOMs ak-
tionsplan för Östersjön och medverka i genomförandet av EU:s 
strategi för Östersjöregionen. Regeringens havspolitik presen-
terades i en proposition 2009, ”En sammanhållen svensk havs-
politik”. Den omfattar bland annat kraftfulla åtgärder mot över-
gödningen, ett statligt bidrag till lokala vattenvårdsprojekt och en 
handlingsplan för det internationella arbetet. Andra viktiga delar 
i propositionen berörde planering av de svenska havsområdena, 
kunskap och övervakning till stöd för förvaltning samt utveckling 
av en hållbar fiskesektor, stärkt sjöfartsnäring och utveckling av 
kust- och skärgårdsbaserade näringar. Regeringen har tydligt ut-
talat att minst en miljard kronor ska satsas på havsmiljön fram till 
2014. Läs mer på www.havochvatten.se

Även sjötrafik föreslås omfattas av nya kollektivtrafiklagen
Vid årsskiftet träder en ny lag om kollektivtrafik i kraft. En tilläggs-
remiss har gått ut under sommaren från Näringsdepartementet 
där man föreslår att lagen även ska omfatta kollektivtrafik till 
sjöss. Det skulle bland annat innebära att företag fritt får starta 
trafiklinjer men också att de som kör kollektivtrafik får anmäl-
ningsplikt till ett gemensamt system för trafikantinformation. 
Lagen väntas leda till bättre förutsättningar för sjötrafiken och 
därmed ge ett större utbud. De länsvisa trafikhuvudmännen 
kommer att ersättas med regionala kollektivtrafikmyndigheter. 

Angående misstankar om kartellbildning i båtbranschen
Konkurrensverket misstänker att kartellbildning har skett mellan 
fyra företag i båtbranschen. Även branschförbundet Sweboat 
har delgivits misstanke, med skälet att man misstänker att möten 
kan ha skett i förbundets lokaler. De fyra misstänkta företagen är 
medlemmar i Sweboat. Sweboats VD Mats Eriksson säger i ett 
pressmeddelande att organisationens policy är att aldrig möjlig-
göra sådana samtal som man nu misstänks för. Dels av juridiska 
skäl, men också för att uppgiften är att arbeta för hela båtbran-
schen. 

– Tillverkare/grossister och detaljister har precis samma sup-
port från Sweboat och all form av övervikt till den ena eller andra 
sidan vore förödande för vår trovärdighet som seriöst bransch-
förbund, både inför våra medlemsföretag och inför alla de myn-
digheter, politiker och andra organisationer som vi regelbundet 
samarbetar med, skriver Mats Eriksson i pressmeddelandet.

Förbättrat samarbete för effektivare isbrytning
Isbrytningssamarbetet mellan Sverige och Finland förbättras yt-
terligare inför kommande vinter. Infrastrukturminister Catharina 
Elmsäter-Svärd och hennes finska kollega Merja Kyllönen har 
skrivit under ett avtal som medför effektivare användning av is-
brytningsresurserna. Sverige och Finland har under lång tid haft 
ett nära samarbete för isbrytningen i Bottenhavet, Bottenviken 
och Ålands hav. Erfarenheterna är goda och nu tas ytterligare ett 
steg för att säkra vintersjöfarten till hamnarna på båda sidorna 
av det gemensamma innanhavet. Isbrytningen är en förutsätt-
ning för stora delar av näringslivet på både svensk och finsk 
sida under en stor del av året. Med en samlad bedömning av 
sjöfartens assistansbehov vid alla tillfällen kan isbrytningsresur-
serna utnyttjas optimalt för ökad effektivitet både operativt och 
ekonomiskt. Efter varje isbrytningssäsong kommer det att ske 
en ekonomisk avstämning för hur resurserna har använts i förhål-
lande till behoven.

Alkobommar vid färjelägen
Rikspolisstyrelsen ger nu grönt ljus för nykterhetskon-
troller med alkobommar vid alla Sveriges färjelägen.

– De slumpvisa nykterhetskontroller som hittills 
gjorts vid färjorna har fångat upp många fler rattfulla 
än vad som vanligtvis sker i tullens och polisens trafik-
kontroller. Faktum är att dessa färjekontroller gett mer 
än dubbelt så stor utdelning som övriga, säger MHF:s 
Tom Bjerver. (Motorförarnas helnykterhetsförbund)

Varje år rullar drygt 3,3 miljoner fordon av färjor som angör 
svenska hamnar. Frågan är om alla dessa bilar ska kontrolleras 
och om det inte är risk för att kontrollerna bromsar upp trafikflö-
det när hundratals fordon ska lämna en färja

– Ja, även om inte allt kan ske första året så måste det vara 
ambitionen inom ett par år, säger Tom Bjerver. Med hjälp av 
snabb och smart teknik tar det bara några sekunder att genom-
föra kontrollen. Våra studier visar att det sannolikt inte kommer 
att fördröja embarkeringen från bilfärjorna.

Båtregister ska minska dumpade vrak
Naturvårdsverket har gjort en utredning och vill nu införa ett 
obligatoriskt register över fritidsbåtar i Sverige för att kunna 
hitta ägare till dumpade båtar. Förslaget innebär att alla fritids-
båtar över 2,5 meter och upp till 25 meter ska ingå i registret. 
Registeravgiften ska vara differentierad för olika storlekar. 
Registret skulle också hjälpa till att hitta alla stulna båtar 
samt att hitta anhöriga vid sjöräddning. Dessutom tänker sig 
Naturvårdsverket en skrotningspremie som bekostas av en åter-
vinningsfond finansierad med avgifter på nya båtar. Regeringen, 
som hittills har varit emot införandet av ett båtregister, ska nu ta 
ställning till utredningen.

Internationellt WISTA-möte i Stockholm 
WISTA (Women´s International Shipping and Trading Association) 
samlar 14 – 16 september över 200 sjöfartskvinnor från hela 
världen i Stockholm. IMO:s generalsekreterare Efthimios 
Mitropoulos är huvudtalare.

Konferensens tema är ”Leadership – Opportunities for the 
future” och den röda tråden är vad som krävs av framtidens 
ledarskap inom sjöfarten. Dagarna bjuder på anföranden av väl-
kända sjöfartsprofiler, panelsamtal och workshops.
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Sveriges gräns utökas
Regeringen har bestämt att man ska inrätta en zon utanför terri-
torialgränsen där Sverige får jurisdiktion inom bl.a. tull, invandring 
och skydd av historiska fynd. En FN-konvention ger stater möjlig-
het att inrätta en sådan angränsande zon. Territorialgränsen går 
12 sjömil utanför kusten. Den angränsande zonen ska sträcka sig 
högst 24 sjömil ut. 

Färjetrafiken Gränna - Visingsö har fått klartecken
Avtalet mellan Jönköpings kommun och Trafikverkets Färjerederi 
innebär att en rad nödvändiga investeringar i färjeleden nu kan 
genomföras. Den beräknade kostnaden för en ny bilfärja, för om-
byggnation av färjelägen och ombyggnad av Ebba Brahe ligger 
på 180 miljoner kronor. Det är en kostnad som kommer fördelas 
mellan parterna.

– Det känns väldigt bra att vi äntligen är överens säger Anders 
Werner, rederichef på Trafikverket. 

Avtalet sträcker sig i minst tjugo år framåt i tiden. Nu kan 
Färjerederiet offentliggöra en anbudsförfrågan på en ny färja 
med en kapacitet för 36 bilar till leden.

– Avtalet gäller från och med leverans av den nya färjan. 
Färjerederiet och kommunen har en gemensam strävan att avta-
lets innehåll ska verkställas skyndsamt. Det betyder också, att vi 
kan komma igång med ombyggnationer av färjelägen och av den 
befintliga färjan Ebba Brahe, säger Anders Werner.

Under vintertid kommer Färjeleden att trafikeras med en tim-
mes intervall och under sommartid med 40 minuters intervall. 
Färjerederiet kommer att ansvara för driften av verksamheten, 
vilket innebär att man tar över arbetsgivaransvaret för de an-

ställda på leden. 
Jönköpings kommun 
är nöjda med att 
Färjerederiet, som är 
Sveriges största re-
deri, har goda förut-
sättningar att erbjuda 
resenärerna en säker 
och effektiv tjänst. 

Mona Lisa visar bästa sjövägen
Startskottet har gått för ett stort EU-projekt som ska ge smartare 
sjötransporter. Modern teknik och kvalitetssäkrade farleder ska 
leda fram till ökad säkerhet och minskad miljöpåverkan. Den 
optimala sjötransporten är att frakta lasten så att den kommer 
i rätt tid med minsta möjliga miljöpåverkan, bästa möjliga eko-
nomi och hög säkerhet. Genom att använda modern teknik kan 
fartygen få förbättrad service och beslutsunderlag. Det finns 
stor potential för förbättringar i den riktningen. Det är vad pro-
jekt Mona Lisa handlar om. Myndigheter, privat näringsliv och 
forskningsvärlden i de tre nordiska länderna Sverige, Finland och 
Danmark genomför nu med EU-stöd ett omfattande arbete för en 
modernisering av sjöfartsinfrastrukturen.

– Sverige och Sjöfartsverket har en tradition att ligga långt 
fram när det gäller utveckling av effektiv och säker sjöfart. Mona 
Lisa är ett projekt som ligger i linje med det svenska arbetet med 
Gröna Korridorer och där vi konkret bidrar till att ta ansvar för 
framtidens sjöfart, säger Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör 
på Sjöfartsverket.

Ny Göta kanal app guidar till upplevelser
Det 200-åriga Göta kanalbolaget är inte 
främmande för att använda den senaste 
tekniken och har nu tagit fram en mobil-
app för att möta besökarnas behov.  
I appen kan besökaren söka efter restau-
ranger och caféer, evenemang, aktivite-
ter, sevärdheter, boende och passagerar-
båtar. Sökningarna kan göras från den 
plats man befinner sig på längs kanalen, 
eller utifrån någon av kanalens gästham-
nar. I appen finns också en slussnings-
skola, filmer, turistbyråer längs kanalen och fakta om Göta kanal. 
Appen finns att ladda ner gratis på App Store för iPhone samt 
inom kort på Android Market.

Färjerederiet invigde  
39:e leden i Stockholm
Den 15 april öppnades 
den nyaste färjeleden mel-
lan Slagsta i Botkyrka och 
Tyska botten i Bromma. 
Leden är endast öppen 
för tunga och breda väg-
transporter och varje resa 
fordrar en dispensansö-
kan. Tack vare genvägen 
över vattnet med vägfärjan 
undviker de tunga trans-
porterna omvägar för att 
passera förbi huvudstaden. 
Som längst måste fordo-

nen åka 250 km för att komma från södra Stockholm till norra 
delen. Genom att minska slitaget och utsläppen gör man en stor 
miljövinst, enligt rederichef Anders Werner. Man räknar med att 
besparingen kan bli 335 000 kilo koldioxid per år. 

 
Stena Jutlandica får vindkraftverk ombord
Stena Line startar ett pilotprojekt ombord på Stena Jutlandica. 
Fartyget får, som första passagerarfärjan i världen, två vind-
kraftverk i fören som både ska bidra med energiförsörjning 
och minska förbrukningen av bränsle. Två turbiner kommer att 
monteras på fyra meter höga master i fören. Turbinerna kommer 
att producera ström till fartygets elnät och samtidigt bidra till att 
luftmotståndet reduceras. Stena Jutlandica går i trafik mellan 
Göteborg och Fredrikshamn. Projektet är en del av Stenas om-
fattande miljöförbättringsarbete.

Göteborgs hamn fick pris
Göteborgs Hamn har fått en internationell utmärkelse för sina 
satsningar på en renare sjöfart. Priset heter Sustainable Shipping 
Award och delades ut i London den 7 juli. Göteborgs Hamn har, 
tillsammans med rederier och miljöorganisationer, tagit fram ett 
program där fartyg som bidrar till renare hav och luft premieras. 
Till exempel kompenseras fartyg som kör på ett renare bränsle i 
hamnområdet för sina ökade bränsleutgifter. I programmet be-
lönas även fartyg som klassas som ”gröna fartyg” enligt miljöin-
dexet Clean Shipping Index. 

– Den främsta anledningen till att vi får priset är det innovativa 
arbetssättet, att vi skapat det här programmet tillsammans med 
våra kunder och miljöorganisationer, säger hamnens miljöchef 
Åsa Wilske.

✯ Miljö
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Krånglande manöverreglage utgör risk
Ett återkommande problem på maskindrivna fartyg är fel på 
maskinkontrollen eller maskinmanövern. Inte sällan inträffar pro-
blemen vid manöver pga. att reglaget inte fungerar som det ska. 
Vissa av dessa tillfällen innebär att stora skador inträffar.

En turfiskebåt skulle backa men vid backmanövern fastnade 
reglagekabeln varvid båten fortsatte gå back och kom att kol-
lidera med kajen och ett annat fartyg. Skador uppstod på båda 
båtarna. I detta fall var det mekanisk överföring, och lärdomen är 
att det är viktigt att utrustningen hålls i gott trim.

Ett passagerarfartyg med ställbar propeller fick inte avsedd 
manöver då propellern inte svarade. Trolig orsak i detta fall var 
att hydrauloljan pga. av fartygsrörelser i sjön blivit förorenad av 
skräp som legat på botten i tankar och rör. När sådant inträffar 
återstår inte annat än att tömma systemet och rengöra tankar 
och filter och skölja genom med ny olja. 

En mindre färja fick inte backmanöver eftersom ändstycket 
på reglagekabeln släppte från vajern av okänd anledning då 
backslaget var i läge för framfart. Färjan kom att fortsätta med 
framfart, vilket inte uppmärksammades förrän det var för sent att 
göra en undanmanöver.

Statistiken för mindre fartyg i nationell trafik visar att de se-
naste fem åren har 27 händelser liknande dessa inrapporterats 
och som lett till kollision med kaj. Sammanlagt 46 personer har 
fått lättare skador.

Ny regional organisation i Kustbevakningen
Den första oktober 2011 inför Kustbevakningen en ny regional 
organisation för ledning av myndighetens operativa verksamhet. 
Den nya organisationen innebär att fyra regionala ledningar blir 
två. Den första september flyttar ledningscentralen vid region-
ledning Syd i Karlskrona till Kustbevakningens regionledning i 
Göteborg, Käringberget. Regionledning Syd i Karlskrona avveck-
las helt den 30 september 2011, när de två tidigare regionled-
ningarna syd och väst tillsammans bildar den gemensamma regi-
onledning Sydväst. Den 5 september 2011 flyttar ledningscentra-
len vid regionledning Ost, i Stockholm, Nacka Strand, temporärt 
till regionledningen i Härnösand (nuvarande regionledning Nord). 
Den 26 september återgår ledningscentralen till sin ordinarie lo-
kalisering i Stockholm, Nacka Strand. Alla ordinarie kontaktvägar 
kommer att fungera även under den tillfälliga omstationeringen. 
Den sista september avvecklas regionledning Nord i Härnösand 
och den nya gemensamma regionledning Nordost tar över från 
den första oktober.

Då de bägge regionledningarna i Härnösand och Karlskrona 
avvecklas kommer Kustbevakningens regionala organisation 
från och med den första oktober att bestå av två regionledningar 
– regionledning Nordost i Stockholm och regionledning Sydväst 
i Göteborg. Till regionledningarna hör var sitt samverkanskon-
tor, med handläggare för regional samverkan, i Härnösand och 
Karlskrona. 

Föreningens kansli och styrelsen
Affe Norgren har nu börjat sin tjänst som VD i föreningen från den 
1 augusti. Styrelsesuppleant Margareta Stenbock von Rosen har 
gått in som ordinarie styrelseledamot efter Affe som lämnade sin 
styrelsepost vid anställningens början.

✯ Departement & Myndighet

✯ Medlemsnytt 

Manöverreglage som det kan se ut i maskinrum.
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Fynd på sjöbottnen utanför Birka ställer nya frågor om  
den vikingatida staden
En sjöstad på pålar, ett försvarsverk på vatten eller ett torg utan-
för strandlinjen? 

 – Undersökningar av hamnen utanför Svarta jorden visar att 
den är betydligt med komplex än vi trott tidigare, säger Andréas 
Olsson, chef på arkeologienheten, Sjöhistoriska museet. 

Nu har marinarkeologer från Sjöhistoriska museet och Söder-
törns högskola inlett de årligen återkommande undersökningar-
na av Birka. Tillsammans försöker de förstå hur staden fungerat 
ur ett maritimt perspektiv.

– Birka är en självklar plats att bedriva forskning kring vikinga-
tidens skepp, sjöfart och kommunikation, säger Johan Rönnby, 
professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola. Birka, som 
ligger på Björkö i Mälaren, var bebodd under tidig vikingatid – 
från 700-talet fram till 900-talet. Platsen är en av Sveriges mest 
undersökta fornlämningar. Trots det finns mycket kvar att upp-
täcka, särskilt Birkas hamnar och sjöfart är ett outforskat om-
råde.  Årets undersökningar är koncentrerade till vattenområdet 
utanför den centrala bebyggelsen, även kallat Svarta jorden. 

– Hamnen är något av ett mysterium för oss, den är långt mer 
avancerad än man tidigare trott. Vi ser att det finns spår efter 
olika typer av bryggor och plattformar och pirar i vattnet, men vi 
har ännu inte förstått hur det har sett ut eller använts till, säger 
Andréas Ohlsson. 

Trots att Birka är rikt på lämningar har fortfarande inget skepp 
från tiden hittats. Denna viktiga pusselbit saknas, men förra året 
bärgades spanten till ett skepp ur en vassrugge. 

– I år ska vi ge oss ner i vassruggen och se om vi hittar resten 
av skeppet. Ett sådant fynd är nödvändigt för att förstå vilken typ 
av sjöfart som besökt ön och staden, säger Johan Rönnby.

✯ Boknytt och kultur Sensationellt vrakfynd i Östersjön
På 75 meters djup vid Ölands norra udde ligger ett stort skepps-
vrak byggt i massiv ek och överallt på vrakplatsen ligger stora 
bronskanoner. En dykargrupp har efter många års letande nu 
funnit vad som verkar vara det mytiska svenska krigsskeppet 
Mars, som förliste i strid med den dansk-lybska flottan 1564. 
Mars var ett av sin tids största skepp med 107 kanoner och hade 
en besättning på 800 man. Hon var större än skeppet Vasa och 
hade också fler kanoner. Historien om skeppets förlisning är en 
legendarisk svensk sjöhjältesbeskrivning och sökandet efter 
Mars har pågått i decennier.

– Allt tyder på att det är Mars vi har hittat. Både storleken på 
vraket och dateringen stämmer. På en av bronskanonerna finns 
också ett emblem med den svenska vasakärven. Detta är en 
pojkdröm som går i uppfyllelse och bland det största jag varit 
med om, säger Richard Lundgren som är en av dykarna som hit-
tade vraket.

Utkik över sju hav  
– en 30-årskavalkad

Redaktör Torbjörn Dalnäs 
Utgiven av Sjöfartsverket 2011

Tidskriften UTKIK utkom 
mellan åren 1980 och 2010 
som informationsbulletin för 
Handelsflottans kultur- och 
fritidsråd.  Den ersätts numera 
av ett tiotal UTKIK-märkta sidor 
i varje nummer av tidskriften 
Sjörapporten. Torbjön Dalnäs 

arbetade med publikationen UTKIK som redaktör fram tills 
dess nedläggning 2010. I boken Utkik över sju hav – En 30-års 
kavalkad har han sammanställt tidlösa reportage och artiklar 
från alla åren som tidskriften utkom. Boken kan köpas genom 
Sjöfartsverket samt via Breakwater Publishing.

Scaniamotorer i nya räddningsbåtar
Royal National Lifeboat Institution har valt motorer från Scania 
till sina nya räddningsbåtar. Varje båt får två av Scanias nya 
13-liters marinmotorer, som visas för första gången på mäss-
san Seawork i Southhampton i juni 2011. Royal National Lifeboat 
Institution bygger nya båtar för sök- och räddningsuppdrag längs 
Storbritanniens och Irlands kuster. De nya båtarna har inled-
ningsvis beteckningen FCB2 (Fast Carriage Boat 2). Efter god-
kända driftprov får fartygsklassen namnet Shannon efter Irlands 
längsta flod. Varje räddningsbåt drivs av två Scania 13-liters ma-
rinmotorer på 650 hk. Därmed har ytterligare ett sjöräddnings-
sällskap valt Scaniamotorer till sina räddningsbåtar – Scania 
levererar redan motorer till flera andra sällskap över hela världen, 
till exempel i Sverige, Finland och Kina. Scania (Great Britain) Ltd 
har arbetat tillsammans med RNLI för att öka båtarnas livrädd-
ningsförmåga.

✯ Pressreleaser
Maretron lanserar flödesmätaren FFM100
MARETRON FFM100 är en flödesmätare för att optimera bräns-
leförbrukningen. FFM100 använder positiv förskjutningsteknik 
för att mäta bränsleflödet vilket ger stor noggrannhet. Ytterligare 
fördelar med mättekniken är borttagandet av komponenter som 
dämpar pulsflödet. FFM100 kräver färre komponenter vilket mins-
kar installationskostnaden.

FFM100 använder sann temperaturkompensering med inbäd-
dade temperaturgivare i mätarna. Returbränslet är i allmänhet 
varmare än det levererade bränslet och om det inte kompense-
ras, kan felaktigheter upp till 5 % uppstå i motorns bränsleför-
brukning. 

FFM100 upptäcker också momentana reverserade flöden i 
bränsleledningarna på grund av fluktuerande tryck som orsakas 
av insprutningspumpen. Mindre exakta system beräknar det 
omvända bränsleflödet som en del av det förbrukade bränslet, 
medan FFM100 visar ett korrekt momentant reverserat flöde.

Slutligen kan FFM100 användas för vätsketyper annat än 
bränsle (t.ex. vatten, olja etc.) genom att beställa en lämplig flö-
desgivare. FFM100 är NMEA 2000-certifierad så man kan granska 
all information var som helst på fartyget med hjälp av ett kom-
patibelt NMEA 2000-display. FFM100 är en nyckelkomponent i 
Maretron N2KView ® fartygsövervaknings- och kontrollsystem.



 

 Skärgårdsredaren 3-11★ 31 

DÖDSFALL
Bengt Erik Stenmark
Bengt Erik Stenmark, Alingsås, har avlidit i en ålder av 77 år. Han 
efterlämnar hustru Ingela och barnen i tidigare äktenskap Catrin, 
Marie och Sise med familjer samt Ingelas dotter Ulice med familj.

Bengt Erik Stenmark föddes och växte upp i Halmstad. Han 
gick till sjöss i tonåren och avslutade den delen av sitt liv med en 
värnpliktig sjöofficersexamen. Efter kompletterande gymnasiala 
studier och universitetsstudier erhöll han 1963 en juris kandidat-
examen vid Lunds universitet. 

Efter sin tingstjänstgöring påbörjade Bengt Erik 1966 sin 
yrkeskarriär på Sjöfartsstyrelsen, sedermera Sjöfartsverket. 
Sjöfarten stod inför bl.a. stora sociala förändringar och Bengt 
Erik sågs vara en mycket lämplig person att kunna följa och möta 
denna utveckling. Det dröjde inte länge förrän man noterade 
Bengt Eriks arbetskapacitet och intellektuella förmåga.

1973 utsågs Bengt Erik till sekreterare åt den statliga utredningen 
angående de ombordanställdas arbets- och miljöförhållanden. I 
det arbetet befästes Bengt Eriks förmåga.

1974 utnämndes han till chef för Sjöfartsinspektionens arbets-
miljöenhet, där han i än högre grad profilerade sin kapacitet. 
Bengt Eriks arbete resulterade inte bara i faktiska förbättringar 
ombord på fartygen utan också i synen på och förhållningssättet 
till de ombordanställda.

1978 beslöt Sjöfartsverket att Bengt Erik tills vidare skulle 
inneha den nyinrättade tjänsten som chef för den s.k. system- 

och normenheten. Det framstod som något naturligt att samhäl-
lets förändringar även krävde en förändrad syn på tillsynen av 
sjöfarten. Detaljtillsynens tid var ifrågasatt och skulle komma att 
ersättas med en systemtillsyn i vilken hela rederiets organisation 
ingick och inte bara som tidigare rederiets fartyg med dess be-
sättning och tekniska utrustning. 

1985 utsågs Bengt Erik till chef för Sjöfartsinspektionen.  Hans 
livs- och samhällssyn i kombination med hans intellekt ville emel-
lertid mer än så. 1995 tillträdde Bengt Erik en nyinrättad tjänst 
som forsknings- och utvecklingschef för Sjöfartsverket.

Efter sin pensionering 1998 lade han i snabb takt fram sin 
licentiatuppsats och sin doktorsavhandling inom det mer vid-
sträckta sjösäkerhetsområdet.

En förhållandevis kort tid därefter slog sjukdomen till. Efter yt-
terligare ett år förvärrades situationen och Bengt Erik blev till sin 
bortgång rullstolsbunden men också oförmögen att kunna tala.

Bengt Erik var en i sanning komplex och obyråkratisk person 
men med en tydlig etik och moral. Jag, som tidigare medarbe-
tare, önskar att fler fick möjlighet att möta en så kompetent och 
stark personlighet som Bengt Erik. 

Christian Lindquist

(Christian Lindquist är pensionerad från Sjöfartsverket och  
tidigare bl a överinspektör vid Sjöfartsinspektionen i Stockholm)

✯ Personnytt

Madeleine tf VD för SL och WÅAB
Madeleine Raukas är tillförordnad vd för SL 
och Waxholmsbolaget sedan i slutet av juni. 
Göran Gunnarsson begärt att få sluta sitt 
uppdrag som vd på egen begäran. Göran 
Gunnarsson rekryterades med uppdraget 
att förbättra SL:s organisation och att göra 
vardagen enklare för stockholmarna.

SKÄRGÅRDSREDARNAS 
HÖSTMÖTE 5-7 oKTobER  

i LuLEÅ
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DÖDSFALL

Bengt Cremonese
Sjökapten Bengt Cremonese avled den 29 maj efter en tids svår 
och plågsam sjukdom. In i det sista behöll han intresset för sjö-
fart, fartyg och, inte minst, ångaren Bohuslän. Hans livsgärning 
har redan skildrats på flera platser: uppväxten i Göteborgs skär-
gård, de tidiga åren till sjöss som jungman, matros och båtsman, 
studierna som ledde fram till sjökaptensexamen, hans mångåriga 
fackliga engagemang i Sveriges Fartygsbefälsförening, SFBF, 
där han även var ordförande, som befälhavare i ”Stena Danica”. 
Han var far, farfar och morfar och vid sin sida hade han sin äls-
kade Kickan. Sin trygga ankarplats hade Cremo, som han alltid 
kallades, i Smedstorp vid Hällingsjö. Här vilade han ut efter vak-
terna ombord. Under vintrarna fick han utlopp för en annan stor 
hobby – skidåkning, gärna i Norges, Sveriges eller sydeuropas 
fjällvärld.

Under åttiotalet kom Bengt, kanske av en lycklig slump, att ta 
ett befälhavarpass ombord i ångaren Bohuslän. Det blev starten 
till hans gärning i Sällskapet Ångbåten och ombord i Bohuslän. 
Som så många andra blev han ordentligt betagen i ångaren och 
hon var ständigt i hans tankar ända till slutet av maj innan hans 
bortgång. 

Nu är ju ångaren på inget sätt ett modernt fartyg. Nej, här 
gäller riktigt sjömansskap för här finns inga bogpropellrar, inga 
joysticks att styra med, ingen direktmanövrering av maskin, 
ingen styrmaskin utan direktstyrning medelst en enorm träratt. 
Maskin får sina order via en maskintelegraf. Allt sker manuellt. 
Cremo blev helt engagerad i denna ålderdomliga värld, som 
dessutom befolkades av människor som arbetade och arbetar 
helt ideellt utan ett öres ersättning. Han föll väl in i rollen om-
bord. Gladlynt och lätt mullrande, nära till ett smittande skratt 
men krävande och noggrann när tjänst och fartyg krävde det. 
Kommandobryggan lämnades högst ogärna och måltiderna in-
togs ”flying”. Från bryggan hölls järnkoll på omgivningen. Ingen 
kunde missta sig på hans stolthet, då Bohuslän blev föremål för 
glada vinkningar, hejarop och saluter. När Stenas fartyg hälsade 
Bohuslän med tre långa svarade han med tre långa ur ångvisslan 
med glädjen lysande ur ögonen. Bakom den sjömässiga appa-
rationen dolde sig en själ genomsyrad av empati för kamrater 

och olycksbarn. De som verk-
ligen råkat illa ut kunde räkna 
med hans tysta stöd. Hans om-
sorg och handlingskraft var stor 
när någon oförskyllt drabbades 
av ett missöde eller en olycka. 
Dem han litade på visade han 
stort förtroende.

2007 erhöll han tillstånd som 
borgerlig vigselförrättare. Det 
har blivit åtskilliga vigslar om-
bord med skanskappen som 
altare. I början av nittiotalet val-
des Bengt Cremonese till ordfö-
rande i Sällskapet Ångbåten. 

På Midsommardagen 2010 seglade Bohuslän en beställningstur 
från Göteborg till Bohus–Malmön där vi låg över natt. Vädret var 
detta veckoslut helt fantastiskt med sol, värme och svag vind. 
Så vackert att beställarna bad om några timmars förlängning för 
att njuta av ångaren och vädret. Detta blev Bengts sista segling i 
ångaren Bohuslän, hans ögonsten efter Kickan och familjen. Han 
hade nått klarhet om sjukdomens följder men såg med fasthet 
och oförskräckthet framåt.

Den 8 mars 2011 avsade sig Bengt Cremonese redarskapet 
och ordförandeskapet i Sällskapet Ångbåten, varvid vice ordfö-
randen Kim Forssblad genast tillträdde som ordförande. Den 28 
april, just när ångaren låg nymålad och fin vid Stenpiren gjorde 
han sitt sista besök ombord. Den 29 maj 2011 ankrade han upp 
för gott. 

I dessa stunder går tankarna från oss ombord i Bohuslän och 
”Färjan 4” till främst Kickan i hennes svåra stunder men också till 
Bengts barn och barnbarn.

Begravningsakten ägde rum i en fullsatt Masthuggskyrka. 
Bisättningen skedde till sjöss från ångaren ”Bohusläns” fördäck 
den 16 augusti 2011 i närheten av Valö, där Bengt Cremonese för 
51 år sedan tog sina första tag till sjöss.

Bo Starmark
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Nya rekord
Ännu en Almedalsvecka har genomförts. 
I år var det inte mindre än 1476 genom-
förda evenemang! Vissa har kommen-
terat att årets vecka innehållit få poli-
tiska utspel, andra har glatt sig åt ”de 
lågmälda samtalens Almedalsvecka”. 
Politiker har medverkat i mer än 30 % 
av de evenemang som funnits med i årets 
officiella kalendarium enligt Almedals-
veckans nyhetsbrev. Almedalsveckan 
är ett viktigt forum för möten mellan 
politiken, intresseorganisationerna och 
näringslivet och i år rapporteras också 
det största uppskattade antalet besökare, 
närmare 14 000 personer. 

Kö till Sjöfartspuben
Skärgårdsredarna och samarbetande 
organisationer kunde konstatera att Sjö-
fartspuben lockade stora skaror för fjär-
de året i rad. Arrangemanget har etab-
lerat sig som en tydlig mötesplats kring 
sjöfarten. På söndagens Sjöfartspub 
talade Anders Vikström, befälhavare på 

isbrytaren Atle, inför runt 130 personer 
om Nordostpassagen och dess möjlighe-
ter och utmaningar. Till måndagspuben, 
med infrastrukturminister Catharina 
Elmsäter-Svärd som gästtalare, ringlade 
kön lång först ute på gatan och därefter 
i trädgården in mot tältet. Man räknade 
in ca 250 personer och konstaterade att 
stora delar av näringens nyckelaktörer, 
från både privat och offentlig sektor, var 
på plats och även en hel del politiker. 
Infrastrukturministern talade under 
rubriken ”Hur viktig är svensk sjöfart?”. 

Frågan fick kanske inget riktigt svar, men 
ministern meddelade att Sverige ska ha 
en sjöfartsstrategi på plats våren 2012. 
Hon sa att departementet valt att titta 
på sjöfarten ur det bredare perspektivet 
istället för att fastna i tonnageskatte- el-
ler registerfrågan. Regeringen vill att 
sjöfarten ska ha bra villkor och vara så 
konkurrenskraftig som möjligt. 

Almedalens Sjöfartseftermiddag
Under måndagen arrangerades även en 
sjöfartseftermiddag med fyra pass och 
ämnesområden. Sjöfartsverkets gene-
raldirektör Ann-Cathrine Zetterdahl 
inledningstalade och därefter handlade 
det om hållbara transportsystem, kol-
lektivtrafik till sjöss, sjöövervakning, 
projektet ”All aboard” för ökad jäm-
ställdhet inom fritidsbåtssektorn och om 
båtliv och turism.

Jaak Meri från Sjöfartsverket berät-
tade om ”Shipair”, en emissionsdatabas 
som Sjöfartsverket och SMHI med stöd 
av Naturvårdsverket utvecklar för att 

Almedalsveckan
text & foto: leena tegevi

Hållbara transporter till sjöss diskuteras vid Almedalens Sjöfartseftermiddag. Fr v Moderator: Mikael Castanius, branschchef, Sveriges  
Hamnar, Jerker Sjögren, projektet CLOSER, Lindholmen Science Park AB, Magnus Kårestedt, VD, Göteborgs Hamn, Lena Erixon, vice general-
direktör Trafikverket, Jonas Vedsmand, marknadsdirektör, Sjöfartsverket.
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beräkna utsläpp till luft från sjöfart. Be-
räkningarna baseras på verkliga fartygs-
rörelser (m.h.a.AIS) och emissionsfak-
torer för varje fartyg eller fartygstyper. 
Systemet beräknas bli klart under hösten 
2011.

Sjöfartspuben och eftermiddagsse-
minariet arrangerades gemensamt av 
Sjöfartsforum, Sveriges Hamnar, Sjö-
fartsverket, Skärgårdsredarna, Sveriges 
Skeppsmäklareförening och Svenskt 
Marintekniskt Forum.

Många fartyg på besök i hamnen
Sjöfarten märktes även på annat sätt 
under Almedalsveckan. Sveriges Reda-
reförening lyfte i sina seminarier fram 
piratproblematiken, nollemissionsfartyg 
och effekter för kustsjöfarten vid likabe-
handling av transportslagen. Ombord på 
Kustbevakningens fartyg TRITON lyftes 
samarbetet mellan statens aktörer fram 
liksom säkerhets- och skyddsfrågorna. 
I Visby hamn låg Försvarsmaktens 
MS Karlskrona med olika aktiviteter 
ombord. Där låg även medlemsfartygen 
Teaterskeppet och Briggen Tre Kronor 
som hyrts för olika seminarier. 

Besöksnäringens konjunkturbarometer 
2011
Var fjärde vill nyanställa och över 80 % 
av Sveriges turistföretagare är positiva 
till den ekonomiska utvecklingen inom 
turismbranschen. Det framgår av 2011 
års konjunkturbarometer som presente-
rades av Rese- och Turistnäringen i Sveri-
ge under Almedalsveckan i Visby. Enligt 
undersökningen råder en ekonomisk 
optimism med planerade nyanställningar 
och nyinvesteringar. Hinder för till-
växt är, enligt de tillfrågade, begränsad 
tillgång på kapital, brist på lönsamhet 
och egen tid samt försvårande myndig-
hetsregler.

Besöksnäringen har ökat med 14 % 
jämfört med 2010 och med 130 % på 
tio år. Antalet turister i Sverige förutspås 
öka med 50 procent fram till år 2020 
berättade Jan Lundin, vd på Rese- och 
Turistnäringen i Sverige, vid seminariet. 

Vad vore besöksnäringen utan  
transporter?
Besöksnäringen, turismen, växer så 
det knakar och är en allt viktigare del 
i svensk ekonomi – en ny basnäring 
rentav! Vilken roll spelar transporterna 
för besöksnäringen? Hur kan dålig 
framkomlighet till turistdestinationer 
åtgärdas? Dessa frågeställningar diskute-
rades under ett seminarium i Almedalen 
som arrangerades av TransportGruppen, 

Svensk Handel, Svenska Taxiförbundet, 
Svenska Bussbranschens Riksförbund. 
Vid detta seminarium presenterades 
en ny rapport som HUI Research tagit 
fram på uppdrag av TransportGruppen. 
Rapporten visar att godstransporter 
som har koppling till turismen ger lika 
många arbetstillfällen som persontrans-
porterna. Sett till sysselsättningseffekter 
står turismdelen i persontransporter 
och godstransporter för nästan 51 000 
heltidsarbeten. Denna siffra kan jämfö-
ras med den för Sverige stora pappersin-
dustrin som ger 35 800 heltidsarbeten. 
Det blir också allt viktigare i den ökande 
besöksnäringen att flytta ut besökare 
från storstäderna. 

”Svensk Turism AB * har tagit fram en 
strategi för hur besöksnäringen ska för-
dubblas till 2020. Strategin omfattar en 
satsning på destinationsutveckling, vilket 

bland annat kommer att ställa krav på 
personers möjligheter att ta sig till de 
olika destinationerna och på goda förut-
sättningar för varuförsörjningen. För att 
växa och för att bidra till marknadsfö-
ringen av turistdestinationer i vårt land 
krävs därför att besöksnäringen beaktas 
i infrastrukturplaneringen…Transporter 
är en nyckel för turism. Turism är det 
dominerade ressyftet för alla långväga 
resor.”

Ur rapporten ”Transporter – en viktig 
del av turismen”. Rapporten finns på 
Transportfakta.se.

Not: * Svensk Turism AB är, tillsammans med 
näringsdepartementet, ägare till VisitSweden 
AB vars uppgift är att skapa ett ökat resande 
till Sverige. Svensk Turism AB ägs av ca 170 
företag och organisationer som i sin tur repre-
senterar tiotusentals företag i den svenska 
besöksnäringen. 

Överst: Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd lovade en sjöfartsstrategi under 2012.
Fr v: Många ur näringen och flera politiker besökte Sjöfartspubens seminarier. Mitten: Trans-
portGruppen lyfte fram transporternas betydelse för besöksnäringen. Höger: Försvarsmins-
tern Sten Tolgfors talade om skydd och säkerhet på sjön.
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FoToGRAF  ANNIKA WENNERHoLM

Fartyget 
Erik Nordevall II
Hjulångfartyg (fioltyp, indragna 

skovelhjul)

Längd: 28,6 m

Största bredd: 6,5 m

Bordläggningsbredd vid hjul: 

4,3 m

Djupgående: 1,9 m

Deplacement: 150 ton

Antal spant: 58 st i ek

Bordläggning: ek på ek

Maskin: Två balansångmaskiner 

om vardera 17 hk

Bränsle: ved

Förbrukning: ca 1 m³/h vid 5 

knop

Marschfart: 7 knop

Max passagerare: 80 st

ombord finns 18 hyttplatser.

Klassning: Enligt Sjöfartsverkets 

regler för kustfart

FoToGRAF: ANNIKA WENNERHoLM
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Därefter gick hon ombord med ett litet 
följe för en tur på Riddarfjärden. Dessför-
innan hölls flera tal av såväl Eric Nord-
evall ”själv”, gestaltad genom Stig Sö-
derlund, samt av skeppsbyggmästare och 
projektledare Patrik Zimonyi, länsöverdi-
rektör Göran Bengtsson Västra Götaland, 
regionrådet Birgitta Losman, Västra Gö-
talandsregionen, museichef Hans-Lennart 
Ohlsson Sjöhistoriska museet och ordfö-
rande Inge Karlsson, Forsviks Ångbåtar 
Ek. förening. Närmare 300 särskilt in-
bjudna gäster fanns med vid dopet och 
minglade på Evert Taubes terrass. Under 
dopdagen förde hjulångaren den gamla 
unionsflaggan som fanns före 1844 och 
som symboliserar den samtid då original-
fartyget byggdes.

S/S Eric Nordevall II
Hjulångaren Eric Nordevall II är en replik 
av ett av Sveriges första maskindrivna far-
tyg som ursprungligen konstruerats sär-
skilt för den då relativt nyöppnade Göta 
Kanal. Originalfartyget Eric Nordevall 
som byggdes vintern 1836-37 ligger väl-
bevarat på 45 meters djup i Vättern där 
det sjönk 1856 och återupptäcktes 1980. 
Repliken är byggd på Forsviks varv vid 
Göta Kanal i Västergötland. Ångmaski-
nen är byggd vid Motala Verkstad som 
också byggde originalmaskinen redan 
1836. Den unika ångpannan är byggd vid 
Karlskronavarvet. Hitintills har fartyget 
kostat 75 miljoner som dels kommer från 
sponsorer och dels via EU-bidrag 

Passagerarfartyg
2012 kommer att bli Hjulångarens första 
säsong med betalande passagerare. Far-
tyget tar max 80 passagerare. Då får en 
del vara på övre däck och en del på undre 
däck. Salongen rymmer ca 20 personer. 
Ombord kommer endast enklare förtä-
ring och drycker att serveras. Fartyget gör 
stopp för måltider och övernattningar. 
Rederibolaget kommer att ha samarbete 
med välkända hotell och restauranger ut-
efter Göta kanal.

Originalfartyget
S/S Eric Nordevall ritades av en av de mest 
kända fartygsbyggarna i Sverige på den 
tiden, sjöofficeren inom svenska marinen 
Johan Gustaf von Sydow. Eric Nordevall 
var ett av fem fartyg och byggdes speci-
ellt för att trafikera Göta kanal. På grund 
av slussarnas bredd var Eric Nordevall 
byggd i form av en så kallad fiolbåt med 
indragna fartygsskrovsidor och skovel-
hjul. Den byggdes på Hammarstens Varv 
i Norrköping 1836-1837. Tillsammans 
med sina fyra systerfartyg revolutionera-
de Eric Nordevall svenska transporter och 
gav möjlighet att för första gången resa 
mellan Göteborg och Stockholm efter en 
fastställd tidtabell. Dåtida pris för en resa 
var ca 50 riksdaler vilket motsvarar cirka 
14 200 kr enligt 2009 års penningvärde.

Förlisningen av S/S Erik Nordevall
Vid middagstid en vacker försommardag 
den 4 juni 1856 lade hjulångaren Eric 
Nordevall ut från hamnen vid slottet i 
Vadstena, där man lämnat och hämtat 
passagerare samt lastat brännvin från lag-
ret på slottet. Kapten Bergström lämnade 

efter någon timme rodret till rorgängare 
Eriksson och gick ner under däck. Ef-
ter ett tag lämnade också Eriksson däck 
för att gå och sova. Besättningsmannen 
Eliasson beordrades ta över rodret med 
orden ”du kan gå hur nära ön Jungfrun 
som helst”. Det var Eliassons första resa 
och han följde ordern men gick på fel sida 
om ön och där fanns ett grund. Vädret 
var lugnt och man försökte att för egen 
maskin ta sig loss från grundet men satt 
ohjälpligt fast. Hjälp tillkallades och pas-
sagerare och last lossades och fördes till 
Motala. Fartyget sjönk senare. Vid dyk-
ningar och efterforskning upptäcktes 
vraket av Hjulångaren Eric Nordevall på 
Vätterns botten 1980.

Vem var Eric Nordevall?
Erik Nordvall (1753-1835), var en av 
de framstående teknikerna i kanal- och 
slussbyggande i Sverige under 1700- och 
1800-talet. Han blev adlad 1816 och änd-
rade då sitt namn till Eric Nordevall. Han 
hade tidigare 1807 fått Wasaordern och 
1819 blev han utsedd till överstelöjtnant 
mekanikus.

KRoNpRiNSESSAN DÖpTE 

hjulångaren Eric Nordevall
Vid en lyckad dopceremoni den  
29 augusti på Riddarholmskajen 
släppte H.K.H. Kronprinsessan Victoria 
champagneflaskan mot hjulångaren 
Eric Nordevall II och önskade fartyget 
all lycka på framtida färder över de  
sju haven.  

text: lars-åke gustavsson
foto: per hilding

Hjulångaren Eric Nordevall II i full fart.

Konversation i tidstypiska 
kläder på däck.  
Till höger: Eric Nordevall 
skapade en egen parad-
uniform 1814. 

KäLLA: www.nordevall.com
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För att förbättra arbetet med kvalitet kan 
därför ISO 9001 vara ett alternativ. ISO 
står för International Organization for 
Standardization och 9001 visar att det 
handlar om kvalitet. Det finns alltså en 
internationell standard för kvalitetsfrå-
gor. Denna standard fungerar inom alla 
branscher och gör att alla företag, kunder, 
leverantörer och myndigheter ”pratar ett 
språk”, ISO 9001. 

Det finns även andra kända standarder. 
Bland de mest kända är ISO 14001 (miljö) 
och OHSAS 18001/AFS 2001:1 (arbets-
miljö).

Det finns redan idag skärgårdsrede-
rier som är certifierade via några av dessa 
standarder, exempelvis AB Göteborg-
Styrsö Skärgårdstrafik och Trafikverket-
Färjerederiet. 

ISO-standarderna fungerar som före-
tagsledningens verktyg för att styra och 
förbättra företaget. Det ger också perso-
nalen en tydlighet vilka rutiner och arbets- 
sätt som gäller i företaget.

Vad innebär en certifiering enligt 
ISO 9001?
Certifiering innebär att företaget följer en 
standard med dess krav. ISO-standarder-
na innehåller ett antal ”skall-krav” som 
företaget skall svara upp mot. Ett exem-
pel på detta kan vara att företaget skall ha 
en policy. Det finns sedan ett par ”skall-
krav” på vad policyn skall innehålla. Uti-
från detta skrivs en policy som uppfyller 
kraven och är anpassad till verksamheten.

När alla kraven i standarden är upp-
fyllda, personalen har kunskap inom de 
områden som krävs samt en internrevi-
sion har genomförts kan en extern revi-
sion genomföras. Den externa revisionen 

genomförs av ett ackrediterat certifie-
ringsorgan. Ackreditering i Sverige sker 
via SWEDAC. Exempel på ackrediterade 
företag är SP (Sveriges Tekniska Forsk-
ningsinstitut), DNV (De Norske Veritas) 
och BVC (Bureau Veritas Certification). 
De ackrediterade certifieringsorganens re-
visorer är väl kalibrerade via interna och 
externa kontroller.

Den första externa revisionen kallas 
certifieringsrevision. Den sker i två steg, 
där steg 1 är en dialog där revisorn följer 
upp att företaget är klart för certifiering 
och ger en rapport på de brister som be-
höver förbättras till steg 2. Vid steg 2 sker 
genomgång av att alla ”skall-kraven” i 
standarden uppfylls. När detta uppfyllts 
kan ett certifikat lämnas. Därefter sker år-
liga återkommande revisioner som följer 
upp att förbättringsarbetet flyter på enligt 
företagets planer. 

Det är inte lätt att klara av en certifie-
ring. Det är många företag som har startat 
ett certifieringsarbete men aldrig kommit 
i mål. De som en gång nått certifiering be-
håller nästan alltid sina certifikat, då de 
ser nyttan med styrda processer och stän-
diga förbättringar.

Vad innehåller en ISO-standard?
Innehållet i de olika standarderna är na-
turligtvis områdesbaserat, men uppbygg-
naden av standarderna är likvärdiga. De 
består av fyra delar: Planering, Genom-
förande, Uppföljning och Agerande. 

I avsnittet Planering identifieras under-
lag som företaget måste ta hänsyn till. 
Det kan vara lagstiftning och betydande 
områdespåverkan från företaget. Detta är 
sedan underlag för målarbete med hand-
lingsplaner. Genomförande är den dagliga 

driften och innehåller t.ex. arbetet runt 
kompetens, kommunikation, organisa-
tion dagliga rutiner samt riskarbete. Av-
snittet Uppföljning handlar om att följa 
upp lagar, mål, nyckeltal, avvikelser och 
göra internrevision. Agerar gör företags-
ledningen. Dels för att förbättra lednings-
systemet, dels för att förbättra arbetssät-
tet och målarbetet.

Vilka skäl finns det för skärgårdsrederi-
erna att certifiera sig?
Det finns flera anledningar till att företag 
certifierar sig. Det vanligaste är att det 
finns kundkrav. Kunden kan via dessa 
krav luta sig mot att externa certifierings-
organ granskar deras leverantörers för-
bättringsarbete med kund- och lagkrav. 
Idag blir det allt vanligare att det är in-
terna krav. Företagsledningen vill ha ett 
varumärke som andas förtroende, perso-
nal vill ha trygga arbetsrutiner och ägare 
vill att det sker en systematisk förbättring 
i företaget.

Som jag nämnt tidigare är ISO en in-
ternationell standard, vilket gör att alla 
intressenter till branschen vet vad en cer-
tifiering innebär. Det blir därför lättare att 
prata exempelvis kvalitetsförbättringar 
med leverantörer, kunder, myndigheter. 

De externa revisorerna som idag föl-
jer upp det certifierade företaget har god 
kunskap om företagsledning och hur 
företaget maximalt skall utnyttja sitt 
certifierade ledningssystem. Detta är till 
stor hjälp för hela organisationen. Revi-
sionerna sker i en öppen dialog där båda 
parterna har företagets förbättringsarbete 
för sina ögon.

Slutligen vill jag därför svara på frågan 
i rubriken. En ISO-certifiering förbättrar 
branschens kvalitet och systemtillsynen 
blir tydligare och enklare. 

Dag Sjöholm  Sektionschef 
Ledningssystem för SP Certifiering

Kan ISO-certifiering förbättra 
branschens kvalitet och systemtillsyn?
Inom skärgårdstrafiken finns idag olika sätt att arbeta med kvalitetsfrågor och 
förbättringar. Det finns dock inget som är gemensamt mer än en del systemtillsyn 
som sker via myndighetstillsynen. Tyvärr skiljer den sig också, då kunskapen är 
olika inom myndigheten.

Det finns flera anledningar till att företag certifierar sig. Det vanligaste är att det finns kundkrav.  
Kunden kan via dessa krav luta sig mot att externa certifieringsorgan granskar deras leverantörers 
förbättringsarbete med kund- och lagkrav. 
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Flottningsbåtarna i Leksand
För 100 år sedan flottades mycket tim-
mer på vattenvägarna i Dalarna och det 
fanns gott om 10-15 meters ångdrivna 
flottningsbåtar. Många med ett stort 
wirespel akteröver. Idag är flottningen 
ett dunkelt minne blott, men ett tiotal 
flottningsbåtar finns kvar för privat 
nöje. Siljan tycks ha en undergörande 
inverkan på båtarnas skrov, de är nästan 
helt opåverkade av korrosion och även 
pannorna har klarat sig.

Sommaren 1984 skulle järnvägen mel-
lan Borlänge och Insjön fira sitt hundra-
årsjubileum. Festtåget från Borlänge 
skulle givetvis dras av ett ånglok och så 
ville man fortsätta resan sista biten till 
Leksand per ångbåt. Alltså engagerades 
ett antal flottningsbåtar, men vad skulle 
Inspektionen säga? 

Skrov i gott skick, pannor med arma-
tur besiktigade, livbojar och livbälten 
OK, men hur var det med stabiliteten? 
Det fanns inga ritningar och ingen doku-
mentation, så här återstod bara prak-
tiska prov. Utrymme och utrustning för 
15 – 30 personer per båt, så vi ställde upp 
ortsbefolkningen vid en brygga, tog om-
bord avsett antal personer och placerade 
dem längs relingen – båt för båt. Så kol-
lades fribordet på båda sidorna. För alla 
båtarna blev krängningen 3 – 5 grader 
och alla hade ett betryggande restfribord 
kvar. De fick sina endagscertifikat och 
det blev en lyckad tillställning.

Två Västeråsare
Jag fick oväntat besök av en bekymrad 
man. Han hade beställt en 14-meters 
stålmotorbåt som nu var under byggnad 
i Västerås. Inte på något varv utan av 
en mekanisk verkstad på betryggande 
avstånd från Mälarens vatten. De kon-
struktionsritningar han visade upp fick 
mig att inse att det var en hel del som 
inte överensstämde med min uppfattning 
om hur en båt ska konstrueras. 

– OK,sa jag, vi åker dit, snarast. 
Väl på plats möttes vi av en smått 
bekymrad verkstadsägare och hans 
verkmästare, som utstrålade desto mer 
av självsäkerhet. Målet för vår ömma 
betraktelse var i stort sett stålfärdigt. 
Att man helt och hållet glömt att sätt dit 
några spant var väl inte mycket att orda 
om. ”Behövs inte”, sa verkmästaren. 
Men det fanns mer – däcket var tvär-
skeppsförstyvat medan däckshustaket 
var långskeppsförstyvat. Inte en tanke på 
att förstyvningarna borde landa på något 
som kunde föra krafterna vidare ner i 
skrovet. Roderaxelhylsorna var fastsvet-
sade direkt mot bottenplåten och för 
övrigt ostagade. Lagringen hade exakt 
samma håldiameter som hålen i hylsans 
botten och topplock, vilket garanterade 
att lagret skulle undgå förslitning och an-
nan defekt. Hylsorna var korta, slutade 
väl under vattenlinjen och saknade tät-
ning. Som dukat för läckage… 
Efter genomgången ombord var det 
dags för en sittning med beställaren, 

verkstadsägaren, hans verkmästare och 
båtens konstruktör. Verkstadsägaren 
lyssnade och verkmästaren protesterade 
vilt mot varje anmärkning tills han om-
bads av sin chef att hålla mun. Konstruk-
tören var mycket tyst. Det visade sig att 
han egentligen var industridesigner och 
inte visste någonting om båtkonstruk-
tion. Det han ritat ihop var enbart sådant 
han hittat i båttidskrifter. Beställaren såg 
mer och mer bekymrad ut. 

En del av de värsta tokerierna lär ha 
rättats till, beställaren tog emot båten 
och sålde den omedelbart vidare till 
Finland.

Det här var den andra av två syster-
båtar. Nummer ett var redan levererad 
till sin beställare, en allvarlig man inom 
finansbranschen. Vilken del avslöjade 
han aldrig, men de gånger jag träffade 
honom hade han sin kamrer och en 
mycket välväxt och uppenbart vältränad 
man i släptåg. Hans båt stod uppställd 
på en marina i Stockholms skärgård och 
inredningen var till stora delar färdig.
Inredningsskott av 25 mm marinplywood
och väl infästa till skrovet. Efter en del 
funderande kom jag med huvudkon-
torets hjälp fram till att skotten kunde 
räknas in som en del av skrovstyrkan. 
Vi slapp riva det som redan byggts för 
att montera de synnerligen frånvarande 
spanten. Men det fanns ju annat – sam-
ma dåliga roderhylsor och inte minst det 
sjövattenintag som byggnadsverkstaden 
installerat. Ett dryga halvmetern högt en-

✯  Peter Hoffsten

Udda båtar
Här kommer ytterligare några exempel från många års ofta 
rutinmässigt tragglande men ibland roligt och stimulerande 
jobb som fartygsinspektör.
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tumsrör med ett flertal uttag (det liknade 
mest en väl avbarrad julgran med kapade 
grenar) svetsat mot bottenplåten och helt 
fritt från stagning. Så som installationen 
var gjord, borde röret ha spruckit upp 
i bottensvetsen efter ganska kort tid i 
drift, men dessförinnan hade motorerna 
säkerligen gått varma eftersom röret var 
grovt underdimensionerat…

Även denna båt försvann snabbt utom 
synhåll…

Gerda af Haneberg
Gerda var en av 10 slupar som Stock-
holms ÅngslupsAB hade beställt hos 
ett av de stora Göteborgsvarven. Hon 
levererades någon gång omkring 1865. 
De sista åren i trafik gick Gerda på 
vattnen söder om Eskilstuna, för att 
sedan komma i Eskilstuna Museers ägo. 
Mina kolleger hade varit och tagit en titt 
på Gerda i början av 1980-talet och då 
dömt ut henne som icke iståndsättlig. 
Drygt tio år senare började det rycka 
i museipersonalen igen. Jag ombads 
komma ner och ta en titt. 

Gerda hade nu legat uppallad bakom en 
lada i Eskilstunas utkant i kanske 20 – 25 
år. Övertäckt med korrugerad plåt och 
full med bråte, så jag fick röja väg för att 
komma åt att se vad det hela handlade 
om. Plåten liknade mest brysselspetsar, 
men spanten var i stort sett i acceptabelt 
skick. Till min förvåning gick det lätt att 
vrida runt propelleraxeln efter alla dessa 
år.

När jag efter mycket stånk och stön 
kommit ut i dagens ljus igen, möttes jag 
av ett antal allvarliga och lätt förtvivlade 
ansikten. Domen? Museet fick tre alter-
nativ: 1) renovera helt med ursprunglig 
teknik – dyrt, 2) mät upp skrovet och 

bygg en replik med modern teknik – 
billigare, eller 3) skrota hela projektet – 
billigast.  Det blev helrenovering. Det tog 
tid, nästan tre år. 

Gammal teknik skulle det vara, men 
nu fanns det inte nitar att köpa. Det blev 
till att tillverka och det gick åt en hel del. 
Överlappsskarvarna mellan plåtarna 
tätades med linneremsor väl indränkta i 
blymönja. Jag frågade aldrig var de fick 
tag i mönjan. Så sakteliga växte skrovet 
fram och frågorna började komma, hur 
Gerda sett ut i originalskick. Sjöhistoris-
ka museet ställde upp med expertis. De 
hade en målning där en av dessa slupar 
syntes. Gerda fick samma gröna skrov-
nyans som målningen visade. 

Man hittade två encylindriga ångma-
skiner från tidigt 1900-tal i Finland och 
en ångpanna från 1960-talet. De bästa 
delarna från maskinerna plockades ihop 
till en som monterades in. För därom 
kom pannan och ytterligare föröver en 
styrpulpet. Ett litet fördäck och dito 
akter. Bänkar längs långsidorna och över 
alltihopa ett välvalt kapell. Sedan blev 
det turer på Eskilstunaån och en bit ut 
på Hjälmaren. Intresset blev stort och 
Gerda lär ha kört 4 000 passagerare på 
en och en halv månad första året. Gerdas 
kapten var i vardagslag befälhavare i 
Walleniusrederierna och då van vid att 
framföra sitt fartyg från en position 
dryga 30 meter ovan vattnet. Ombord i 
Gerda blev det onekligen något lägre.

Freja af Fryken
Freja levererades 1868 som Kalmarsund 
3 från Motala Verkstad och gick i trafik 
på Kalmarsund fram till 1888. Hon 
såldes då till ett bolag i Sunne, döptes om 
till Freja och gick i trafik på Fryken fram 
till den 23 juli 1896. På ingående mot 
Bössvikens brygga den dagen träffades 
hon av en kraftig stormby, krängde över 
åt styrbord och tog in vatten genom en 
öppnad lastport. Fartyget sjönk på nära 
50 meters djup och av de ombordvaran-
de 17 personerna klarade sig bara 6.
98 år senare bärgades Freja. En bärgning 
som startade starka känslor i Värm-
land – både för och emot bärgningen. 
Tack vare kallt vatten med låg syrehalt 

hade Freja klarat sig skapligt under den 
långa tiden på botten. Jag fick tillfälle 
att se henne uppställd i en verkstads-
hall kort tid efter bärgningen. Skrovet 
var i förvånansvärt gott skick och man 
räknade med att kunna använda origi-
nalångmaskinen igen liksom propeller 
med axel. Till och med den ursprungliga 
träinredningen fanns till stora delar kvar 
så att man kunde se hur befälhavare och 
maskinist hade bott ombord. Det var 
primitivt.

Ett och ett halvt år senare fick jag ett 
nytt tillfälle att se Freja, som då började 
närma sig sjösättning efter renoveringen. 
Ny inredning var på plats, ny panna och 
den gamla ångmaskinen likaså. Under ti-
den mellan mina besök hade verkstaden 
drabbats av en – så vitt jag vet – ännu 
inte förklarad brand. Det gick rykten om 
sabotage och ryktena motsades knap-
past av att det samtidigt och oförklarligt 
började brinna på verandan hos en av 
Frejas främsta påhejare. Trots allt så 
färdigställdes Freja och kom än en gång i 
trafik på Fryken.

Några år senare var jag på rundresa i 
Värmland och såg Freja liggande vid kaj 
i Sunne. Besättningen fanns ombord och 
jag frågade om vi kunde få se Freja. Vi 
var välkomna ombord. Det kändes som 
att förflytta sig till en annan tid. Freja är 
väl värd ett besök under sommarsäsong.

Det här var den tredje och sista om-
gången av mina udda båtar. Strängt taget 
hade jag nog kunnat hitta något udda 
i de flesta båtar jag kommit i kontakt 
med, men de jag valt har, var och en på 
sitt sätt, stuckit ut från mängden. Jag 
kom till Sjöfartsinspektionen mest av en 
slump, trivdes och blev kvar. Till en bör-
jan kändes det som mest status att jobba 
med stora skepp och stora rederier, men 
så småningom gled intresset mer över till 
det mindre tonnaget. Där var det inte så 
mycket att bara fylla i protokollen, utan 
jag fick lov att tänka mer i tekniska ter-
mer. I någon mån har jag också försökt 
se lite bortom paragrafer och allmänna 
råd.

text: peter hoffsten

Gerda hade nu legat uppallad 
bakom en lada i Eskilstunas 
utkant i kanske 20 – 25 år. 
Övertäckt med korrugerad plåt 
och full med bråte, så jag fick 
röja väg för att komma åt att se 
vad det hela handlade om. 
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Trindeln är ett av få svenska passagerar-
fartyg med C-certifikat som kan komma 
in i hamnen på Lilla Karlsö (2009 och 
2010 var det systerfartyget Öfararen som 
hade trafiken). Hamnläget är väldigt ut-
satt för väder och vind och historiskt sett 
har många fartyg förlist utanför ön. 

Lilla Karlsö är en obebodd ö cirka 1 mil 
SV Klintehamn och 4,5 km V Djupviks 
fiskeläge. Ön är nästan helt rund och helt 
oexploaterad. Den känsliga miljön är få-
gelskyddsområde. Från april till septem-
ber bor där endast en tillsynsman och 
olika guider till och från. Ön har cirka 
1200  besökare per år och det går att över-
natta på vandrarhemmet som ligger mitt 
på stranden. 

Karlsöarna (stora och lilla) är Sveriges 
enda fågelberg. Man kan se tiotusentals 
sillgrisslor och tordmular som häckar i 
de branta klippbranterna samt en mängd 
skyddade växter. Dessutom finns där en 

unik natur och en kulturmiljö med stor-
slagen klintkust, fornlämningar och ett 
landskap som formats av betande gutefår 
i hundratals, kanske tusentals, år. Man 
kan vandra i naturen som den såg ut på 
bronsåldern bland raukar, grottor och 
fornlämningar, fast endast tillsammans 
med guide.

Sedan 1954 äger Naturskyddsföreningen 
Lilla Karlsö. Målet är att skydda naturen 
och samtidigt erbjuda människor möjlig-
heten att besöka ön. Till nästa sommar 
kan det bli så att Naturskyddsföreningen 
väljer att införskaffa en s.k. 12-båt med 
lägre krav på konstruktion, utrustning 
och bemanning för att det ska bli billigare 
att trafikera ön.

Trindeln 
trafikerade Lilla Karlsö
Under juli månad hade Börjessons 
Sjötaxi uppdraget från Naturskyddsför-
eningen att köra passagerarturer från 
Djupvik på Gotland till naturreservatet 
Lilla Karlsö. 

text och foto: leena tegevi

Henrik Börjesson på Lilla Karlsö.  Museet  samt Trindeln syns i 
bakgrunden.

Dagens besökare går ombord på Trindeln för att återvända till Gotland. Tillsyningsmannen 
Måns Hjernquist tackar för besöket.

Förutom några bodar finns det bara tre små hus på Lilla Karlsö. Det 
är vandrarhemmet med åtta bäddar, ett museum samt en personal-
bostad.



 Skärgårdsredaren 3-11 ★ 43 

Fartområden

Frågor
1.	Om	det	inte	finns	någon	E-linje	inritad	är	då	strandlinjen	

att	betrakta	som	E-linje	och	innebär	det	att	jag	med	mitt	
E-fartyg	kan	köra	1	nm	från	stranden	om	våghöjden	är		
mindre	än	0,5	m?

2.	Vad	har	ni	haft	för	ingångsvärden	när	ni	har	dragit	linjerna	
enligt	sjökorten	på	hemsidan?

3.	Om	man	anser	att	en	linje	dragits	felaktigt,	vad	ska	man		
göra	för	att	få	den	omprövad?

Sjöfartsdirektör Per Nordström på sjöfartsavdelningen svarar
1.	Nej,	finns	det	ingen	E-linje	är	det	fartområde	D	direkt	vid	

strandlinjen.	Med	strandlinje	avses	kustlinjen	på	oskyddade	
delar	av	kusten	och	D-linjen	där	kusten	har	skärgård.	Under	
perioden	juni	t.o.m.	augusti	är	våghöjden	för	D-området	inte	
utslagsgivande	varför	D-fartygen	under	denna	period	får	gå	
högst	6	nm	från	en	skyddad	plats	eller	högst	3	nm	från	strand-
linjen.		

2.	Sjöfartsverket	fick,	när	detta	var	aktuellt,	vind-	och	vågdata	
av	SMHI.	Definitionerna	av	gränserna	baseras	på	passa-
gerarfartygsdirektivet	98/18/EG.	Vidare	beskrev	SMHI	hur	
Sjöfartsverket	skulle	beräkna	våghöjderna	där	större	öppna	
fjärdar	eller	andra	öppna	områden	finns.	Med	detta	som	bas	
arbetade	två	nautiker	fram	förslaget	till	fartområdesgränser.	
När	deras	arbete	var	klart	fick	bl.a.	SWEREFs	medlemmar	
möjlighet	att	kommentera	gränserna.	Vissa	justeringar	gjordes	
utifrån	alla	samlade	kommentarer.	Därefter	har	bara	justeringar	
gjorts	när	uppenbara	fel	noterats	som	att	en	linje	saknats	t.ex.	

3.	Inkom	med	fakta	baserad	på	väderdatastatistik	som	talar	för	
att	linjen	är	fel.	I	princip	innebär	det	att	någon	med	metro-
logiska	kunskaper	eller	motsvarande	gör	nya	beräkningar.	
Transportstyrelsen	svarar	givetvis	på	alla	propåer	men	utför	
inte	själv	någon	ny	beräkning.

✯ Läsarnas frågor

E-linjen (blå) och D-linjen (gul) på sjökort 622. 
© Sjöfartsverket.

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

SKEPPSLISTA
2011

Skärgårdsredarnas illustrerade

SKEPPSLISTA 2011

BESTÄLL DITT EX REDAN IDAG!
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Volvo Penta tog i sommar en av sina 
testbåtar på en månadslång turné i fem 
länder i Östersjön. Syftet var att visa 
prestandan för drivsystemet IPS med 
framåtriktade propellrar. Resan kunde 
följas på nätet via en blogg.

Båten på turnén var PTA80 som i vanliga 
fall används av Volvo Pentas marina test-
center utanför Göteborg. PTA80 är 22 
meter lång och drivs av dubbla IPS1050 
på 800 hk vardera. Deplacementet är på 
33 ton och toppfarten cirka 30 knop. 
Båten accelererar från 0 till 20 knop på  
9 sekunder. Som bränsle används marin-
diesel miljöklass 1. PTA80 byggdes på 
Westers varv 2006. 

Under 29 dagar (16 juni – 15 juli) färda-
des man 2096 nautiska mil och gjorde sju 
stopp hos olika återförsäljare. Ruttplanen 
utgick från Göteborg (MITAB) via Sim-
rishamn (Marincenter syd), Stockholm 
(Rindö Marine), Helsingfors, St Peters-
burg, Gdansk, Kiel för att avslutas i Gö-
teborg. Under stoppen visades båten upp 
i olika sammanhang, bland annat vid den 
internationella marina försvarsutställ-
ningen IMDS i St Petersburg. Vid varje 
stopp ordnades seminarier, demonstra-
tioner och provkörningar för inbjudna 
gäster.

Turnén i Östersjön finns dokumenterad 
på Internet. Förutom loggbok och foton 
kan besökaren även följa detaljer kring 
båten; tillryggalagd sträcka, bränsleför-
brukning, medelhastighet mm på Baltic 
trip bloggen; http://baltictrip.wordpress.
com/

Rindö Marine
Under stoppet i Stockholm på Rindö Ma-
rine presenterades den nya D13 motorn 
och IPS systemet (inboard performance 
system) av utvecklingschef, försäljnings-
chef och tekniker från Volvo Penta. Bland 
åhörarna fanns representanter för rede-
rier, varv, kustbevakning, sjöpolis, sjö-
fartsverket och press. Rindö varv var från 
början ett örlogsvarv som öppnades för 

civila kunder år 2000. År 2004 blev man 
Volvo Penta service center och från 2006 
ligger fokus på civila kunder. Varje Volvo 
Penta Center är en specialiserad marin 
kommersiell återförsäljare med ansvar för 
ett flertal mindre fristående återförsäljare 
i sin region. 

Demonstration och provkörning
Efter lunch fick de inbjudna gästerna en 
provtur med PTA80 och den som ville fick 
även provköra båten. PTA80 har impo-
nerande manöveregenskaper och det var 
inga svårigheter för de som provade att 
hålla fören mot ett sjömärke och samtidigt 
snurra runt detta. Genom DPS (Dynamic 
Positioning System) kan man även lägga 
båten still genom en knapptryckning. 

Lägre bränsleförbrukning ger 
miljöfördelar
Första IPS prototypen utvecklades re-
dan 1997 och var klar för kommersiell 
lansering 2004. Enligt Volvo Penta ger 
IPS en radikal sänkning av avgasemis-
sionerna. Motorerna uppfyller de kom-
mande emissionskraven från IMO steg 3 
när det gäller NOx-, partikel- och koldi-
oxidutsläpp. Det senare genom minskad 

bränsleförbrukning med omkring 30 pro-
cent jämfört med vanlig inombordare 
och rak axel. Även prestanda har ökats 
enligt Volvo Penta: toppfarten med 20 % 
och räckvidden med 40 %. Samtidigt har 
oljud och vibrationer minskats med 50 % 
och manöveregenskaperna förbättrats.

D13 ersätter D12
Den nya motorn D13 Volvo ersätter stor-
säljaren D12. D13 är en rak 6-cylindring 
direktinsprutad dieselmotor med turbo 
och laddluftkylare på 12,78 liter. D13 
används för lastbilar, bussar och arbets-
maskiner samt i Volvo Pentas program för 
arbets- och fritidsbåtar. I serien tillverkas 
nu modellerna D9, D11, D13 och D16. 
Enligt Volvos egen prognos kommer det 
att byggas 135 000 st D13 motorer under 
2012. 350 000 st har byggts sedan 2006. 

Testbåt på turné
text & foto: leena tegevi

Volvo Pentas PTA80 utanför Vaxholm

Befälhavaren Niclas Evenbratt (mitten) jobbar till vardags som provningsingenjör i utveck-
lingsarbetet vid Volvo Pentas testcenter på Krossholmen utanför Göteborg.  Det gör även 
navigatören Felix Engström (längst t.v.). Övriga fr v: Jörgen Norling från rederi Bolling & Nor-
ling och Tom Tureborg från Waxholmsbolaget samt Sjöpolisens representant som övervakade 
provkörningen.

Not:
På m/s Vitaskär finns ett IPS system 
installerat för test i låga hastigheter. Det  
är D13 800 IB dubbelturbo som nu har  
gått 2 500 timmar. Det ska gå året ut för  
att sedan utvärderas. Även på m/s Bohusö 
finns Volvo Pentas IPS system installerat. 
Bohusö har två Volvo Penta D6. 


