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Kan man få en bättre start på hösten än att bevista ett 
medlemsmöte arrangerat av Skärgårdsredare i Luleå?  
Vi som var där tror knappast det. Stort tack till arrangörer, 
sponsorer och deltagare för ett trevligt, intressant och väl-
regisserat medlemsmöte.

Rimligt eller orimligt? Jag får många samtal från medlem-
mar som undrar vad som kan anses vara rimligt eller orimligt 
i fråga om regelverk och besiktningar. Ofta handlar det om 
frågeställningar som dyker upp i samband med förnyelse 
av certifikat eller vid ombyggnader. Det som varit godkänt 
under lång tid är helt plötsligt inte OK och leder till anmärk-
ningar i statusrapporten som ibland även kan leda till nytt-
jandeförbud.

Om det är befintliga konstruktioner och system som tidi-
gare godkänts och som inte kan anses utgöra en uppenbar 
sjöfara, så lät man förr ofta ”nåd gå före rätt”. Idag är det 
inte ovanligt att man får bygga om eller anpassa ombord  
”för att det står så i föreskriften”, utan att man tar någon 
hänsyn till eventuella risker eller tidigare godkännande.  
Ett grundläggande problem är att det ofta kommit ut  
nya regler och föreskrifter med retroaktiva krav som även 
gäller äldre tidigare godkända fartyg. Skärgårdsredarna  
har vid ett antal tillfällen försökt få Transportstyrelsen (TS) 
att uppmärksamma problemet med retroaktiva krav. Många 
gånger kan retroaktiva krav innebära att man drar sig för att 
göra förbättringar på sina fartyg om det riskerar att klassas 
som ”större ombyggnad”. Vid en större ombyggnad ställs 
nämligen ofta krav på att uppgradera konstruktioner och ut-
rustning. I många fall kan detta innebära orimligt höga kost-
nader och ibland även försämringar av fartygets funktion 
och kommersiella intjäningsförmåga. I värsta fall kan även 
säkerhet och tillgänglighet försämras. Om en risk däremot 
har identifierats eller om det finns ett överhängande problem 
är det nog ingen som argumenterar emot krav på uppgra-
dering av fartyget eller dess utrustning. Vid vårt senaste 
möte med ledningen för TS fastslog sjöfartsdirektören Per 
Nordström att TS ska utforma en policy vid regelgivning  
att man inte ska ställa retroaktiva krav på konstruktion i  
existerande fartyg.

Jag har full förståelse för att det för en enskild inspektör 
många gånger kan vara svårt att navigera sig fram i regel-
verket och hitta en rimlig och relevant tolkning när man byg-
ger om ett gammalt fartyg. I grunden är det stora problemet 
regelverket i sig. Ofta när vi föreslår förändrade regler får vi 
till svar att man inte kan ändra beroende på någon interna-
tionell regel. Det är ett argument som vi inte förstår när det 
gäller regler för E-fartyg. Reglerna för E-fartyg är nationella 
och där är möjligheterna till anpassning mycket stora och TS 
äger själva frågan. Det kanske är hög tid att göra en större 
revidering av regelverket för E-fartyg och ta fram ett nytt  
anpassat och relevant regelverk för denna typ av fartyg?  
Det säger sig självt att det blir problem att jobba med regler 
som många gånger varken redaren eller inspektören förstår 
relevansen eller innebörden av.

På vårt senaste kvartalsmöte med chefen för tillsyns-
enheten utlovades en nystart för att komma igång med  
systemtillsyn. Förhoppningsvis kommer det igång snarast 
då flera rederier ligger i startgroparna men inte kan börja 
utan myndighetens riktlinjer. 

Vidare lät man meddela att Sjöfartsavdelningens  
kvalitetssäkringsarbete ska vara färdigt 12 juni 2012.  
Alla processer och rutiner ska bli ISO 9001 certifierade.  
Man har inte så lång tid på sig i detta omfattande projekt 
men från Skärgårdsredarna ser vi positivt på att man tagit 
tag i jobbet. Vi ser fram emot att få jobba med en kvalitets-
säkrad myndighet. 

Snart är det vinter och även om hösten varit varm så kom-
mer kylan ofta som en överraskning. Glöm inte att tappa av 
och vinterställa era fartyg ordentligt så ni inte drabbas av 
onödiga frysskador. Det kan ofta bli ganska dyra skador  
och det är sällan det täcks av försäkringen.

Väl vakt//Affe

Alf Norgren, vd

✯  Vd har ordet!

 Skärgårdsredaren 4-11 ★ 3 



4 ★ Skärgårdsredaren 4-11

 Skärgårdsredaren 4-11 ★ 1 

NR 4 2011 | VOLYM 68 | ÅRGÅNG 17 | PRIS 52:-

OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA

Höstmötet i Luleå
Sjöfarten i ett framtidsperspektiv
Västan blir som ny

✯ Innehåll nr 4-11

Vd har ordet! ..........................................................................3

Skärgårdsredarnas höstmöte i Luleå  .......... 7-9

S-LÄSS – ett svenskt nätverk för  
lättviktskonstruktioner till sjöss  .............................. 11

Uppläggning av fartyg och båtar 
för vintern  .............................................................................. 12

Västan blir som ny  ...................................................16-17

Lågenergi-katamaran trafikerar 
Finlands renaste sjö  ...................................................... 18

Händelsen med den sjunkande livbojen  ...... 21

Från Kust & Hav  ......................................................23-31

Sjömanskyrkan i Göteborg  .....................................32

Nice and easy on Mississippi River  ........34-35

Världssjöfartens dag  .......................................... 36-37

NordPass möte i Finland  ..........................................38

Toppforskare och näringsliv möttes 
på Briggen Tre Kronor  .......................................40-41

Läsarnas frågor  ...............................................................43

Sjöfarten i ett framtidsperspektiv  ......................45

Allt för sjön, Stockholmsmässan 2-11 mars

Årsmöte Stockholmsmässan 8 mars

WISTA årsmöte, 25-årsjubileum 3 maj

European Maritime Day, Göteborg 20 maj

Almedalsveckan, Visby 
1-8 juli

Skärgårdsredarnas höstmöte, Kalmar 3-5 oktober

✯ Datum att komma ihåg

utgivningsplan 2012
Reservation för ändringar
 Nr 1/12 Nr 2/12 Nr 3/12 Nr 4/12
Stoppdag:
Annonser: 27 jan 11 maj 17 aug 9 nov
Redaktion: 27 jan 11 maj 17 aug 9 nov
Utgivningsdag: 24 feb 8 juni 14 sept 7 dec

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

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

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

För ytterligare information och ansökan om 
medlemskap, kontakta informationschefen.

skärgårdsredarnas  
kansli & medlemsservice
informationschef:
Leena Tegevi
Telefon: 0159-122 88
E-post: leena@skargardsredarna.se 
Plusgiro: 515351-5        Bankgiro: 5526-7371

vd:
Alf Norgren
Baggensvägen 46
132 47 Saltsjö-Boo
Mobil: 070-618 89 18
E-post: alf@skargardsredarna.se 

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

skärgårdsredarens redaktion
ansvarig utgivare:
Leena Tegevi

redaktör och annonsansvarig:
Leena Tegevi
Skärgårdsredarna
Box 517
645 25 Strängnäs
Telefon: 0159 -122 88
E-post: leena@skargardsredarna.se 

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

www.skargardsredarna.se

Tidningen får citeras med angivande av källa

layout och produktion:
Reklamateljén Eskilstuna-Kuriren

omslagsbild: HKH kronprinsessan Victoria 
kastar loss Briggen Tre Kronor.
Foto: Leena Tegevi

tryckeri:

ISSN 1654-9074

OBS!
NY ADRESS  

OCH TELEFON  
TILL KANSLI & 
REDAKTION!



 Skärgårdsredaren 4-11 ★ 7 

SKÄRGÅRDSREDARNAS 

Höstmöte i Luleå 2011
Onsdag 5 oktober – skärgårdstur
Resan började för mig från Östersunds 
flygplats 06.45 med NextJet till Luleå. 
Flyget går direkt norrut via en mellan-
landning i Umeå. Väl framme i Luleå så 
sökte jag efter flygbussen, med dåligt re-
sultat, det gick ingen! En annan resenär 
verkade lika förvånad som jag så vi delade 
en taxi, det visade sig att hon också skulle 
till SWEREF´s höstmöte som deltagare 
från Trafikverket. Framme på hotellet re-
dan 08.50, på tok för tidigt! Mötet skulle 
börja 12.30 så jag väntade i lobbyn, det 
kom deltagare hela tiden, man fick sina 
namnskyltar och aktuellt program. Allt-
eftersom dagen framskred fylldes lobbyn 
med deltagare och ett och annat bekant 
ansikte skymtade i mängden. Glada sam-
tal fördes och många skratt blandades 
med sorlet från alla som dykt upp.

Med m/s Kungsholm ut i skärgården
Sen gick vi tillsammans ned mot hamnen 
för lunch på restaurang Bistro. Vi var ett 

stort gäng, närmare 100 personer som 
skulle äta, det tog sin tid men allt flöt på 
och snart började vi lämna lokalen. Vi 
lotsades vidare mot m/s Kungsholm som 
skulle ta oss ut till en ö i den yttre skär-
gården, Junkön, som för övrigt är en av 
de öar där man tar tillvara på löjrommen. 
Trålningssäsongen var i full gång, fick vi 
reda på under färden. Även här fylldes 
luften av ett nöjsamt surr från alla diskus-
sioner runt borden under färden. 

Väl framme vid Junkön delades vi in i 
tre grupper för att vi skulle hinna med att 
se allt det sevärda på ön. Min grupp blev 
kvar ombord och vi fick lyssna på två av 
sponsorerna, Telemar som säljer radio och 
Rindö Marine.

Junköns historia
Efter detta gick vi iland till det lilla mu-
seet och fick höra om öns historia, från 
inlandsisen fram tills idag. Hur öarna i 
skärgården ploppat upp ur havet vart-
efter landhöjningen verkat. Junkön skulle 

sett dagens ljus igen 1491. Namnet kom 
från den lappfamilj som hade sina renar 
där, dom hette Junk. Museet hade bildats 
1998 m.h.a. EU – pengar, det var indelat i 
flera rum med olika teman. Det var hem-
mets rum med bl.a. en handdriven tvätt-
maskin, fiskets rum med bl.a. säljakt och 
diverse tillhörande verktyg uppsatta på 
väggarna. Det fanns även ett gubbarnas 
rum, där gissade vi alla friskt vad det kun-
de innehålla, ingen hade rätt kan jag säga. 
Det rummet innehöll motorer, inombords 
och utombordsmotorer, de flesta väldigt 
gamla men vi var ju på ett museum.

M/S Kungsholm vid Junkön.

Margareta Hallenborgs dagbok:
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Löjromsklämning
Vår grupp fick nu titta på kvarnen, en 
hattkvarn. Kvarnen var av gammalt da-
tum och dess historia okänd, ingen vis-
ste idag varför man byggde denna typ 
av kvarn. På en hattkvarn vrids en övre 
bit av kvarnen med vinden, som en hatt 
överst. Den traditionella kvarnen i Sve-
rige är av en annan typ, där är det hela 
huset som vrider sig med vinden. Då vi 
varit inne och tittat på kvarnen med till-
hörande kvarnsten var det vår tur att gå 
in och titta på löjromsklämmarna! Fisken 
kom in i lokalen i stora kar, den sköljdes 
och lades upp på bänkar där flitiga hän-
der sorterade bort icke löjor och hanlöjor 
samt lade romförsedda löjor i backar. 
Dessa flyttades till nästa bänk där det satt 
flera personer och klämde ut rommen.  
Efterbehandling av rommen skedde direkt 
i ett angränsade rum där den gjordes ren 
från hinnor mm och lades in i kyl för att 
paketeras senare. Ett rent hantverk där 
man förstår det höga kilopriset på löjrom.  

Då det var dags för avfärd kom två trå-
lare in till hamnen och lossade sin last, vi 
fick se hur man tog upp trålen och tömde 
den i ett kar. Det var inte mycket fångst i 
den trålen, varför vi trodde att dom trålat 
lite för vår skull, så vi skulle få se hur det 
gick till.

Färden gick tillbaka till Luleå, vi njöt av 
det vackra vädret och ett småvågigt hav. 
Under turen tillbaka serverades löjrom 
och rökt löja på tunnbröd. 

Helgrillad ren
Efter uppfräschning på hotellet gick bus-
sarna till Brändön, där vi skulle äta mid-
dag. När vi kom fram stod det hundratals 
marschaller efter hela stigen som ledde oss 
fram till en stor kåta där man hade grillat 
en hel ren. Vi samlades runt grillen och 
serverades snittar och dryck, snittarna, 
tunnbröd med rökt strömming avnjöts av 
de flesta deltagarna, dock inte underteck-
nad!

Hela gruppen gick in till restaurangen 
och renen bars in, vi fick en förrätt medan 
renköttet trancherades. Vi åt och drack 
och hade en väldigt gemytlig kväll, de 
flesta var dock trötta efter en fullsmockad 
dag så färden tillbaka var dämpad, vi satt 
och njöt och smålurade på våra säten.

Torsdag 6 oktober - föreningsmöte
Frukost och därefter promenad till Kultu-
rens Hus för föreningsmötet. Utställarna 
hade gjort i ordning sina montrar där vi 
fick tillfälle att träffa dem och se på deras 
produkter under våra fikaraster. Fören-
ingsmötet avklarades innan lunch, massor 
med punkter gicks igenom som remisser 
som kommit till föreningen för utlåtande, 
lagförslag och deltagande i olika grupper 

och möten med Transportstyrelsen. Rap-
porter från de olika arbetsområdena gicks 
igenom. Då mötet var klart var det dags 
för lunch, man fick välja mellan pannbiff 
och panerad fisk. 

Mingel bland utställarna
Efter lunchen minglade vi runt med ut-
ställarna. Jag pratade mycket med repre-
sentanten från Norrkust Marina, dit vi ju 
skickar våra flottar för besiktning. 

Mötet fortsatte efter lunchen, nu med 
föredragare från olika verksamheter, Tra-
fikverkets representant berättade om vad 
deras uppdrag är. Trafikverket ska hand-
ha och samordna de fyra trafikslagen, 
Väg, Järnväg, Luft och Vatten. Därefter 
berättade Almi om vikten av att företag 
har en egen vision.

Många frågor om 12-båtar
Därefter kom några av utställarna och 
presenterade sina produkter, Mitab pra-

tade om Volvoprodukter. Därefter kom  
tillsynssamordnaren från Transportsty-
relsen. Här fick deltagarna möjlighet att 
ställa frågor. Han kunde inte svara på alla 
specifika problem och funderingar men 
lovade att återkomma. Många frågor 
gällde 12-båtar, som man kallar det, var-
för dessa är undantagna och inte behöver 
följa de olika fartområden som finns el-
ler ha livräddningsutrustning i den grad 
som båtar som tar över 12 passagerare. 
Detta är ett problem som byråkraterna 
på myndigheten inte förstår sig på, enligt 
frågeställarna under mötet.

Tipspromenad
Då alla föredrag var avslutade delades en 
tipspromenadslapp ut och vi minglade 
vidare med utställarna samtidigt som vi 
försökte få de rätta svaren bland mont-
rarna. Ett knivigt uppdrag. Efter avslutad 
promenad runt bland utställarna var det 
dags för oss att återigen fräscha upp oss 

Löjromsklämning. Varje löjhona ger en tesked med rom.

Underhållningen 
på ms Laponia 

var fartfylld och 
uppskattad.

Ulrika Kommes 
från Laponia 

överraskade alla 
med att vara 

fenomenal både 
på dragspel 

och sång. Här 
med Görel Särs 

tv och Jonas 
Björnström.
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inför kvällens middag. Vi samlades 19.30 
ombord på m/s Laponia, båten lämnade 
kajen och vi styrde ut på ett mörkt lugnt 
hav. Vi åt och drack i gemytlig stämning, 
underhållningen var på topp. Alla trivdes 
och njöt av arrangemanget. God mat i 
goda vänners lag är aldrig fel.

Tillbaka i hamnen runt 22.45. Den utlo-
vade stormen (SMHI hade varnat för ovä-
der) uteblev till stor del. Lite regn och vind 
var inget som störde vår båtresa.

7 oktober – Gammelstads kyrkstad
Frukost och utcheckning på hotellet, in-
nan bussfärd mot Gammelstads kyrkstad. 
Vi fick gå in i kyrkan och titta och höra 
dess historia. Därefter en promenad bland 
husen. Eftersom det var ett stort distrikt 
behövde befolkningen övernattningsbo-
städer då de skulle gå i kyrkan. Bönderna 
byggde sin egen stuga och dessa har sedan 
gått i arv och ägs fortfarande, till stor del, 
av de gamla familjerna. Liknande förfa-
rande har skett på flera ställen i vårt land 
men troligen är det stugorna i Gammel-
stad som bevarats mest och därför blivit 
ett världsarv. Efter rundvandringen gick 
vi in på turistbyrån, det var en bitande 
kall vind som gjorde att vi längtade efter 
att få gå in i värmen! Vi såg ett bildspel 

som visade kyrkstaden under hela året, i 
snöskrud likaväl som i sommarskrud.

Isbrytare
Vi samlades i bussen och ställde kosan 
mot gamla malmhamnen där isbrytarna 
ligger under sommaren. Isbrytarna Atle, 
Oden och Ale låg vid kaj. Vi besökte Atle 
och fick guidning både i maskinrummet 
och uppe på bryggan. Men innan det fick 
vi fika i mässen. Då Atle gick med militär 
bemanning var det mellan 50 och 60 per-
soner, det syntes på utrymmena ombord. 
Verkligen gott om plats.

Sen var det dags för hemfärd efter ett 
verkligt trevligt och intressant höstmöte 
i Luleå!

text: 
margareta hallenborg, 
kapten på ångaren s/s thomeé.
foto: 
leena Tegevi & lars-åke gustavsson

Lars-Åke Gustavsson och artikelförfat-
taren Margareta Hallenborg.

Utställarhallen med MITAB och Marincenter Syd. Värdrederierna som gjort ett kanonarrangemang, fr v  Ulrika och 
Johan från Laponia, Britt-Marie och Christer Josefsson samt 
Göran Widén, Condor Shipping.

Sonny Modig i samspråk 
med Andreas Cederqvist 
vid Scanias motor.

Annika Kristensson, Gunnars Båtturer 
har kul ihop med Lasse Håkansson på 
Transauto.
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Syftet med S-LÄSS är att understödja med-
lemmarna i deras lättviktssatsningar ge-
nom informationsspridning, kurser samt 
projektinitiering. Genom S-LÄSS bevakas 
bl.a. regelverk som rör fartygskonstruk-
tioner och olika parter i nätverket bidrar 
med förslag och bakgrundsinformation 
som kan vara till nytta för utformningen 
av nya regler. 

50 % bränslebesparing
Ett exempel på ett projekt som utförts 
genom S-LÄSS är ”TankLight Module”,
en studie där man undersökt möjligheten 
att bygga överbyggnaden av en tanker i 
ett lättviktsmaterial istället för ett kon-
ventionellt stålmaterial. I studien utfördes 
en alternativ design av överbyggnaden i 
plastkomposit samt en kostnadskalkyl av 
återbetalningstiden. Beroende på oljein-
täkt/kg uppskattades återbetalningstiden 
till ~5-7 år för en lättviktsöverbyggnad 
där viktsbesparingen var ca 100 ton, eller 
drygt 50 % jämfört med en stålkonstruk-
tion. 

Inom projektet genomfördes också en 
studie där man jämförde en lättviktsin-
redning med existerande lösning och fann 
då att man kunde spara cirka 30 ton till 
en kostnad som var återbetald inom 5 år. 
Resultatet av studien presenterades i juni 
vid Donsömässan med bland annat en 3-d 
animering. Den kan ses på www.smtf.se.

En fördel med plastkomposit jämfört 
med metalliska material är bl.a. att det 
enklare kan ges önskvärd form, exempel-
vis för att minska luftmotstånd. I filmen 
används därför som exempel en mer este-
tiskt tilltalande överbyggnad i komposit 
med rundade hörn.

Sammanfattningsvis pekar resultaten 
från projektet på miljömässiga såväl som 
ekonomiska fördelar med att bygga över-
byggnader i lättviktsmaterial. Den nya de-
signen av överbyggnaden i plastkomposit 
samt den ursprungliga i stål visas på bil-
den till höger. Designen av lättviktsöver-
byggnaden är gjord av Fredrik Johansson 
på Tillberg Design.

Eko-ö-färja
Ett ytterligare projekt, ett dansk-svenskt 
samarbete som utförs just nu under S-
LÄSS är ”Eko – ö – färja” där potentialen 
för att bygga deplacerande passagerarfar-
tyg av plastkomposit undersöks. Projektet 
finansieras av Västra Götalandsregionen 
samt Den Danske Maritime Fond. I pro-
jektet kommer en befintlig stålfärja att de-
signas i plastkomposit för att kunna göra 
en jämförande kostnads- och miljöanalys. 
Projektet avser att belysa möjligheten att 
ersätta stål med plastkomposit i passa-
gerarfartyg utifrån befintliga regelverk 
samt utvärdera vad materialbytet ger för 
konsekvenser ur ett ekonomiskt och eko-
logiskt perspektiv. Som en del av projektet 
genomförs också en marknadsundersök-
ning av nybyggnadsbehovet, inom fram-
för allt Skagerack – Kattegatt regionen.

Styrelsen för S-LÄSS består av Tommy 
Hertzberg Sveriges Tekniska Forsknings-
institut, Mats Hjortberg Coriolis Utveck-
lings AB, Johan Edvardsson Kockums 
AB, Magnus Burman Kungliga Tekniska 
Högskolan, Jonas Ringsberg Chalmers 
Tekniska Högskola, Kurt Olofsson SWE-
REA samt Kerstin Hindrum Svenskt Ma-
rintekniskt Forum. 

Mer information om S-LÄSS
S-LÄSS finns på:
www.s-lass.com 
För medlemskap eller ytterligare  
frågor kontakta Tommy Hertzberg på  
SP Brandteknik: 
tommy.hertzberg@sp.se

S-LÄSS – ett svenskt nätverk 
FÖR LÄTTVIKTSKONSTRUKTIONER TILL SJÖSS

text & bild: malika amen & tommy hertzberg, sp sveriges tekniska forskningsinstitut

S-LÄSS, det svenska nätverket för lättviktskonstruktioner till sjöss bildades efter en temadag kring lättviktsfrågor som 
arrangerades i Borås den 18 maj 2010. Ett 50 tal deltagare från sjöfartsnäringen, forskningsinstitut och myndigheter hade 
bjudits in för att diskutera utvecklingen i Sverige. En av konklusionerna från mötet var att det fanns en brist på svensk 
samordning och detta ledde till att S-LÄSS bildades. Nätverket består idag av 27 olika organisationer.

Ny överbyggnad i plastkomposit

Överbyggnad i stål
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UPPLÄGGNING AV  

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

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

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

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

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

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

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

Slutligen rekommenderar vi även att 
fartyget har en länsanordning med auto-
matisk kontroll av vattenvivån.

Markel International Sweden
Tomas Nilsson, Claims Manager

Passagerarbåten Freden sjönk vid Skeppsbrokajen i Västervik i januari 2011. Orsaken var 
troligen att kylan sprängt någon ledning.  FOTO: CAROLINE PETERSSON - ÖSTRAN/NYHETERNA

Med anledning av de senaste tidens låga temperaturer  
vill vi påminna våra kunder om vikten av att säkerställa att 
era fartyg är säkert upplagda för vintern.
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Det är ett omfattande projekt som 
anförtros det skånska varvet. Hittills 
tyder dock allt på att arbetet kommer 
att lyckas tekniskt och att de krav och 
önskemål om historiska hänsyn som 
ställts kommer att infrias. Det är ju alltid 
svårt att avgöra vad som är historiskt 
betydelsefullt att bevara och vad som 
kan förändras för att erbjuda ett fartyg 
med så få dåliga lösningar som möjligt 
för passagerare och besättning. 

Diesel-elektriskt maskineri
Den 45-åriga, 5-cylindriga tvåtakts-
dieseln av fabrikat Alpha har tjänat 
färdigt. Det för vissa öron så trivsamma 
ljudet från Alphan kommer att avlösas 
av ett noga ljudisolerat, dieselelektriskt 
maskineri. En 16-liters Volvo kommer 
att leverera kraft till ett elektriskt propel-
lermaskineri och till elförsörjningen 
ombord. Som hjälpmaskineri anskaffas 
en mindre, 9-liters Volvo som inte bara 
kommer att fungera som reservelverk 
utan även kan leverera energi nog för att 
med lägre fart fortsätta Västans färd ett 
stycke i händelse av haveri på huvudma-
skinen. Genom valet av diesel-elektrisk 

framdrivning förväntas, förutom en tyst 
och vibrationsfri Västan, även värdefull 
erfarenhet fås inför fram-tida fartygspro-
jekt och motorbyten. Diesel-elektriskt 
maskineri är särskilt intressant för isbry-
tande fartyg. 

En jämnare belastning på dieselmo-
torerna minskar slitage och avgasemis-
sioner. Elmotorns stora vridmoment vid 
låga varvtal ses också som fördelaktigt  
i det sammanhanget.

Ursprunglig planlösning
Huvuddäcket är ”urblåst” för att an-
vända ett grovt uttryck, men vinden har 
riktats med omsorg. De ursprungliga 
däckshus som ska bevaras finns i för-
råd och det ursprungliga, plastklädda 
trädäcket ersätts av ett ståldäck med 
trädäck ovanpå. 

Gången på maskinkappens babordssi-
da återöppnas efter att ha varit ersatt av 
en hytt sedan 1972. Denna åtgärd liknar 
den som genomfördes på Mariefred för 
ett tiotal år sedan. Med två gångar på 
huvuddäck ges bättre passagerarcirkula-
tion, ljusare utrymmen och en återgång 
till Västans ursprungliga planlösning. 

Toaletterna samlas på babordssidan och 
den ena anpassas för rörelsehindrade. 
Det idag läckande f.d. båtdäcket på övre 
däck kommer att läggas om. 

Akterdäcket behålls, men 1990-tal-
sisoleringen på skotten avlägsnas. För 
att kunna behålla det ursprungliga taket 
kommer det uppskattade soldäcket, som 
tillkom 2003, att få en annan däcksyta 
som är lättare att underhålla och kan 
motverka nya läckage. Promenaddäcken 
får delvis nya trädäck och renoveras där 
så behövs. 

Tidstypisk inredning
Passagerarinredningen från 1945 behålls 
men nya, mindre och tidstypiska stolar 
kommer att beställas till salongen. Nere 
i försalongen arrangeras frontskottet om 
så att försäljningen från byssan effekti-
viseras. Detsamma sker med styrmans-
expeditionen, som kompletteras med en 
lucka för försäljning och information.

När dessa rader skrivs de sista dagarna 
i oktober har två nya maskinskott 
kommit på plats. Uttjänta däcksbalkar 
och spant har ersatts, liksom åtskillig 
skrovplåt. Nya bränsletankar är också 
på plats. 

Västan är nu inklädd på sin slip för att 
vädrets makter inte ska begränsa arbetet.

Västan blir som ny
text: gunnar friberg, foto: waxholmsbolaget

Arbetet med att renovera och rusta upp Waxholmsbolagets Västan har nu pågått i drygt två 
månader på Simrishamns Varv AB. Fartyget togs ur trafik en vecka före sommartidtabellens 
slut och avgick mot Simrishamn den 16 augusti.

Bilder höger sida: Västan FOTO LEENA TEGEVI. Vänstra bilden: Bakom vit-
målad masonite, troligen från moderniseringen 1945, fann man försa-
longsnedgångens ursprungliga paneler, vilka nu kommer att renoveras. 
Sammantaget kommer huvuddäcket att bli ljusare i och med att flera 
fönsterventiler friläggs när ett par däcksbyggnader blir mindre. 

Högra bilden: Huvuddäck från torget akterut. Nya plåtdäcket är på plats 
och ska kompletteras med ett trädäck. Därefter återuppbyggs däcks-
byggnaderna, med den skillnaden att babordsgången återöppnas.
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På varvet är man inspirerade av den 
vackra naturen och oförstörda miljön i 
och runt sjön Enare träsk. Deras affärsidé 
är att utveckla innovativa och energief-
fektiva produkter med högteknologisk 
konstruktion och tillverkningsmetoder 
för dagens miljömedvetna båtfarare.

Det senaste nybygget är Inari III, en 16 
meters diesel-elektrisk hybridkatamaran 
i för insjötrafik. Katamaranen är byggd i 
sandwichteknik i två våningar med cirka 
100 kvm däcksyta, öppet fördäck och 
kök och servering ombord. Den tar 120 
passagerare.

För framdrivning finns två 36 kW Randax 
växelströmsmotorer, ett 50 kWh batteri-
pack och en 70 kW växelströmsgenerator 
(ger 50 kW) som drivs av en 1,9 liters 
55 kW turbodiesel. Elmotorerna driver 

varsin 19x13 tums bronspropeller och 
marschfarten är 6-8 knop. Båda skroven 
har även bogpropellrar. Fartyget går 2-4 
timmar per laddning, är stabilt i vinden, 
klarar motvind på 20 m/s och stannar på 
en båtlängd från 6 knop. Enligt tillverk-
aren är fartyget mycket tystgående, gör 
nästan inget svall, går stadigt i hård vind 
och orsakar minimala utsläpp. 

Katamaranen väger 11 ton (lastad 18 
ton). Batterierna laddas under natten då 
elkostnaden är som lägst och fartyget har 
under säsongen 2011 kostat mindre än 
5 € per drifttimme i energiåtgång. Den 
kan även anslutas till solenergi om man 
installerar solpaneler på taket.

För invändig komfort är katamaranen 
försedd med stora fönsterytor vilket ger 
en ljus interiör och bra utsikt. Självfallet 
finns det även en bastu ombord…

LÅGENERGI-KATAMARAN 

trafikerar Finlands renaste sjö
Alldeles intill den stora sjön Enare träsk i finska Lappland, Europas nordligaste hörn, 
finns ett litet båtvarv som heter Fantan Catamaran OY. De har utvecklat ett koncept 
med lågenergi-katamaraner och tillverkar allt från fritidsbåtar till passagerarkata-
maraner för 120 passagerare.

Katamaranen Inari III
Längd: 16,3 m
Bredd: 6,9 m
Djupg: 0,75 m
Höjd: 4,75 m (ovan vatten)
Däcksyta: övre våning 53,6 m²
nedre våning 82,6 m²
Vikt: tom 11 ton, lastad 18 ton
Antal pass: 120 st
Cirkapris: 1 miljon €

text: leena tegevi
foto: fantan catamaran oy

Katamaranen väger 11 ton  
(lastad 18 ton). Batterierna  

laddas under natten då  
elkostnaden är som lägst och 
fartyget har under säsongen 

2011 kostat mindre än 5 € per 
drifttimme i energiåtgång.

Inari III har omfattande kabalage och batteripack. 
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Ett test, som innebär att man hänger 12 
kilo stål i livbojen (som ska hålla sig fly-
tande i 12 timmar), visade att livbojen 
sjönk omgående. Transportstyrelsen gjor-
de en ”Safety Alert” om händelsen, som i 
sin tur Ekot på Sveriges Radio läste, och 
därmed var bollen i rullning.

Safety Alert orsak till massmedial  
uppmärksamhet
Det visade sig att felet bestod i att flytäm-
net, som livbojen är fylld med, torkade 
eller skrumpnade och därmed gjorde det 
möjligt för vatten att tränga in i skalet. 
Därmed förlorade livbojen en stor del av 
sin flytförmåga. 

Händelsen blev vida känd, och det vi-
sade sig att det fanns flera livbojar med 
samma defekt. Det var inte bara den ita-
lienska tillverkaren, utan även andra (bl.a. 
en grekisk), som var utsatt för felet. Enligt 
de regler som finns ska fel som detta an-
mälas till EU-kommissionen, vilket Trans-

portstyrelsen gjorde. Efter hand framkom 
att det inte var första gången detta eller 
liknande fel uppstått. Bl.a. hade ett annat 
svenskt rederi upplevt samma sak med 
några av sina livbojar, men fått besked av 
tillverkaren att det var rederiet som hade 
hanterat livbojarna felaktigt. Man hade 
nöjt sig med det svaret och bytt ut den 
felande utrustningen. Man kan således 
tala om ett systemfel inom sjöfarten som 

upptäcktes innan någon skada inträffade, 
vilket ju är alldeles utmärkt. 

Anonym information i INSJÖ/ForeSea
Hela händelseförloppet visar att det finns 
en korrigerande kraft inom svensk sjöfart. 
I samband med denna händelse har fel-
aktigt sagts att händelsen blev känd ge-
nom att den inrapporterades till sjöfarts- 
näringens eget olycks- och tillbudsrappor-
teringssystem Insjö/ForeSea. Visserligen 
rapporterade rederiet händelsen dit, men 
detta utgjorde inte grund för Transport-
styrelsen att agera. Dels är händelserna 
i Insjö/ForeSea helt avidentifierade, och 
dels innehåller en rapport i Insjö/Fore-
Sea för lite information, som dessutom 
är obekräftad, och kan därför inte utgöra 
grund för t.ex. en Safety Alert (eftersom 
en Safety Alert måste vara välgrundad och 
bekräftas som sann). 

Matrosen som upptäckte den felaktiga 
livbojen och såg till att det anmäldes,  
belönades av Stiftelsen Sveriges Sjömans-
hus med en ganska stor summa pengar,  
50 000 kronor.

jörgen zachau, transportstyrelsens 
utredningsenhet, sjöfartsavdelningen

Händelsen med den

SJUNKANDE LIVBOJEN
– VAD HÄNDE SEDAN?
För två år sedan inträffade en händelse som fick stort genomslag i media och som i hög grad 
kom att beröra sjöfarten. Under hösten fick ett av Transportstyrelsens sjöfartsinspektionsom-
råden kännedom om att det på en färja fanns en livboj som innehöll vatten istället för flytämne 
och som därför inte fungerade som det var tänkt. Det upptäcktes då en matros målade och 
skulle flytta livbojen för att komma åt bättre. 
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✯ Från Kust & Hav
Sjöbefälsföreningen - ett nytt enat sjöbefälsfack 
Sveriges Fartygsbefälsförenings och Sjöbefälsförbundets 
respektive extrakongresser har beslutat att slå samman de 
båda förbunden till en gemensam organisation, med namnet 
Sjöbefälsföreningen. I ett gemensamt uttalande säger Örjan 
Liljeroth, ordförande i Sjöbefälsförbundet och Jörgen Lorén,  
ordförande i Sveriges Fartygsbefälsförening:

– Äntligen efter flera års förhandlingar för ett nytt förbund har 
vi lyckats, och vi ser att vi i både ett nationellt och internationellt 
perspektiv stärker vår röst i alla de forum som beslutar om befä-
lens villkor.

Sjöbefälsföreningen kommer att organisera cirka 7 000 inten-
denturbefäl, maskinbefäl och nautiker i handelsflottan och bör-
jade verka redan den 1 oktober i år.

Ny linfärja levererad
Färjerederiet har fått leverans av en ny linfärja till Hemsöleden, 
norr om Härnösand. Den ersätter den tidigare frigående färjan. 
Med lindrift minskas energiförbrukning, utsläpp och kostnader. 
Nya lägen har byggts för färjan som är byggd i Finland.

Varv till salu
Trafikverket har beslutat att sälja sina båda varv, Tenö varv i 
Vaxholm och Fridhems varv i Lysekil. En utredning har gjorts 
med hjälp av Cap Gemini och en arbetstagarkonsult och man 
räknar med att försäljningen ska kunna vara klar under våren 
2012. Anledningen är att Trafikverket under en lång tid framöver  
måste prioritera andra investeringar än de som behövs för  
varven, samt regeringens ägarpolicy att inte äga verksamheter 
som kan drivas privat. 

Färjerederiet 
omorganiserar
Till kommande årsskifte ska 
en organisationsförändring 
genomföras i Färjerederiet 
för att effektivisera verksam-
heten. Bland annat ska man 
stärka teknikstödet och få 
en tydligare kommunikation. 

Rederiets vision är ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt!”

Stort centrum för sjöfartssimulatorer i Göteborg
Sjöfartsverket har beslutat att den fartygssimulator som hittills 
har varit lokaliserad till Arkö kursgård på ostkusten ska flyttas till 
Chalmers Campus på Lindholmen. Det innebär ett samarbete 
mellan Sjöfartsverket och Chalmers som ger många nya möjlig-
heter för utbildning och forskning med tillgång till flera simulato-
rer som kan utnyttjas tillsammans eller var för sig.

Regeringen köper helikopterföretag 
Regeringen ska köpa bolaget Scandinavian Helicopter Invest 
AB (SHI) och dess dotterbolag. Ett av dotterbolagen är Norr-
landsflyg, som i dag sköter helikopterverksamheten inom sjö- 
och flygräddningen på uppdrag av Sjöfartsverket. Genom köpet 
vill regeringen försäkra sig om att den svenska sjö- och flygrädd-
ningsverksamheten kan upprätthållas utan avbrott. Riksdagen 
har godkänt köpet. Riksdagen gav också regeringen rätt att 
besluta om kapitaltillskott till SHI vid senare tillfälle och att sälja 
samtliga aktier i bolaget eller avveckla det.

Sveriges första kryssningsmässa
Helsingborg Cruise Fair 2011 är Sveriges första renodlade kryss-
ningsmässa. Flera olika rederier samlades på en och samma 
plats den 26:e november för att ge presumtiva kunder möjlighet 
att tala med rederiernas egna representanter, lyssna på föredrag 
och jämföra olika kryssningar. Mässan arrangerades av rese-
arrangören Tour Pacific i Helsingborg.

– Vi ser ett stort intresse från allmänheten eftersom ingen  
tidigare samlat alla rederier på en och samma plats, säger  
Lars Jönsson projektledare för kryssningsmässan.

–  Många resebyråer anordnar kryssningskvällar med ett rederi 
i taget, vi har hela sju rederier på plats. Vi räknar med att kryss-
ningsmässan lockar besökare från Göteborg i norr till Malmö i 
söder.

Västtrafik presenterar ny reseplanerare
I november lanserades den nya reseplaneraren på Västtrafiks 
webbplats. Nu kan resenärer söka bästa resväg från alla adres-
ser i hela regionen och få tillgång till realtidsinformation. Om en 
tur är inställd eller försenad så berättar reseplaneraren det och 
ger förslag på en alternativ resa. Se www.vasttrafik.se.

Västtrafik köper två nya Älvsnabbar 
Västtrafik har beslutat att köpa två nya fartyg typ Älvsnabben. 
Fartygen ska vara dubbeländade, så att de inte behöver vända 
vid kajerna. På vart och ett av dem kommer det att rymmas  
300 passagerare och 80 cyklar.

– Vi ser ett växande behov av älvskytteltrafiken. För att ta  
hand om det ökande resandet behövs nya driftsäkra fartyg  
som är anpassade för att ta ombord fler resenärer och cyklar, 
skriver Hugo Lepik, affärsområdeschef Göteborgs stadstrafik,  
i ett pressmeddelande.

De två fartygen ska  
levereras under 2013. 
Upphandlingen kommer  
att börja i år

Fakta fartyg:
Kapacitet: 300 resenärer, 
varav 80 med cykel.
Längd: 32 meter.
Bredd: 8,5 meter.
Djupgående: 4,5 meter.
Hastighet: 11 knop.
FOTO: LEENA TEGEVI
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Tillgängligheten behöver också förbättras.  
Vi vill därför samordna tidtabeller, biljett- och 
taxesystem med kollektivtrafiken på land 
samt öka bytesmöjligheten mellan olika tra-
fikslag. Vi anser också att möjligheterna till 
ökad trafik på Stockholms inre vattenvägar 
bör studeras. Kundnöjdheten bland skär-
gårdstrafikens resenärer ligger i världsklass. 
Vi vill fortsätta förbättra servicen. 
Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd  
i Stockholms trafiknämnd, på DN debatt
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Populärt att pendla på vatten
Projektet Sjövägen har summerat ett år med pendelbåtstrafik i 
Stockholm. Det är positiva siffror som visar att trafikunderlaget 
finns och projektledningen menar att det dessutom kommer att 
öka i takt med att det byggs mycket nya bostäder med sjönära 
lägen. SLs biljetter har gällt ombord, vilket har bidragit till det 
positiva mottagandet från resenärerna. Nu vill man fortsätta och 
låta Sjövägen ingå i landstingets och SLs reguljära kollektivtrafik 
och bekostas med landstingsmedel och avgifter. För närvarande 
trafikeras sjövägen med fartygen Mysing och Ballerina.

Framtidens ledarskap i fokus på Wista-konferens
När 2011 års internationella Wistakonferens arrangerades av 
Wista Sweden i Stockholm i september kom cirka 250 delegater 
från alla kontinenter. Många namnkunniga talare fanns på plats, 
bland annat IMOs generalsekreterare Efthimios Mitropoulos 
som var key-note speaker. Galamiddagen hölls på Vasamuseet. 
Konferensgeneral var Berit Blomquist, VD för Sveriges 
Skeppsmäklareförening.

Oro i Stockholms skärgårdstrafik
Sedan många år tillbaka har kollektivtrafiken i skärgården be-
drivits under Waxholmsbolagets huvudmannaskap. Utförandet 
har skötts av enskilda privata rederier som antingen opererat 
Waxholmsbolagets fartyg, eller med egna fartyg skött hela den 
operativa verksamheten. Det är dessa entreprenörer som hål-
ler igång kollektivtrafiken i Stockholms skärgård och ser till att 
passagerar-, gods-, skolskjutsar och sjuktransporter fungerar. 
Under hösten har en grupp av dessa entreprenörer bildats för 
att försöka få igång en dialog med trafiklandstingsrådet Christer 
Wennerholm angående nya principer för upphandling av trafiken  
i Stockholms skärgård. Då besluten låtit vänta på sig råder det 
stor oro bland entreprenörerna eftersom många avtal går ut  
under 2012. Bristen på klara besked och information gör att  
rederierna skjuter projekt och investeringar på framtiden.  
För mer information i frågan kontakta Jochum Ressel som är 
sammankallande för redarna. 

Skärgårdsrederierna omsätter mer än 1,3 miljarder
Under slutet av sommaren genomförde Marina läroverket  
och Skärgårdsredarna gemensamt en branschundersökning. 
Vi skrev till samtliga medlemsrederier och bad bla om uppgifter 
kring omsättning, antal anställda i olika befattningar och passa-
gerarantal. Vi har också telefonintervjuat de tio största rederierna 
och ställt lite mer ingående frågor.

 Målet med undersökningen är att få en tydligare bild av hur 
stor denna näring är och ungefär hur många personer den sys-
selsätter. Vi har också jämfört uppgifterna med statistik på bl a 
behörigheter som finns utfärdade.

Totalt svarade cirka 60% av rederierna sett till antal. Det är 
dock rimligt att tro att dessa står för merparten av den totala 
omsättningen då alla de stora rederierna svarat. Vi gissar att våra 
siffror motsvarar cirka 80% av Skärgårdsredarnas medlemmars 
omsättning och cirka 50% av den totala näringen ”sjötransporter 
i inre fart”. Resultatet redovisar dock bara de faktiska siffror vi 
fått fram utan att ta hänsyn till hur många som svarat.

 
Resultat:
Total omsättning: 1,3 miljarder
Totalt passagerarantal: 35 miljoner
Antal befäl: 580 st
Antal däcksmän/matroser: 600 st
Antal ekonomipersonal: 280 st

Nya medlemmar
Swered Shipping AB med Gröna Lundsfärjan har blivit nya  
medlemmar och hälsas välkomna till Skärgårdsredarna. 

✯ Medlemsnytt

Nästa höstmöte blir i Kalmar
Nu är det spikat att vi åker till Kalmar och Öland den 3-5 oktober 
2012. Boka in det i almanackorna redan nu! Det är Ressel Rederi 
AB som gärna vill vara värd och arrangör för mötet och de har 
redan börjat snickra på ett intressant program som bland annat 
innehåller besök på Sjöfartshögskolan, Regalskeppen Kronan, 
båtturer, whiskyprovning, öländska specialiteter och underhåll-
ning samt möte med kollegor och utställare. Hotell Skansen i 
Färjestaden där vi ska bo har en fin konferensanläggning.

Ressel Rederi 
ABs M/S Dessi
som går i trafik 
mellan Öland 
och fastlandet.

FOTO: KRISTER BÅNG
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Går det att minska mängden CO2-utsläpp med 
oförändrad effekt
Frågan om det går att minska CO2-mängden i utsläpp från fartyg 
med oförändrad effekt kan komma att få ett svar i ett kommande 
projekt. Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) har sökt finan-
siering för ett sådant projekt, inom ramen för MARKIS (Maritimt 
Kompetens- och Innovationssamarbete Skagerak & Kattegatt). 
Projektet ska utreda möjligheterna för CO2-avskiljning ombord 
på fartyg, baserat på befintlig landbaserad teknik. Initiativtagarna 
till projektet är SMTF, Tel-Tek (Norge), Canopus Marine, Lloyds 
Register och Transportstyrelsen.

Göteborgs Hamn prisat
Göteborgs Hamn blev en av vinnarna när miljöpriset Energy 
Globe Awards 2011 delades ut på en gala i Österrike i slutet av 
november. Hamnen fick priset för sitt arbete med elanslutning av 
fartyg. Vinsten var 10 000 euro och en 17 kg tung bronsstaty.

Ystad hamn är inte boven
Ett halvårs mätningar av luftkvaliteten i centrala Ystad ställer 
tidigare antaganden på huvudet. Hamnen med sina två linjer till 
Polen och en till Bornholm är landets tredje största för passage-
rare och hör till de viktigaste i riket för godshantering. Samtidigt 
har det i flera år funnits en lokal opinion som hävdat att hamnen 
är en miljöfara på grund av utsläpp från färjornas motorer och 
den fordonstrafik de för med sig till staden. Men tvärt emot vad 
som ofta antagits går det inte att koppla höga partikelhalter i 
centrala Ystad direkt till hamnens verksamhet. De nya mätning-
arna av luftkvaliteten i stadsdelen Östra Förstaden, drygt 500 
meter från färjeläget, visar att den högsta halten av skadliga par-
tiklar uppmätts när vinden legat på från trafikleden Dragongatan 
öster om centrum. Likaså visar sig mätvärdena för stoftpartiklar 
vid samma mätstation oftare ligga under medelvärdet när vinden 
ligger på från hamnen, det vill säga från sydväst. 

Workshop i Göteborg om LNG för fartyg
Intresset för alternativa bränslen är stort. Det pågår flera projekt 
som studerar frågan om hur man kan göra LNG tillgängligt som 
fartygsbränsle. Ett flertal av projekten är helt eller delvis finansie-
rade av EU. För att öka det sammantagna resultatet av projekten 
ordnade Västra Götalandsregionen och Svenskt Marintekniskt 
Forum en gemensam workshop i Göteborg den 11 oktober. 
Syftet var att identifiera lämpliga samarbetsområden för att på 
ett mer effektivt sätt bidra till bättre luftkvalité i Europa. 

Deltagande projekt var: Markis, Clean Baltic Sea Shipping, 
Clean North Sea Shipping, BSR Marchain, LESAS, och LNG 
Northern Europe.

10 europeiska länder var representerade vid mötet i Göteborg 
genom dessa projekt.

Första kvinnan i Skärgårdsredarnas styrelse
Skärgårdsredarnas styrelses ordinarie ledamöter från  
1 augusti, från vänster Magnus Haglund, Henrik Börjesson (ordf), 
Margareta Stenbock von Rosen, Göran Ahlquist (vice ordf), 
Anders Werner, Bernt Lindbäck och Bertil Karlsson. Här ombord 
på M/S Riddarfjärden. FOTO LEENA TEGEVI

Fartygsnytt
I september bogserades skrovet till Ven-Trafikens nya färja 
för överfarten mellan Ven och Landskorna, från byggnads-
varvet Crist S.A i Gdynia i Polen till A/S Hvide Sande Skibs- & 
Baadebyggeri i Esbjerg. Där ska färjan utrustas för leveransen 
till Landskrona, som blir senast i augusti 2012. Färjan ska heta 
Uraniborg, en gammalstavning av Tycho Brahes kombinerade 
slott och observatorium på Ven som uppfördes år 1576. Fartyget 
har en kapacitet för 399 passagerare, 7 personbilar och två last-
bilar eller traktorsläp alternativt 21 personbilar och kommer att 
innebära att kapacitet och service förbättras för såväl resenärer 
som turism och näringsliv på ön i Öresund.

✯ Miljö 

Sjörätt – från Noll till VII
Rolf Ihre, Förlag: Advokatfirman Ihre

Sjörättsjuristen Rolf Ihre har tidigare givit ut boken Handbok i 
Sjörätt. Med den nya boken Sjörätt – från Noll till VII vänder han 
sig både till fritidsbåtfolk och till yrkesbefäl. När olyckor eller 
tillbud till sjöss inträffat kan de som har varit vårdslösa, eller som 
har varit passiva, ställas till ansvar. Detta gäller även om det inte 
krävts att personen ifråga skulle haft formell behörighet för sin 
uppgift ombord. 

Ambitionen med boken är bland annat att lotsa läsarna en bit 
in i de svåröverskådliga regelverk som anger skyldigheter och 
ansvar vid sjöfart. Innehållet är avsett att täcka spannet från inga 
kunskaper alls i ämnet sjörätt till sådana kunskaper som krävs 
för Fartygsbefäl klass VII.

✯ Boknytt

FOTO: VEN-TRAFIKEN

LNG-färjan Mastrafjord i Norge. FOTO: LEENA TEGEVI
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Sjöfartsverket har NYTT telefonnummer
Nytt nummer till Sjöfartsverkets växel är 0771– 63 00 00.
Den 1 november upphör det gamla växelnumret 011–19 10 00.
Nytt nummer till Sjöfartsverkets kundtjänst är 0771– 63 50 50.

Sjunkande fartyg vid kaj
Varje år förekommer det att ett antal fartyg, ofta mindre, sjunker 
förtöjda vid kaj. De flesta gånger beror det på att anslutningar till 
genomföringar under vattenytan (t.ex. kylvattenintag) har frusit 
sönder. Det inträngande vattnet orsakar skador på fartyget och 
medför ibland stora kostnader för ägaren. Dessutom finns det  
risk för att främst olja förorsakar miljöskador runt fartygen. 

Det kan därför finnas anledning att se över sitt fartyg och de 
känsliga punkter som utgör risk för att det ska sjunka. Det kan 
också vara en god idé att kontrollera att eventuella pumpar har 
god elförsörjning och att det dessutom finns lämplig reserv-
utrustning som kan starta om något skulle fallera. 

Kan man komplettera med larm för hög länsvattennivå via  
mobilnätet är detta ytterligare ett exempel på investering som 
kan vara lönsam. Med vidtagna åtgärder finns det en god möjlig-
het att slippa de kostnader och besvär som annars kan uppstå.

Fel på utlösare till flytvästar
CM Hammar, som tillverkar livräddningsutrustning, har i sep-
tember 2011 gått ut med en produktvarning angående deras 
utlösare till uppblåsbara liv- och räddningsvästar. Varningen gäl-
ler liv- och räddningsvästutlösare tillverkade före 2006. Utlösare 
används till CE märkta livvästar och till typgodkända (rattmärkta) 
räddningsvästar och har en insvetsad tätningspackning. Under 
2006 uppgraderade CM Hammar plastmaterialet i tätningspack-
ningen, allt för att förbättra packningens tätningsegenskaper och 
hållbarhet. På ett mindre antal tätningspackningar, som är tillver-
kade före 2006, har materialet åldrats i förtid. Detta beror troligen 
på att de utsatts för hög värme i kombination med hög fuktighet. 
Tätningspackningen kan då bli styvare, ändra färg och i vissa fall 
spricka med läckage som följd. 

CM Hammar vill förhindra att en skadad tätningspackning ut-
sätter användaren för fara. Om du har en liv- eller räddningsväst 
tillverkad innan 2006 som inte har blivit kontrollerad nyligen så 
rekommenderar företaget att du kontaktar närmsta auktorise-
rade servicestation. Tillverkningsdatum kan du hitta på insidan 
av liv- eller räddningsvästen. Om du vill kontrollera liv- eller  
räddningsvästen själv, kan du besöka CM Hammars webbplats 
www.cmhammar.com för ytterligare information. Det finns ock-
så mer information på Transportstyrelsens hemsida.

Mob-båt föll med dödlig utgång
En allvarlig olycka med dödlig utgång inträffade med en man-
över-bord-båt som hissades upp till stuvningsläget. En gräns-
lägesbrytare var ur funktion och vajern kom därför att utsättas 
för så stora krafter att den gick av och båten med besättning 
föll till vattenytan. Det är av största vikt att gränslägesbrytare 
fungerar som de ska. Man bör därför testa dem varje gång man 
ska använda systemet. Dessutom ska man alltid hissa upp båten 
med handkraft den sista biten, och inte köra till toppläget med 
motor. Tillverkaren rekommenderar att man byter brytare efter 
högst två år. 

Ändrad hantering av borttappade inteckningar i fartyg  
och luftfartyg
Den 1 oktober 2011 trädde en ny lag om dödande av förkommen 
handling i kraft. Den nya lagen innebär bland annat att ansökan 
ska skickas tillTransportstyrelsen i stället för till tingsrätten, när 
en luftfartygs- eller fartygsinteckningshandling har kommit bort. 
En inteckning följer ett luftfartyg eller ett fartyg oavsett om det 
byter ägare. Om en inteckningshandling har kommit bort eller 
förstörts, kan den som förlorat handlingen inte längre göra sin 
rätt gällande. I lagen om dödande av förkommen handling finns 
därför bland annat regler om hur en ny handling med motsvaran-
de innehåll som den borttappade kan utfärdas och ersätta den 
gamla, och om hur en borttappad inteckningshandling kan dö-
das. Ärenden om dödande av förkommen handling kommer på 
Transportstyrelsen att hanteras av luftfartygsregistret respektive 
sjöfartsregistret. Transportstyrelsen kommer att ta ut en avgift 
för detta. Nivån för denna är inte känd vid pressläggningen.

Vid frågor om dödande av förkommen luftfartygsintecknings-
handling eller dödning av inteckning kontakta im@transport- 
styrelsen.se. 

Vid frågor om dödande av förkommen fartygsintecknings-
handling eller dödning av inteckning kontakta sjofart.sfr@trans-
portstyrelsen.se.

Enköping och Östanå I K-märkta
Statens maritima museer, SMM, har K-märkt skärgårdsbåtarna 
Enköping och Östanå I. De två mässingstavlorna överräcktes un-
der en ceremoni den 15 november ombord på Östanå I av SMM:s 
överintendent Robert Olsson som bevis på k-märkningen.

ENKÖPING
Enköping byggdes som 
passagerarångfartyg 
på Oskarshamns me-
kaniska verkstad 1868 
och är enligt Lloyds 
register världens äldsta 
passagerarfartyg i 
bruk. Genom åren har 
Enköping gått i trafik 
både på ostkusten och från 1935-1990 på västkusten med en  
rad olika hemmahamnar. Nu går hon i trafik på Mälaren och 
gör kryssningar i skärgården. Enköping har sin kajplats vid 
Nybroviken.

ÖSTANÅ I
Östanå I byggdes som 
passagerarångfartyg 
1906 på Bergsunds 
varv. Hon är ett av de 
traditionella skärgårds-
fartygen med matsal 
och damsalong på övre 
däck. Liksom Enköping 
har Östanå I en lång och 
spännande historia. En 
av de mest namnkunniga gästerna ombord på var operasånga-
ren Jussi Björling som använde försalongen för att sjunga upp 
sig under resorna från Siarö till kungliga operan i Stockholm.

✯ Departement och Myndighet

✯ Kulturnytt
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Bertil Karlsson utsedd till VD för 
Styrsöbolaget
Sedan den 1 oktober 2011 är Bertil 
Karlsson VD för Styrsöbolaget, ett 
bolag inom Veolia Transport Sverige 
AB. Bertil Karlsson har sedan den 
1 november 2010 varit tillförordnad 
VD för Styrsöbolaget, då han efter-
trädde Helena Leufstadius. Styrelsen 
för Styrsöbolaget beslutade den 22 
september att Bertil Karlsson nu intar 
rollen som VD permanent.

Bertil Karlsson har en gedigen erfarenhet inom Styrsöbolaget, 
där han har varit anställd sen 1998. Sedan Bertil Karlsson an-
ställdes i Styrsöbolaget har han haft flera olika ansvarsområden 
och befattningar. Han har bland annat varit befälhavare, teknisk 
chef samt projektansvarig för Styrsöbolagets snabbgående ka-
tamaraner.

– Bertil Karlsson har under sin tid som tillförordnad VD för 
bolaget visat att han besitter de egenskaper och kompetenser 
som krävs för att driva verksamheten inom Styrsöbolaget framåt 
på ett framgångsrikt sätt. Att Bertil nu går in i rollen som VD för 
Styrsöbolaget permanent är därför ett naturligt steg som bor-
gar för en fortsatt positiv utveckling inom bolaget, säger Tomas 
Wallin, VD för Veolia Transport.

– En väl fungerande kollektivtrafik och godstrafik i Göteborgs 
skärgård är en viktig förutsättning för en levande skärgård. Jag 
och mina medarbetare inom Styrsöbolaget har ett viktigt upp-
drag att säkerställa att våra kunder får en bra service. Jag är glad 
över att ha styrelsens förtroende att driva och utveckla verksam-
heten vidare i rollen som VD, säger Bertil Karlsson.

Bengt-Olof Qvist försäljningschef i 
Furuno Sverige
Som ett led i Furunos globala strate-
gi, genomför nu den svenska avdel-
ningen en del strukturella ändringar 
i organisationen. Med anledning av 
detta har Furuno Sverige AB anställt 
Bengt-Olof Qvist som försäljnings-
chef från och med den 1 november 
i år. Bengt-Olof har tidigare varit 
anställd i Furuno Sverige, först som 
tekniker och sedan som försäljare. 

Efter en givande karriär utanför Furuno, kommer Bengt-Olof nu 
tillbaka efter sin senaste anställning på Telemar. I Furunos nya 
försäljningsorganisation har Bengt-Olof fem erfarna resurser till 
hjälp för att täcka alla områden inklusive rederibranschen, myn-
dighetskunder, fritidssektorn, fisket, landmobilt och marknadsfö-
ring. I och med nyanställningen, stärks Furuno Sveriges position 
ytterligare på den svenska marknaden. Under början av 2012 
kommer företaget dessutom, som ett led i strategin och i takt 
med ökade aktiviteter inom alla Furuno Sveriges affärsområden, 
att anställa ytterligare en tekniker och en servicekoordinator. 

Ny vd för SL
Anders Lindström blir ny vd för AB Storstockholms Lokaltrafik 
och Waxholmsbolaget samt förvaltningschef för trafiknämnden. 
Anders Lindström, född 1955, är idag verksam som insatschef 
med generallöjtnants rang vid Försvarsmakten, och har stor erfa-
renhet av förändringsarbete och ledarskap. 

- Jag vill bidra till att utveckla SL till ett ännu bättre företag 
både kort-  och långsiktigt. Det är en stor och viktig utmaning i 
ett växande Stockholm, där kollektivtrafiken är en förutsättning 
för människornas vardag. Jag känner stor respekt för den kun-
skap som finns i SL och vill nu vara ute mycket i verksamheten 
och lära känna den från grunden, säger Anders Lindström.

Riksdagsledamöter uppmärksammar traditions- och  
utbildningsfartygen 
Varje år lär sig tusentals ungdomar och vuxna att segla på gamla 
segelskutor och andra traditionsfartyg. De sista åren har tradi-
tionsfartygens verksamhet varit hotad när fartygen avkrävts 
samma strikta bemanningskrav som ställs på moderna kommer-
siella fartyg, som till exempel en oljetanker. 

Den moderata riksdagsledamoten Lars Hjälmered har sedan 
2007 arbetat tillsammans med Föreningen Mot Bättre Vetande 
(MBV), Svenska Kryssarklubben och Sjösportskolan för ett an-
passat regelverk för traditions- och utbildningsfartyg. 2010 gav 
regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att se över reglerna 
för traditionsfartyg. Resultatet blev ett förslag som bland annat 
innebär:

– Ett slopat krav på behörighet för däckmanskap. Rederiet 
eller befälhavaren ska istället ansvara för att sjömannen har till-
räcklig erfarenhet och kunskap. 

– Förenklade regler för autbildning och tjänstgöringskrav för 
styrmän och fartygsbefäl. Reglerna gör att människor kommer 
att kunna kombinera ett vanligt arbete som lärare eller ekonom 
med ett frivilligt engagemang som befäl på ett traditionsfartyg. 

– Att den internationella utbildningen Yachtmaster Offshore 
godkänns som utbildning för seglande traditionsfartyg i Sverige. 
Utbildningen ger behörighet inte bara för traditionsfartyg i 
Sverige utan även för tjänstgöring internationellt inom bland  
annat charter och privata fartyg.

Utan ansträngningar från Lars Hjälmered och organisationerna 
hade problemet för traditionsfartyg inte varit löst. För utbildnings- 
fartyg kvarstår dock problemen. För att uppmärksamma behovet 
av ett förenklat regelverk också för utbildningsfartyg har Lars 
Hjälmered tillsammans med ledamoten Lars-Arne Staxäng  
lämnat in riksdagsmotion om frågan. 

– Vi hoppas att vår nya motion kan bidra till att Transport-
styrelsen inkluderar utbildningsfartygen i det kommande beslutet 
och regeländring för traditionsfartyg, säger Lars Hjälmered. 
Föreningar och företag som anordnar utbildning ger ett avgöran-
de bidrag till sjösäkerhet i Sverige, avslutar Lars Hjälmered.

✯ Personalnytt

✯ Pressreleaser

T/S Gunilla.
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En stor del av Sjömanskyrkans verksam-
het innefattar fartygsbesök. Mellan 1000 
- 1500 båtbesök görs varje år i Göteborgs  
hamnar. Vi går ombord, hälsar på så 
många som möjligt och har för det mesta 
tidningar med oss. Med åren har vi lärt 
oss vilka tidningar som de olika båtarna 
önskar. Allt från Helsingborgs Dagblad 
till Göteborgsposten, via Dalademo-
kraten, Wermlands-Tidningen till Gävle 
Dagblad. Varje år prenumererar vi på en 
mängd dagstidningar.

Eftersom båtarna oftast har kort liggtid 
och någon affär inte finns i närheten av 
hamnarna är det både roligt och tack-
samt att lämna nyheter, även om vissa 
är ett par dagar gamla. Internet har ju 
de flesta, men vem vill inte hålla i en 
papperstidning? En tidning kan faktiskt 
öppna upp för samtal. Det blir det gan-
ska ofta. Samtal om existentiella frågor 
handlar faktiskt om hur vi ska vara som 
människor, vad vi tror på och hur vi ser 
på livet i stort. Frågor som berör oss alla. 

Tiden ombord varierar. Ibland finns det 
lite extra tid, ibland inte. Nästa gång 
vi kommer är det kanske möjligt att ta 
en paus från arbetet med en kopp kaffe 
tillsammans med Sjömanskyrkans assis-
tent eller sjömanspräst. Sjömanskyrkan 
kör ut till de olika hamnarna fem till sex 
dagar i veckan och är tillsammans med 
sjömanscentret Rosenhill ett naturligt 
inslag i hamnbilden.

I Bohuslän med Uddevalla, Lysekil 
och Brofjorden gör Sjömanskyrkans 
representant Rolf Skiöld omkring 500 
fartygsbesök årligen i sin 50 % tjänst.  

Föreståndare Kimmer Carlsson syns, 
oavsett väderförhållande, alltid cyklande 
i Halmstads hamn där hon besöker 
cirka 250 båtar per år. Vi har en lång 
kuststräcka i Göteborgs stift med ett 
ansvar att så många som möjligt av de 
fartyg som anlöper får besök. Det är 
ett uppdrag vi har och vi gör det med 
stöd i Kyrkoordningen, riktlinjerna för 
Svenska Kyrkan. 

Vill även du ha besök av en assistent från 
Sjömanskyrkan när ni ligger och väntar 
vid kaj? Hör av dig till Marina Bengts-
son eller Conny Gustavsson. De finns på 
telefon 0704-69 52 04 eller till kyrkan, 
031-14 03 88.
foto: leif eliasson

Båtar kommer och båtar går…
Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget i Göteborg har under många år varit en del av de aktiva sjömännens liv såväl som  
sjöpensionärernas liv. Till arbetet hör också kontakten med ungdomar under utbildning, ungdomar som med rätta hoppas  
och tror att de en dag kommer ut på sjön. Här berättar Marina Bengtsson lite om verksamheten.

Assistent Marina Bengtsson.

Sjömanskyrkan kör ut till de olika hamnarna fem till sex dagar i veckan och är tillsammans med  
sjömanscentret Rosenhill ett naturligt inslag i hamnbilden.

Sjömanskyrkan på Amerikagatan 
2 i Göteborg.
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Hjulångaren ”New Orleans
I amerikanska historieböcker kan man läsa att i december 
1811 för exakt 200 år sedan skovlade den första hjulånga-
ren ned för Mississippi River. Hjulångarens namn var  
New Orleans och den tre månader långa resan blev både 
dramatisk och händelserik med bl.a. indianöverfall och 
jordbävningar. Efter att New Orleans lossat sin bomullslast 
i staden med samma namn visade det sig att fartyget hade 
allt för svag maskin, hon orkade inte gå i retur mot ström-
men.

Hjulångaren New Orleans blev i alla fall starten på en 
lång epok med hjulångare på Mississippi River, år 1870 
fanns fler än 2000 hjulångare som transporterade gods  
och passagerare på floden. 

Passagerarna levde lyxliv
I slutet av 1800-talet under senare delen av hjulångarnas 
epok hårdnade konkurrensen från den uppbyggda järnvä-
gen. För att locka nya passagerare utvecklades då många av 
fartygen till lyxiga nöjesskepp. Ombord fanns glamorösa 
casinon, restauranger, barer, underhållning och serviceper-
sonal i stort antal.

Enda autentiska hjulångaren
För att få en känsla av hur passagerare upplevde en resa på 
floden under hjulångarnas storhetstid sökte jag mig natur-
ligtvis under mitt besök i New Orleans till ett rederi som 
erbjöd Steamboat Cruises. Av de 6 hjulångarna som idag 
är i drift på floden säger rederiet New Orleans Steamboat 

Mississippi River
NICE AND EASY ON

text och foto: henrik börjesson 
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Company sig inneha den enda autentiska hjulångaren på 
Mississippi River. Fartyget med namnet Natchez skiljer sig 
enligt rederiet från de andra befintliga hjulångarna genom 
att det är det enda som driver skoveln med enbart ångtryck. 
Något besviken kan man bli när man ser att samtliga hjul-
ångare som idag är i drift är byggda på 1970-talet. Det 
stora värdet av befintliga ångbåtar byggda på 1800-talet i 
Sverige blir extra tydligt i förhållande.

The Sternwheel Steamboat NATCHEZ
Fartyget är den nionde hjulångaren i tid med namnet
Natchez 
Byggd: 1975  
Längd: 265 ft. 
Bredd: 46 ft. 
Djupg.: 7 ft. 
Brutto ton: 1384  
Antal passagerare: 1 600 

Ångmaskineriet  är av typ: ”tandem compound condensing 
reciprocating  steam engine” som tidigare suttit i bogser-
båten US Steel Clarion byggd 1925.

Nice and easy trip on Mississippi River
Den två timmar långa rundturen blev till belåtenhet. 
Öronbedövande ångvisslor, rök och ånga. Rogivande pad-
deldrift och uppiggande gladjazz. Friterade ostron, glada 
människor och god dryck samt möjligheten att besöka 
ångmaskinrummet under drift. Allt kryddades med intres-
sant guidning om New Orleans, fartygen och hamnarna.                                                                                            
Mer allvarligt var guidens berättelser om cyklonen Katrina 
som drabbade New Orleans 2005 med översvämningar 
och förstörelse som gjorde en stor del av invånarna utblot-
tade och hemlösa. Än idag har inte alla drabbade fått 
möjlighet att återvända till sina hem.

Livflotte för 25
Att fartyget Natchez endast var utrustad med en livflotte 
för 25 personer förundrade mig men förmodligen inte så 
många av de andra passagerarna. US Coast Guard grundar 
kanske sina utrustningskrav på att fartyget alltid befinner 
sig nära land, att det oftast finns andra fartyg i närheten 
och att verksamheten visar en historisk låg olycksstatistik.
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Christer Lindvall, Sjöbefälsföreningen 
och IFSMA samt David McFadyen, Aon 
Norden och Simon Biggs, NYA Interna-
tional gav en global orientering i piratfrå-
gan. Men även om piratfrågan är global 
så finns de största problemområdena ut-
anför Öst- och Västafrika och då framför 
allt i Adenviken och Indiska Oceanen. 
Christer Lindvall, som höll IMO-talet, 
framhöll bl a betydelsen av Best Manage-
ment Practice. 

U-landsproblematik en orsak
En mycket uppskattad beskrivning av läget 
i Somalia och bakgrunden till varför pirat- 
erna har sina fästen där gavs av Bashir 
Aman Ali, rektor för Al-Azharskolan i 
Stockholm. När samhällsstrukturen inte 
fungerar, när handel, skola/utbildning och 
hälsovård saknas skapas en grogrund för 
anarki och terrorism. 

Endast cirka 56 procent av barnen i So-
malia går i någon form av skola. De som 
inte har någon utbildning livnär sig ofta 
på pirateri nu när rovfiske och giftdump-
ning har gjort det omöjligt att försörja sig 
på fiske. Men de tjänar inga stora pengar. 
Pengarna hamnar på bankkonton i Kenya 
och Dubai. Personer med utbildning och 
ambitioner flyr landet. Lösningen på pira-
teriet i Somalia finns iland. Man behöver 
hjälp att bygga landets infrastruktur, få 
igång handel, utbildning och hälsovård 
för att kunna ta tag den organiserade 
brottsligheten enligt Bashir Aman Ali.

Myndighetsperspektiv
Kustbevakningens och Försvarsmaktens 
representanter berättade om erfarenhe-
terna från Operation Atalanta, om pirat- 
attacker och om counter-piracy med far-
tyg och helikoptrar. 

Anders Olovsson, Försvarsmakten och 
Fredrik Lindblom, Kustbevakningen tyd-
liggjorde också svårigheterna med att be-
vaka och skydda i det jätteområde som 
Adenviken och Indiska Oceanen utgör. 
De uttryckte frustration över att behöva 
släppa tillfångatagna pirater när lagfö-
ringen av dem inte är självklar. 
Utrikesdepartementets folkrättsjurist Per-

nilla Nilsson förklarade ur ett juridiskt 
perspektiv.

Rederiperspektiv
Stena Bulks Johan Jäwert talade om hur 
rederiet agerar när något inträffar och 
hur man arbetar för att skydda fartyg 
och besättning. Stora lösensummor beta-
las till piraterna för att släppa fartyg och 
besättningar och Simon Biggs från NYA 
International berättade om de komplice-
rade och långvariga förhandlingarna med 
piraterna. 

Avslutningsvis diskuterades skyddet 
och ansvaret i en paneldiskussion. Wal-
lenius, som representerades av Peter Jo-
din, förklarade varför rederiet beslutat ha 
beväpnade vakter ombord, men ville inte 
gå in på detaljer kring var de går ombord, 
hur de utvärderas mm. Rederiet har dock 
strikt utformade regler som följer IMOs 
nya riktlinjer kring val av vaktbolag och 
största tydlighet finns kring rules of en-
gagements för hur vaktbolagen får agera. 
Frågan om vapen ombord följer flagg-
staten och Tryggve Ahlman på Sveriges 
Redareförening menade att det finns ett 
anständighetskrav på skyndsam hante-
ring från Näringsdepartementets sida. 
En snabbutredning har gjorts och den 
var klar för två månader sedan. Ragnvald 
Paulson från departementet sa att frågan 
handläggs men att den samtidigt hante-
ras av fyra departement, vilket gör att det 
dröjer ännu en tid innan svar kommer. 

FULLT I SALEN NÄR  

Världssjöfartens Dag firades
Det var fullt i den stora konferenssalen på Chalmers Kårhus den 29 september när  
representanter från det maritima klustrets vitt skilda delar firade Världssjöfartens Dag. 
Årets angelägna tema ”Piracy” lockade ca 250 personer som under eftermiddagen fick  
en god inblick i piratproblematikens komplexitet. 

De som inte har någon 
utbildning livnär sig ofta på  
pirateri men tjänar inga stora 
pengar. Pengarna hamnar  
på bankkonton i Kenya och 
Dubai, det vet alla.

Bashir Aman Ali berättade enga-
gerat om problemen i Somalia.

Paneldebatt med: 
Tryggve Ahlman 

Sveriges Redareförening,  
Peter Jodin  

Wallenius Marine,  
Jan Thörnqvist 

försvarsmaken,  
Christer Lindvall, 

Sjöbefälsföreningen,  
havsrättsexperten 

Christopher Werner samt 
Ragnvald Paulson från 

departementet.
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Varning för våldsupptrappning
Marininspektör Jan Thörnqvist från För-
svarsmakten höjde ett varningens finger 
för beväpnade vakter ombord. Han me-
nade att våldet går ombord genom de 
privata vaktbolagen och att man måste 
tänka igenom vad det kan leda till i sin 
förlängning. Vad händer t ex om det blir 
fråga om hämndaktioner från piraternas 
sida? Såväl rederierna, SRF och facken, 
som representerades av Christer Lindvall, 
är i princip emot beväpnade vakter om-
bord, men de anställda måste skyddas och 
omständigheterna tvingar fram besluten. 
Det finns en stark vilja till samverkan mel-
lan de olika aktörerna.

Samverkan nödvändig
Havsrättsexperten Christopher Werner 
menade att det finns risk att pirateriet 
sprider sig till andra länder där den po-
litiska situationen gör att samhällsstruk-
turen svajar, t ex Libyen. En samstämmig 
pessimistisk uppfattning noterades kring 
den avslutande frågan om var piratpro-
blematiken befinner sig om ett år – dess-
värre i ungefär samma läge, trodde samt-
liga. 

I år var Sten Göthberg och Anna Risfelt 
Hammargren moderatorer för Världsjö-
fartens Dag. 

Presentationerna finns att ladda ner från 
Sjöfartsforums webbplats via följande 
länk:
www.maritimeforum.se/arkiv1.html

Två fick Sjöfartsforums Miljödiplom 2011
Sjöfartsforum delade under Världssjöfar-
tens Dag ut två miljödiplom för insatser 
att minska sjöfartens miljöbelastning och 
ny miljövänlig teknik eller nya miljövän-
liga processer. 

Utmärkelse gick i år till Katarina  
Sundvall, Preem med motiveringen:

”Katarina Sundvall har förverkligat 
Preems tydliga offensiva miljömål för en 
hållbar transportutveckling. Hon har in-
spirerat medarbetare och företagsledning 
att genomföra målen och fortsatt driva en 
minskad miljöbelastning genom nya mål 
fram till 2016. Detta har gjort Preem till 
en föregångare inom sin bransch.”

Även Fredrik Robbertte, Ressel Rederi 
fick utmärkelse med motiveringen:

”Fredrik Robbertte har, genom sitt per-
sonliga engagemang och ansvarstagande 
i det dagliga arbetet, motiverat färjeper-
sonalen till ett nytt, mer hållbart körsätt 
och rederiledningen till tekniska åtgärder. 
Åtgärderna har minskat energiförbruk-
ningen och därmed miljöbelastningen i 
hamntrafiken med en tredjedel.”

text & foto: leena tegevi

Moderatorerna Anna Hammargren och Sten Göthberg har trevligt med kommendörkapten  
Christian Allerman, längst tv, och konteramiral Jan Thörnqvist, längst th, båda från Försvarsmakten.

Sätt in 150:- 
på plusgirokonto 
51 53 51-5 så får du 
Skeppslista 2011 
direkt i din brevlåda. 
Glöm ej att ange namn 
och adress!

OBS! SKEPPSLISTA 2012
(195:-) KOMMER I MAJ. 

SKEPPSLISTA
2011

Skärgårdsredarnas illustrerade

Bashir Aman Eli, Al-Azharskolan samtalar 
med Anders Olovsson FM.

NU ENDAST 150:- 

FÖR SKEPPSLISTA 2011 (Ord 195:-)

DEN PERFEKTA 
JULKLAPPEN TILL 
PERSONALEN
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Branschorganisationen ”Passagerarfar-
tyg i Finland” var värdar och bjöd på in-
tressanta studiebesök med ett omväxlan-
de program. Det innehöll bland annat ett 
besök ombord på segelskutan Alexandra 
i Borgå, visning av Aker Yards som byg-
ger isbrytare, rundvandring på isbrytaren 
Urho samt besök i en vacker del av den 
finska skärgården som heter Pellinge.

Inget krav på livflottar i fartområde I
Pellinge (finska Pellinki) är en grupp öar 
i den före detta kommunen Borgå lands-
kommun, landskapet Östra Nyland, 
Södra Finlands län. Tidigare fanns det 
en lotsstation i Pellinge. För att komma 
ut på öarna tar man en gul vägverks-
färja över det ganska hårt väderutsatta 
sundet. Vi förvånades över att färjan 
inte var utrustad med livflottar utan med 
flytblock och fick veta av våra finska kol-
legor att det i fartområde I (motsvarar 
ungefär fartområde E) inte krävs livflot-
tar. Man kommer även att ta bort kravet 
på handbloss och MOB-ljus och ställer 
heller inte krav på livbältesljus där. 

Färjan är den enda kollektiva trafik-
förbindelsen till Pellinge. Öarna har 270 
invånare, men under stugsäsongen blir 
besökarna mångdubbelt fler. Här har 
befolkningen svenska som modersmål 
och härifrån, bedyrade våra finska vär-
dar, stammar de finska idrottsgrenarna 
stövelkastning och yxkastning.  
Vi inkvarterades på ett mycket litet skär-
gårdspensionat med personlig service 
och väldigt god mat. Vi hade fin utsikt 
över havet från restaurangen som låg 
bara några meter från vattnet. Där hade 
vi också vårt möte. 

Anpassat skeppsapotek
Vi diskuterade bland annat innehållet i 
skeppsapoteket som alla var överens om 
är föråldrat och orimligt. I Finland har 
nu inspektionen insett detta och kommer 
att ändra till lämpligt innehåll. Rederi-
erna får dessutom inspektera innehållet 
själva. 

Varken i Finland eller Danmark är det 
krav på CCM-utbildning men däremot 
har det sedan länge varit krav på att be-
fälhavaren ska ha ett intyg för sjukvårds-
utbildning, typ ABC och HLR, vilket 
också kommer att bli ett svensk krav 
under 2012.

Aker Arctic Technology
Under studiebesöket på Aker i Helsing-
fors besökte vi deras anläggning för 
modelltester av isgående fartyg. Aker 
Arctic Technology är mest kända för att 
bygga isbrytare. 60 % av världens isbry-
tare byggs där och man har bland annat 
byggt två atomisbrytare åt Ryssland. 
Men det byggs inte så ofta fartyg för 100 
miljoner € och därför har man flera kom-
petensområden och är något av specialis-

ter på is. Förutom att bygga olika typer 
av isgående fartyg sysslar man även med 
isforskning och tester av nya fartygsmo-
deller i den imponerande isrännan som 
är 40 meter lång och kan bilda kärnis på 
några timmar. Genom glasrutor kan man 
se vad som händer under isen, både från 
sidan och underifrån.

Nio isbrytare behövs
På isbrytaren Urho (döpt efter president 
Kekkonen) fick vi en guidad rundtur 
från bryggan och ner i maskinrummet. 
Isbrytarna i Helsingfors assisterar han-
delsfartyg genom att öppna farleder samt 
bogserar och lösgör fartyg som frusit 
fast. Det är tuffa isförhållanden längs 
den Finska kusten vintertid då vindarna 
göra att isflaken packar ihop sig. De se-
naste vintrarna har man haft uppåt 1000 
verksamhetsdagar med isbrytning för 
de åtta isbrytarna. Från och med denna 
vinter kommer man även att hyra in den 
svenska isbrytaren Oden på ett femårigt 
avtal.

text och foto: leena tegevi

NordPass möte i Finland
Den årliga NordPass träffen, då vi träffar 
våra systerorganisationer i Norden för att 
utbyta erfarenheter, var denna gång förlagd 
till Helsingfors och till Pellinge utanför Borgå 
i Finland. 

Ombord på isbrytaren Urho, fr v Affe Norgren, Sverige, Juha Nyberg, Finland, Ole Vistrup, 
Danmark, Ingemar Gustavsson, Pekka Haltia och Ted Lönnros, Finland.
De norska organisationerna hade dessvärre inte möjlighet att vara med vid denna träff.

Förutom att bygga olika typer av isgående fartyg sysslar  
man även med isforskning och tester av nya fartygsmodeller  
i den imponerande isrännan som är 40 meter lång och kan  
bilda kärnis på några timmar.
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Den 12 september inleddes projektet 
med ett seminarium på Kastellholmen i 
Stockholm.

HKH Kronprinsessan Victoria deltog i 
seminariet där forskare från Stockholms 

universitet och specialister från företag 
och olika organisationer talade om håll- 
bar utveckling för Östersjöns miljö. 
Moderator var Håkan Wirtén, general-
sekreterare för WWF Sverige.

Östersjön kan inte vänta
Östersjön är ett av världens smutsigaste 
hav. Här finns 20 gånger mer tungmetal-
ler än i Nordsjön. Belastningen kommer 
dessutom att öka de närmaste 20 åren 
och därför är det bråttom att göra något. 

– Östersjön kan inte vänta, fastslog 
Håkan Wirtén inledningsvis.

 
Forskarperspektiv
Christoph Humborg, professor vid in-
stitutionen för tillämpad miljövetenskap 
vid Stockholms Universitet, presenterade 
olika teorier om hur det gick till när 
Östersjön förvandlades till en övergödd 
soppa. Det är framför allt övergödningen 
av närsalter som har trefaldigats de 
senaste åren som leder till bland annat 
algblomning. För att minska tillförseln 
behöver vi minska konsumtionen av ani-

maliska produkter och få bättre renings-
verk, menade Christoph Humborg.  

Martin Jakobsson, professor vid insti-
tutionen för geologiska vetenskaper på 
Stockholms Universitet, framhöll vid sin 
föredragning att det är viktigt med mer 
kunskap och forskning om bottnarna 
i Östersjön. Topografin på botten är 
mycket viktig för havsbottencirkulatio-
nen men trots att Östersjön är vår egen 
innergård vet vi mer om ytan på Mars än 
om Östersjöns bottnar menade Martin 
Jakobsson.

Lena Kautsky, professor vid Botaniska 
institutionen och föreståndare för Stock-
holms Universitets Marina Forsknings-
centrum, berättade om betydelsen av 
kustnära landskapsvård för havslandska-
pet i grunda kustvattenområden. Hon 
konstaterade att det är en stor utmaning 

Toppforskare och näringsliv  
möttes på Briggen Tre Kronor

text och foto: leena tegevi

Hållbara Hav 2011 är ett projekt initie-
rat av Briggen Tre Kronor, Wärtsilä och 
Cargotec. Syftet är att verka för hållbara 
lösningar för Östersjöns miljö genom 
samarbete mellan näringsliv, forskare och 
organisationer.

Trots att Östersjön är vår egen 
innergård vet vi mer om ytan på 
Mars än om Östersjöns bottnar.

Kronprin-
sessan 

Victoria 
är både 

engagerad 
och insatt i 
Östersjöns 

situation.
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att bruka – inte missbruka Östersjöns 
kustvattenmiljöer.

Även statssekreterare Åsa-Britt Karls-
son fanns på plats för att beskriva reger-
ingens insatser för att rädda Östersjön. 
Hon berättade att det är en prioriterad 
fråga för regeringen som satsar en 
miljard, bland annat genom att inrätta 
den nya havsmyndigheten HaV. Man har 
även inrättat en fond för investeringar i 
miljöåtgärder. 

Det går att bota en sjuk botten
Linda Kumblad, doktor i marin ekotoxi-
kologi och projektledare för BalticSea 
2020 visade ett konkret exempel på vad 
som kan göras. Hon berättade om ett 
storskaligt restaureringsprojekt i en kust- 
vik i Stockholms skärgård. Projektet 
visar att det faktiskt är möjligt att bota 
en sjuk botten. Baltic Sea 2020 skapades 
2005 genom en privat donation och målet 
är att Östersjöns status ska ha vänt till en 
positiv riktning till år 2020. Framför allt 
handlar det om att minska näringsläcka-
get från djurtäta gårdar runt Östersjön.

Britt-Mari Kullas från Wärtsilä i Finland 
beskrev olika tekniska lösningar för att 
minska emissioner av kväveoxider och 
svaveloxider från fartyg. Hon efterlyste 
långsiktiga och tydliga spelregler från 
politikerna.

Karoliina Loikkanen från Cargotec 
Oy i Finland redogjorde för hur man kan 
uppnå hållbara flöden av containergods. 
Hon menade att ökat nyttjande av inre 
vattenvägar och förnybara energikällor 
är framtidslösningen. 

Mathias Bergman från Baltic Sea  
Action group berättade om arbetet  
med att rädda Östersjön där Briggen 
Tre Kronor är en symbol för arbetet. 
Han efterlyste en social innovation där 
man får företag att med samlade krafter 
göra gemensamma insatser för att rädda 
Östersjön. 

Komplext myndighetssystem
Åsa Andersson, som är programchef för 
Svensk Natur och Östersjön på WWF 
avslutade genom att berätta om fram-
tida hot och möjligheter för Östersjöns 

miljö. Hon menade att det komplexa 
myndighetssystemet skapar problem och 
efterlyste en totalbild av läget.  

Kronprinsessan kastade loss
Efter seminariet avseglade Tre Kronor af 
Stockholm till Mariehamn och därefter 
Åbo för flera seminarier och samman-
komster. Kronprinsessan Victoria var 
med och lossade förtöjningen från kajen 
på Kastellholmen och seglade ombord 
tillsammans med prins Daniel när  
fartyget anlände till Åbo hamn den  
19 september. Ombord på fartyget  
fanns också ett 20-tal elever från bland 
annat Marina läroverket i Danderyd.

En miljon i gåva
I samband med seminariet tillkännagav 
Nils Bergström, nybliven medlem i Brig-
gen Tre Kronors Advisory Board, att han 
beslutat bidra med en miljon kronor för 
att stödja arbetet med en hållbar utveck-
ling i Östersjöregionen.

text & foto: leena tegevi

Not.
Briggen Tre Kronor, som är  
medlemsfartyg i Skärgårds-
redarna, är ”ambassadör” för 
Östersjöregionen med fokus 
på ett rent hav med bra fisk-
bestånd och en klimatsmart 
utveckling i regionen. 

Man har en tydlig miljöpolicy 
med strategier och handlings-
planer för att bidra till att rädda 
Östersjöns miljö.

Visionen är ”En Östersjöregion 
med ett miljöanpassat och 
klimatsmart samhällsliv, med 
handel, transporter, fiske och 
rekreation i ett rent hav.”

Statssekreterare Åsa-Britt Karlsson menade att det måste bli fler engagerade i Östersjöns miljö.

Kronprinsessan Victoria 
hjälpte till att kasta loss när 
Briggen Tre Kronor avseglade 
mot Åland och Finland.

Ombord på briggen fanns seglande elever från Nacka Gym-
nasium, Marina Läroverket, Mediagymnasiet och organisa-
tionen Mentor Sverige. 
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FRÅGA:
Vad innebär intyg som sjuk-
vårdare för befälhavaren enligt 
TSFS 2011:62?
Vad ska utbildningen innehålla?  
Vem är godkänd att ge den och
hur länge gäller den?

✯ Läsarnas frågor

ISM-perioder
FRÅGA:
Hur ofta ska ISM-kontroll göras på D-fartyg? Är det fortfarande årlig kontroll som gäller?

SVAR:
Från den 1 juni 2011 så får fartyg med D, C eller B-certifikat i nationell trafik tillämpa nya perioder för ISM-kontroll. 
Istället för den årliga ISM-kontrollen krävs nu endast två kontroller under den femårsperiod som certifikatet gäller. 
(TSFS 2011:49)
För rederiorganisationen är det ingen skillnad mot tidigare, där gäller fortsatt kontroll varje år. För E-fartygen och  
dess rederier är det heller ingen förändring mot tidigare. 

En sådan kurs ges till exempel av alla lokala Röda Kors-
föreningar samt av flera utbildningsanordnare runt om i landet.

Kursinnehåll, exempel:
• Samhällets olycks- och skadebild
• Förebygga olycksfall
• L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och 

Cirkulationssvikt)
• Kontroll av livstecken
• Medvetslöshet – stabilt sidoläge
• Larma
• Utföra hjärt-lungräddning
• Åtgärder vid luftvägsstopp
• Stoppa blödning
• Förebygga cirkulationssvikt
• Fallolyckor
• Organisera och handla på en olycksplats
• Vara ett stöd vid psykiska reaktioner

Omfattning: Cirka 4,5-6 timmar.
Läs mer på: www.redcross.se

SVAR: 
Från den 1 jan 2012 ska befälhavare som tjänstgör på fartyg 
med ett skeppsapotek för fartområde E eller D (enligt bilaga 
D i SJÖFS 2000:21) ha intyg som sjukvårdare. I de fall där be-
fälhavaren delegerat sjukvårdsansvaret till annan person ska 
denne också ha intyg som sjukvårdare. (Ändringar i 4 kap. 9 § 
fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) samt 5 kap. 4 § be-
hörighetsförordningen (2007:237))
 
Vi har frågat Bosse Bergström, chef för fartygsoperativa enhe-
ten på Sjöfartsavdelningen, vad ett sådant intyg innebär och 
fått till svar att det är en kurs i ABC-sjukvård med HLR som 
avses. Utbildningen gäller i fem år och därefter ska genomgås 
på nytt.
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Prof Claes G Alvstam, Handelshögskolan 
vid Göteborgs Universitet inledde med att 
ge en framtidsbild av världsbefolkningen. 
Befolkningen som idag är cirka 7 miljar-
der fortsätter att öka men i minskad takt 
framöver enligt prognoser. Tillväxttalen 
har minskat med över 4 % sedan 70-talet.

Prognosen för världsbefolkningen är 
9,5 miljarder år 2050. Det är framför allt 
Sydasien (Indien) och Afrika som kom-
mer att öka mest. Kina har passerat sitt 
maximum och befolkningstillväxten går 
nu mot noll. Östra Europa har extremt 
låg befolkningstillväxt. 

Även migrationen förändras och även 
här kommer tyngdpunkten att ligga i Sy-
dasien.

Niklas Granholm, FOI, Försvarets Forsk-
ningsinstitut, berättade om den framtida 
utvecklingen kring Arktis. Det finns nu 
mindre is i Arktis än på flera tusen år. Sex 
gånger Sveriges yta har smält på 5 år. Den 
stora frågan framöver är vem som ska 
äga/kontrollera Arktis. Det innebär en 

militärstrategisk förändring och en ökad 
militär närvaro är trolig.

Nya möjliga vägar för sjöfarten är 
Nordostpassagen (om 10 år), Nordväst-
passagen (om 15-20 år) och Nordpols-
rutten (om 20-40 år). Niklas Granholm 
sammanfattade med att ett nytt och geo-
politiskt viktigare Arktis är på väg.

Mikael Johansson, Advisory Manager 
DNV Sweden presenterade DNV Techno-
logy Outlook 2020, som är DNVs fram-
tidsperspektiv på trender, utmaningar och 
problem inom shipping och energiteknik. 
DNV konstaterar att handeln fortsätter 
att öka och därmed även sjöfarten. Miljö-
aspekten blir allt viktigare och regleringar 
av olika slag kommer att öka. 

När det gäller bränsle är LNG den mest 
tillgängliga lösningen i ett kortare per-
spektiv enligt rapporten. Det finns gas 
för 150 år framöver enligt prognoserna. 
Biobränslen är högst intressant men pro-
duktionsfrågan är svår. Bränsleceller, 
solenergi m m blir kompletterande käl-

lor och fartygsdesign blir allt viktigare. 
Vindkraftverk ökar i energikapacitet och 
byggs framför allt till havs. 

Robert Uggla, VD Broström AB, menade 
att dagens utvecklingsländer kommer ha 
2,5 ggr så stor tillväxt som EU och USA år 
2020. Kina o Indien står idag för mindre 
än 10 % av dagens konsumtion. 2040 be-
räknas de stå för över 50 %. Utmaningen 
för sjöfarten är att tänka i nya banor och 
strategier; att fråga vad kunden vill ha.

Robert, som talade för Maersk denna 
dag, berättade Maersk i sin framtidsstra-
tegi har målet att kunna garantera 95 % 
tillförlitlighet. Man vill även automati-
sera/förenkla funktioner och dokument-
hantering. När det gäller miljöpåverkan 
ska Maersk minska sina CO2-utsläpp 
med 25 % till 2020. 

Sjöfarten 
Sveriges Redareförening anordnade ett intressant framtidsseminarium vid sitt höstmöte 
den 11 november på temat: Hur förbereder sig sjöfarten och sjöfartsklustret för framtiden? 
Håkan Friberg var moderator och ett 70-tal personer närvarade vid seminariet på 
Chalmers Lindholmen. 
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Att ta bilen för att köpa ett  
par Nike-skor på köpcentret  
förorsakar mer utsläpp än  
transporten av skorna  
från Kina. 
Robert Uggla, VD Broström AB


