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Miljöfrågor är en av de viktigaste utmaningarna för framtiden 
och Skärgårdsredarna har vid upprepade tillfällen försökt 
lyfta frågan till hög prioritet på agendan. Men det är inom vår 
bransch på samma sätt som jag upplever att det är gene-
rellt inom samhället, att man först måste lösa de kortsiktiga 
välstånds- och välfärdsfrågorna som upplevs som akuta för 
tillfället. Välfärd och välstånd för efterföljande generationer 
skärgårdsredare kommer i stor utsträckning att påverkas av 
hur vi i dag förhåller oss till miljöproblemen. En idag akut fråga 
för framtiden. 

Med de begränsade resurser som föreningen jobbar med 
tvingas oftast just arbetet med miljöfrågor att bli uppskjutna. 
Skärgårdsredarna har de senaste åren sökt samarbete med 
flera olika miljöorganisationer men tyvärr utan att hitta rätt 
form och nytta. Mer framgångsrikt vore förmodligen att få 
igång ett samarbete mellan föreningens medlemmar där vi 
hjälps åt mot målet att göra vattenburna transporter till ett av 
de miljömässigt bästa transportalternativen.

En bra början till samarbete är att dela med sig av hur miljö-
arbetet drivs vidare bland föreningens medlemmar. I detta 
nummer av Skärgårdsredaren delar Färjerederiet med sig av 
erfarenheter från befälhavarkurser i ”Eco-driving”. Vi har även 
en artikel där en medlem beskriver sina erfarenheter av utrust-
ning för efterbehandling av utsläpp. Tidigare har vi bland annat 
skrivit om installation av bränslemätare, kopplade till datorer 
som är länkade till rederikontoret, vilket har sänkt bränsleför-
brukning och utsläppsnivåer betydligt. Det är något som flera 
rederier har etablerat eller planerar att göra. 

Jag är säker på att det finns många fler tips och idéer bland 
föreningens medlemmar om hur vi kan förbättra miljön och 
hur vi kan hitta finansieringsformer till grund för bättre teknik. 
Redaktionen för Skärgårdsredaren välkomnar underlag till 
artiklar i ämnet.

En framtidsfråga för föreningen är också uppgiften att för-
bättra lönsamheten i branschen. De medlemmar som inte  
driver subventionerad trafik har haft svårt att finansiera 
nybyggen de senaste 20 åren. Orsakerna är flera och ambi-
tionen inom Skärgårdredarnas styrelse är att skapa resurser 
så att även denna fråga ska kunna prioriteras. Allt för stor del 
av föreningens resurser går idag åt till att motverka stigande 
avgifter och kostnadskrävande nya krav. Resurser som istäl-
let skulle kunna användas för att verka för högre lönsamhet. 
Bättre lönsamhet skulle kunna generera miljöanpassade och 
modernare fartyg.

Om regeringen, departement och myndighet sköter frågan 
om införandet av EU:s regelverk för inre vattenvägar på rätt 
sätt och till Skärgårdsredarnas fördel så kan det på sikt vara 
en möjlighet till bättre lönsamhet för delar av branschen. Jag 
hoppas att vi får kraft över för påverkan till positiva beslut för 
vår näring.

Positivt för lönsamheten är i alla fall att nya livflottar med 
30 månaders serviceintervall nu kan beställas från flera  
tillverkare. Men även i denna glädje finns det smolk där för- 
eningens krafter måste slösas. För varje flotte, eller serie av  
flottar, måste dispens sökas för förlängt serviceintervall  
(föreskriften säger 12 månader). En dispens som ska betalas 
till Transportstyrelsen, trots rattmärkning och godkännande 
från tillverkare. Vi kommer att verka för en förändring av  
föreskriften.

Den 8 mars har föreningen årsstämma på Stockholms-
mässan. Vi hoppas få träffa många medlemmar där. 

Välkomna!

Henrik Börjesson, ordförande

✯  Ordförande har ordet!

VÅRA SAMARBETSPARTNERS:

FÖRSÄKRINGS- 
LÖSNINGAR

DRYCK

Norrkust Marina
LIVRÄDDNINGSUTRUSTNING CERTIFIERADE  

KASSASYSTEM OCH 
HANDTERMINALER
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Allt för sjön, Stockholmsmässan 2-11 mars

Årsmöte Stockholmsmässan 8 mars

Sjöfartsforums årsstämma, Göteborg 21 mars

Stora Transportdagen, Stockholm 18 april

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
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PROGRAM ÅRSMÖTET
TorsDag 8/3

09:05 Årsmötesförhandlingar. Stockholmsmässan, lokal K21. 

 Alla medlemmar kan senast 23 februari skicka in motioner  

 som behandlas på årsmötet. 

13:00 Lunch på Rica Talk Hotel.

14:00 Nya kollektivavtal i Skärgårdstrafiken. 

 Tomas Gustavsson, ALMEGA

14:15 Lätta färjor har en framtidspotential – robusthet, 

 regelverk, ekonomi och miljö. Mats Hjortberg, SP  

 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

14:45 Medlemsförsäkringen. 

 Niklas Oscarsson, Markel informerar.

15:30 Eco-driving till sjöss. Anders Werner, Färjerederiet 

 berättar om rederiets miljöarbete och anpassas  

 simulatorträning för färjetrafik

16:00 Transportstyrelsen. Myndighetens roll med den 

 nya kollektivtrafiklagen.

16:30 Mötet avslutas. Gemensam buss till Sjöfartshotellet/

 Gamla Stan.

18:00 Vrakvisning, cirka 30 min. Exklusiv visning av de gamla 

 skeppsvraken som hittats vid renovering av strömkajen.  

 Plats: Samling utanför Grand Hôtel.

18:45 Markels Välkomstdrink på Teaterskeppet vid 

 Skeppsbrokajen

19:15 Teatermonologen ”Mord ombord” framförs av 

 skådespelaren Michael Lechner. 

20:00 Trerätters middag ombord.

 Välkomna!  

Årsstämma
Den 8 mars är det återigen dags för SWEREF Skärgårds-
redarnas årsstämma på Stockholmsmässan. Vi har som 
vanligt bokat den utmärkta konferenslokalen K21 där 
mötet inleds kl 9. Insläpp vid kassan mellan 8.30-8.50. 
Inbjudan har gått ut per mail till alla medlemmar. Under 
förmiddagen avhandlas ordinarie årsmötesförhandlingar. 

Konferens
Under eftermiddagen får vi lyssna till flera intressanta  
föredrag. Tomas Bengtsson från ALMEGA berättar om 
det nya skärgårdsavtalet för fartygsbefälen och Anders 
Werner, Färjerederiet, om rederiets miljöarbete och 
anpassad simulatorkörning för färjetrafik under rubriken 
”Eco-driving till sjöss”.  Om det spännande projektet 
Eko-öfärjan med rubriken ”Lätta färjor har en framtids-
potential – robusthet, regelverk, ekonomi och miljö”, 
berättar Mats Hjortberg, SP Sveriges Tekniska Forsk-
ningsinstitut. Niklas Oscarsson, Markel International, 
informerar om SWEREF försäkringslösning och ev. kom-
mer även någon från Transportstyrelsen och berättar om 
myndighetens roll med den nya kollektivtrafiklagen.

Teater och middag
Innan middagen får vi en exklusiv visning av de gamla 
fartygsvraken som hittats på Strömkajen nedanför Grand 
Hôtel och Nationalmuseum. Därefter blir det årsmötes-
middag på Teaterskeppet vid Skeppsbron. Vi inleder med 
Markels välkomstdrink och därefter bjuds det på spän-
ning i teatersalongen. ”Mord ombord” är en monolog 
byggd på en verklig händelse. Ni får möta kapten George 
Tyson ombord på USS Polaris på väg mot Arktis år 1871. 
Det är USAs första försök att nå nordpolen. Allt ser från 
början hoppfullt ut, men redan när de första isbergen 
siktas börjar också en maktkamp ombord. Sakta men sä-
kert vänds det stolta försöket i en katastrof och infrusna 
i den arktiska isen blir det en kamp på liv och död – inte 
bara mot naturen utan även besättningsmedlemmarna 
emellan. 

Missa inte detta och anmäl er senast 21 februari!

Skärgårdsredarnas årsmöteskonferens
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allt för sjön välbokat även 2012
Mässan meddelar att alla huvudaktörer redan är inbokade och 
att många Sverige- och världspremiärer redan är annonserade inför 
Allt för sjön 2012. 

En stor attraktion och publikdragare blir idébåten ”All aboard” som 
har världspremiär på Allt för sjön. Bakom den spännande koncept-
båten ligger teamet som för några år sedan tog fram Volvos konceptbil 
YCC. Teamet består av fyra kvinnor som då fick fria händer att utforma 
bilen som väckte så stor uppmärksamhet både i Sverige och utom-
lands. Nu har de gjort om bedriften med en båt. ”All aboard” är ett 
båtkoncept som tar fasta på vad kvinnor önskar sig i en fritidsbåt och 
målet är att öka antalet kvinnor på sjön. Projektägare är SMTF,  
Svenskt Marintekniskt Forum.

Skärgårdsredarna har som vanligt en monter i Galleriet, monter-
nummer AG:01. Här har medlemmarna möjlighet att visa upp sin  
verksamhet med båtmodeller, inramade foton, broschyrer etc.  
Vill ni vara med och bemanna montern och träffa nya kontakter? 
Kontakta Rederi Kobbar & Skär, Håkan Gustafsson, tel 0707-33 05 33 
eller Liza Eriksson,tel 0707-33 05 31.

Välkommen till Skärgårdsredarnas monter AG:01! 
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anders Werner, VD på Färjerederiet,  
beskriver här vad man gjort för att 
minska bränsleförbrukningen och  
därmed utsläppen från färjetrafiken.

Miljöfrågor har stått och kommer att 
stå i fokus, troligtvis under överskådlig 
tid. Miljömotorer, slankare skrov, bättre 
utformade propellrar, förnybara bräns-
len osv, är och kommer att vara tekniska 
utmaningar också under överskådlig 
tid. Förvisso har det hänt en del och mer 
kommer att hända. 

Tyvärr medför dessa tekniska innova-
tioner investeringskostnader som sällan 
kan bäras av minskade bränslekostnader. 
Vi måste därför titta på vad vi kan göra 
rent operativt för att minska på förbruk-
ningen vilket direkt ger utslag på mins-
kade utsläpp och lägre bränslekostnader.

Körsätt gör stor skillnad
Efter att ha installerat bränslemätare 
kopplade till datorer så att man kan 
mäta förbrukningen (momentant eller 
under vissa dygn eller faktiskt under 
vissa perioder eller vakter) kan man 
tydligt se att körsätt och hantering av 
utrustningen visar på stora skillnader i 
förbrukning. Vi har mätt på detta sätt 
under en längre tid och kan konstatera 
att det kan skilja 50 % i förbrukning 
beroende på körsätt.

Naturligtvis finns det de som inte vill 
ändra sitt körsätt och som motiverar det 
med uttryck som ”det var motvind”, 
”det var motström”,” situationen krävde 
högre fart” osv.

Hur ska vi komma till rätta med detta? 
Ja, vi kan naturligtvis inte från land-
sidan åka ut och lära våra befälhavare 
att köra båt, det vore förmätet och skulle 
säkert ge motsatt effekt. Och självklart 
ska vi aldrig tumma på säkerheten för 
att spara på miljön. Men det handlar 
väldigt mycket om attityder och inställ-
ning till att faktiskt vilja göra en insats. 
Att få pröva olika körstilar är också 
viktigt, vilket man i viss mån kan göra i 
den dagliga verksamheten, men vill man 
spänna bågen tror jag att vi faktiskt ska 
göra detta i simulatormiljö.

Simulatorkörning och attitydförändring
”Eco-driving at sea” handlar inte bara 
om att köra båt i simulatormiljö. Det 
handlar även om lite grundläggande mil-
jötänk, attityder och inställning till miljö 
i stort, utan att vara ”domedagsprofet”.

Vi har kört den första testkursen i 
Norge i Rörvik som, så vitt vi vet, är 
ensamma om denna utbildning. Trots att 
kursen inte var anpassad för oss kunde 
samtliga deltagare ta till sig värdet av 
detta och också fundera i helt andra 
banor efter avslutad kurs. Jag har hört 
att många av de 10 utvalda till kursen i 
Norge helt ändrat inställning och nu ser 
miljöarbetet i mycket vidare perspektiv.  
Något som i slutändan inte bara på-
verkar rederiets bränsleekonomi på ett 
positivt sätt utan också den egna privat-
ekonomin. Man funderar på frågor som 
hur man tar sig till och från jobbet, om 
där finns något att göra, hur man värmer 
sitt hus osv.

 
Färjedata i simulatorn
Nu går vi in i nästa skede med data från 
rederiets färjor inlagda i simulatorn och 
kan prova i ”hemmamiljö” med olika 
körstilar. Att köra mjukt och försiktigt 
behöver inte alls betyda att det tar längre 
tid, men vi spar både bränsle, utsläpp 

och utrustning och därmed pengar. 
Dessutom blir kunderna/trafikanterna 
mer nöjda, för upplevelsen av resan är 
betydligt behagligare.

Om vi börjar med denna typ av utbild-
ning och sedan bygger på med teknisk 
utrustning, framför allt vid nyinveste-
ring, kommer vi att kunna nå oanade 
effekter och visa tydliga resultat för både 
miljö och ekonomi.

Ska vi ha en levande skärgård krävs 
en väl anpassad trafik. Vi kan inte bara 
lägga på nya krav och ökade utgifter, 
utan måste se till att spara på miljön 
med enkla medel. På det viset kan vi öka 
servicen till dem som är beroende av 
transporter och låta uttrycket levande 
skärgård inte bara vara ett uttjatat ut-
tryck, utan faktiskt stå för något.

text: anders werner

Eco-driving at sea

Thomas Ellvén, Gräsöleden i simulatorn.

Fr.v. Gunnar Hemming, Sikkerhetssenter Rörvik, Anders Werner, rederichef och  
Bård Godager, Sikkerhetssenter Rörvik.

Om vi börjar med denna typ av utbildning och sedan bygger på 
med teknisk utrustning, framför allt vid nyinvestering, kommer vi 
att kunna nå oanade effekter och visa tydliga resultat för både 
miljö och ekonomi.
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Ett rent renhållningsfartyg
Medlemmen i Skärgårdsredarna Vrångö 
Transport AB, med redaren Martin Sjö-
berg, har låtit installera SCR, dvs kataly-
tisk avgasrening, på renhållningsfartyget 
M/S Amanda som är byggt 2008. När det 
gäller de mindre skärgårdsfartygen finns 
det egentligen inga myndighetskrav ännu, 
men Martin ville ändå att de skulle ligga 
steget ”före” eftersom de kör upphandlad 
renhållningstrafik åt Göteborgs kommun 
idag.

– Kommunen ställde inte några krav 
på utsläppsnivåer 2006 men när vi skulle 
bygga en ny färja ville vi ha det senaste 
och bästa som gick att få när det gäller 
avgasrening. Det är ju inte frågan om 
det kommer krav utan snarare när. M/S 
Amanda har två Scania huvudmaskiner 
på vardera 450 kW och två Volvo Penta 
hjälpmotorer på vardera 60 kW. Det sitter 
ett SCR-aggregat på varje, säger Martin 
och berättar att i den nyligen genomförda 
gods - och fordonstransportupphandling-
en ställde kommunen krav på utsläppsni-
våer. 

– Då hade vi en klar fördel som redan 
hade allt på plats, fortsätter Martin. Sam-
tidigt krävs det mer underhåll och skötsel 
av en sådan anläggning. Den funkar väl-
digt bra på nya maskiner men man måste 
mäta, rengöra och justera in den årligen. 

– Vi är själva inga experter men vår in-
stallatör sköter anläggningen åt oss, av-
slutar Martin.

Hur funkar det?
SCR-anläggningen på M/S Amanda är 
installerad av Ola Sonesson (tidigare Beo- 
Cat), numera teknisk chef på Yarwil/
Wilhelmsen. Han berättar att SCR inne-
bär att urea (handelsnamn NOxCare 40) 
sprutas in och blandas med avgaserna när 
temperaturen uppgår till ca 260°C. Det är 
då man får den renande effekten av NOx. 

– Det finns ett fåtal marina SCR-leve-

rantörer med samma erfarenhet som vi 
har. Vi bygger varje anläggning helt an-
passad för det fartyg som den ska sitta i, 
berättar Ola. Vi bygger oftast ihop kata-
lysatorn med ljuddämparen så att vi får 
en ny enhet som är något större än den 
ursprungliga ljuddämparen men med lik-
värdig eller bättre ljuddämpning. Det är 
ont om plats på de mindre fartygen och 
man vill helst ha katalysatorn i maskin-
rummet av praktiska skäl, säger Ola och 
tillägger att det även går att göra en retro-
fit på befintliga system.

Hur mycket minskar NOx-utsläppen? 
På Amanda är katalysatorsystemet desig-
nat för en NOx-nivå på ca 0,1 g utsläpp 
per kWh i motoreffekt vilket motsvarar 
ca 98 % reningsgrad. Dessutom reduce-
ras kolväten med 80 % och partiklar med 
20-40 %. 

– Tier III innebär att det på en sådan här 
motor blir tillåtet med max ca 1,8 g NOx 
per kWh, vilket gör att ett fartyg som 
Amanda klarar sig med god marginal och 
dessutom är ”framtidssäkrat” för eventu-
ella kommande krav, säger Ola Sonesson 
som tror att Tier III-nivåerna med största 
sannolikhet kommer att kräva katalysa-
torsystem.

Vad kostar det då?
Enligt Ola Sonesson kostar en SCR-an-
läggning i storleksordningen 25-30 % av 
vad själva motorn kostar. När det gäller 
de marina installationer som Ola har erfa-
renhet av är anläggningarna dimensione-
rade för åtminstone 20 års drift och desig-
nade för klassningskrav. På större fartyg, 
där det finns myndighetskrav, krävs en 
certifieringsmätning vartannat år enligt 
Transportstyrelsens regler för det. 

– På Amanda räcker det med service en 
gång om året, då man mäter och kontrol-
lerar inställningarna. 

En del har uppfattningen att en SCR-
anläggning ökar bränsleförbrukningen 
och därmed även utsläppen av CO2.

– Bränsleförbrukningen ökar inte med 
en rätt dimensionerad marin SCR-an-
läggning, inte ens om dieselmotorn börjar 
bli ”till åren”. Jämfört med motortek-
niska åtgärder och kombinationer med 
exempelvis EGR kan man hålla bränsle-
förbrukningen och CO2-utsläppet på ett 
minimum, säger Ola Sonesson avslut-
ningsvis. 

text: leena tegevi

Klarar framtida motorer 
kommande utsläppskrav?
Nya motorer uppfyller dagens utsläppskrav, men hur blir det 2016 när IMOs NOx krav Tier III träder ikraft? 
Klarar motorfabrikanterna att konstruera en sådan motor, eller kommer efterbehandling av något slag att bli nödvändig?  
Och hur fungerar efterbehandling egentligen och är det kostsamt? Många frågor hänger i luften. Skärgårdsredaren har  
frågat några leverantörer av utrustning och intervjuat en redare som satsat på avgasrening.

M/S Amanda har SCR installerat.
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Åke Edman på Volvo Penta:
A: En motor med rätt anpassad efterbehandling är det bästa sät-
tet att nå 2016-lagkraven för NOx-emissioner och samtidigt ge 
bra bränsleekonomi.

B: Motor och efterbehandling som ett integrerat system ger 
större möjligheter att styra processen och därmed nå fördelar 
för kunden. Inom Volvokoncernen finns lång erfarenhet av 
olika efterbehandlingssystem för dieselmotorer. Volvo Penta 
använder t ex SCR för sina industrimotorer. Dessa erfarenheter 
kommer även att utvärderas i vårt utvecklingsarbete av fram-
tida produkter för Marin Kommersiellt.

Lars Andersson på FPT Industries, Iveco Sweden:
A: Den information vi har, är att FPTs motorer kommer att 
klara 2016, IMO Marpol Tier 3 och 2004/ 26 / EC Stage 4. 
Efterbehandlingssystem SCR kommer att användas.

B: FPT kommer att utveckla SCR för marint bruk. Fördelen 
med SCR efterbehandlingssystem är helt klar, motorerna får 
bättre körbarhet, högre vridmoment och lägre bränsleförbruk-
ning jämfört med motorer med EGR-utförande. Numera är 
också tillgången på Ad Blue (Urea) god. Förbrukningen är 
mycket låg och kostnaden per liter är låg.

Peter Nauwerck, Diesel Power AB:
A: IMO:s krav för NOx-emissioner kräver efterbehandling för 
motorer större än 130 kW. John Deere kommer däremot att 
klara den amerikanska miljömyndigheten EPAs krav utan ef-
terbehandling 2016. Vilken nivå EU beslutar om är oklart samt 
om regelverken från de tre organisationerna kan harmoniseras.

B: John Deere är världens näst största tillverkare av industri-
motorer, vilka idag har tuffare miljökrav. Marinmotorer för 
kommersiellt bruk växer snabbt och John Deere kommer att ut-
nyttja reningstekniken man själv utvecklar för nya industrimo-
torer. Målsättningen är att förena bra prestanda med utmärkt 
bränsleekonomi, vilket görs med olika kombinationer av SCR, 
partikelfilter, oxidationskatalysator och kyld återcirkulering av 
avgaser.

Mikael Björndahl på Swedmotor:
A: Ett komplett och integrerat efterbehandlingssystem till mor-
gondagens motorer är slutligen vad som kommer att krävas för 
att med god ekonomi uppnå de allt striktare avgaskraven. Dock 
kommer stor fokus och utveckling även i fortsättningen att vara 
riktad till motorernas interna förbränningsprocess för att redan 
i detta steg vara så effektiva som möjligt.
 
B: På MTU har man sedan många år arbetat med olika framstå-
ende leverantörer inom denna teknik. Tillsammans med dessa 
har man utvecklat anpassade efterbehandlingssystem som har 
avverkat olika testfaser med mycket goda resultat. Ett antal av 
dessa system finns installerade på diverse kommersiella fartyg i 
drift idag.

Några begrepp och förkortningar:

NOx = kväveoxider. Utsläppen ökar övergödning och 
försurning samt produktionen av ”marknära ozon”. Ökar 
även risken för astma, allergier samt lungsjukdomar 
(astma är idag den mest vanligt förekommade ”kroniska” 
sjukdomen hos barn). 

Tier III = steg tre på en skala som IMO (International 
Maritime Organisation) har satt upp för tillåtna NOx-
utsläppsnivåer år 2016. Då ska NOx-emissionen reduce-
ras med 80 % jämfört med Tier 1 (som gäller t.o.m 2011).

SCR = Selective Catalytic Reduction, dvs katalytisk av-
gasrening, som renar utsläppen till luft från kväveoxider, 
kolväten och partiklar.

Urea = Ammoniakförening (NH3)

EGR = Exhaust Gas Recirculation. Avgaser från avgasrö-
ret leds tillbaka till motorns insug och går genom motorn 
en gång till vilket ger en lägre förbränningstemperatur 
och därmed mindre NOx i avgaserna.

HC = Kolväten. Kolföreningar som kan vara cancerfram-
kallande

CO2 = Koldioxid. Utsläppen bidrar till den globala upp-
värmningen.

Se även: http://www.trafikverket.se/
PageFiles/46572/11_avgasrening.pdf

Kontroll/process enhet för NOx-care 40, 
SCR katalysator till Scania HM

Vi frågade några av de större marina motorleverantörerna  
hur de kommer att möta kraven för NOx-emissioner 2016. 
De fick följande frågor:

A: Kommer efterbehandling att fortsatt vara nödvändigt eller 
kommer det att finnas motorer som klarar kraven?

B: Kommer ni att utveckla egna system för efterbehandling?

Vad tror motorleverantörerna?



European Maritime Day firas årligen i hela 
Europa den 20 maj. Syftet är att visa havets 
betydelse i vardagen för ekonomi och 
sysselsättning i både kustsamhällen och 
inlandsområden i Europa. Huvudkonferen-
sen hålls på olika platser inom EU och i år 
har turen kommit till Göteborg.

Bakom arrangemanget står i år Närings-
departementet, Västra Götalandsregio-
nen, Göteborgs Stad och Europeiska 
kommissionen i samarbete. Huvudkon-
ferensen, ”Hållbar tillväxt från hav, sjö 
och kust” kommer att äga rum den 21 
maj på Eriksbergshallen i Göteborg.

Europas Maritima Dag den 20 maj 
– En dag för allmänheten 
Söndagen den 20 maj arrangeras en 
maritim dag för alla. Den kan ses som en 
uppstart till konferensen och beräknas 
nå 10 000 besökare. Ett 25-tal organisa-
tioner och företag deltar med aktiviteter 
längs med Göta Älvs båda stränder vid 
olika noder. Aktiviteter som erbjuds ska 
i möjligaste mån vara kostnadsfria eller 
erbjudas till ett starkt reducerat pris. 
Längs Göta älv kommer det att vara fullt 
av spännande maritim verksamhet. Man 
kommer att kunna utforska livet under 
och över vattnet och på stränderna, 
besöka fartyg och båtar, gå på utflykter 
eller lära sig mer om hållbart fiske. Man 
kan också ta del av en interaktiv utställ-
ning och mycket mer. 

Huvudkonferensen 21 maj
Temat för konferensen är ”Sustainable 
growth from the oceans, seas and the 
coasts”. Sveriges infrastrukturminister 
Catharina Elmsäter-Svärd inleder följd 
av Annelie Hulthén, kommunalråd i  

Göteborg och Gert-Inge Andersson, 
Västra Götalandsregionen.

Innovationer, havsplanering, trans-
port, energi och säkerhetsfrågor står 
på agendan. Allt sett ur ett hållbarhets-
perspektiv. Medverkande som talare är 
representanter från näringsliv, organi-
sationer och beslutsfattare såväl från 
europeisk- som nationell- och regional/
lokal nivå. Konferensdagen avslutas med 
en gemensam middag i Eriksbergshallen 
som följs av en prisceremoni och under-
hållning från ”Kungsfenan - the Swedish 
Sea Food Award”. 
Läs mer på www.kungsfenan.se

Intressenters medverkan 22 maj
Den andra konferensdagen är ”stakehol-
ders day”, där olika intressenter medver-
kar genom workshops. Den 15 januari 

var sista ansökningsdagen för work-
shops. Intresset var stort och nu pågår 
ett arbete med att välja ut vilka som får 
arrangera sina workshops. Bland talarna 
denna dag finns Lowri Evans, generaldi-
rektoratet för havsfrågor och fiske samt 
Catharina Elmsäter-Svärd. 

Kajplatser i Göteborgs hamn 
Diskussioner förs med hamnen som un-
der perioden 20-22 maj låter fartyg ligga 
vid kaj kostnadsfritt. Ett 15-tal båtar har 
hittills anmält intresse av att medverka. 
Hantering och fördelning av platser han-
teras av Björn Källström, Sjöfartsmuseet 
och nås på: 
bjorn.kallstrom@kultur.goteborg.se

text: leena tegevi

SVERIGE VÄRD FÖR 

European Maritime Day

Söndagen den 20 maj arrangeras en maritim dag för alla.  
Den kan ses som en uppstart till konferensen och beräknas nå  
10 000 besökare. Ett 25-tal organisationer och företag deltar med 
aktiviteter längs med Göta Älvs båda stränder vid olika noder. 

Den 21 maj inleder Sveriges infrastrukturminister  

Catharina Elmsäter-Svärd huvudkonferensen. FOTO LEENA TEGEVI

Älvsborgsbron. FOTO DICK GILLBERG, GOTEBORG.COM
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Strömma hade inbjudit till stor fest och 
närmare 1 000 personer hade samlats om-
bord på rederiets största passagerarfartyg 
S/S Stockholm för att mingla och umgås. 
Sju av Strömmas fartyg låg förtöjda som 
en solfjäder i viken och utgjorde en deko-
rativ inramning. 

Det är Statens Maritima Museer som 
efter ansökan utser fartyg med speciellt 
kulturhistoriskt värde. På hemsidan skri-
ver man: 

Statens maritima museer k-märker 
genom Sjöhistoriska museet kultur-
historiskt intressanta och värdefulla 
fartyg. På så sätt vill man verka för att 
fartygen uppmärksammas, bevaras och 
brukas. Genom k-märkningen visar man 
uppmuntran och ger stöd och hjälp till 
ägarna i deras arbete med att förvalta 
vårt historiska arv. Ägaren ansöker om 
att få sitt fartyg k-märkt. Utmärkelsen 
k-märkt kan sökas för fartyg som gått i 
yrkesmässig trafik under svensk flagg el-
ler som på annat sätt främjar kunskapen 
om sjöfartshistorien i svenska farvatten.

Hopp om framtiden för gamla veteraner
För alla oss som vill bevara det maritima 
kulturarvet är det glädjande att så många 
fartyg som möjligt blir k-märkta och spe-
ciellt trevligt är det ju att kommersiella 
aktörer gör detta. Det ger hopp om fram-
tiden för dessa gamla veteraner. Strömma 
har nu åtta fartyg i sin stora flotta som 
är k-märkta. Förutom nu Östanå I och 
Enköping, de tre Göta Kanal-fartygen 
Diana, Juno och Wilhelm Tham samt 
Drottningholm. I Göteborg finns S:t Erik 
och Paddan 4.

Fartyget Enköping
För mig betydde K-märkningen av M/S 
Enköping mest. Jag har alltsedan 1965 
tillbringat några veckor varje sommar 
på Smögen och där var Soten, som En-
köping hette då, ett självklart inslag där 
hon varje dag pilade mellan Kungshamn 
via Smögen och Malmön till Lysekil. Far-
tyget hade en speciell social betydelse. På 
Sotenäset fanns inget systembolag så man 
fick skicka efter från Lysekil. Och då var 

det ofta Soten som kom med de åtråvärda 
dropparna.

Soten fick i april 1943 hemort på Smö-
gen strax efter det att jag sett dagens ljus 
i Göteborg. Fartyget hade gått i trafik i 
Göteborgs södra skärgård med namnet 
Södra Skärgården. När andra världskriget 
bröt ut 1939 lades fartyget upp. 

När hon kom till Smögen var hon redan 
då en erfaren dam på 75 vårar. Det var 
bröderna Erik och Knut Karlsson samt 
fiskexportören Agnar Samuelsson från 
Smögen som för 18 500 kronor blev ägare 
till fartyget, och eftersom Erik och Agnar 
bodde på Smögen fick Soten hemort där. 
Innan trafikstart byggdes fartyget om vid 
Bohus Varv för att passa in för den nya 
trafiken.

Som Skärgårdsredaren i korthet kunde meddela i förra numret har Strömmas båda 
veteranfartyg Östanå I och Enköping nu K-märkts. Detta skedde vid en ceremoni vid 
Nybroviken i Stockholm den 15 november. Det var på tiden, kan man tycka, eftersom 
fartygen hunnit bli 105 respektive 143 år gamla.

Strömma får fler k-märkta fartyg

Soten. FOTO KRISTER BÅNG

FOTO STRÖMMA
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Från och med den 14 juli 1943 sattes So-
ten in på traden Fjällbacka – Lysekil och 
de mellanliggande bryggorna Hamburg-
sund, Bovallstrand, Hunnebostrand, Gra-
varne, Smögen och Malmön. Avgångstid 
var 0600 och ankomst till Lysekil fyra 
timmar senare. Hemresan startade klock-
an 14 och tog en kvart längre tid. Man 
serverade kaffe och läskedrycker ombord. 
På sön- och helgdagar gick inga turer och 
fartyget var då ledigt för charter. Turerna 
gick endast sommartid. Färden mellan 
Fjällbacka och Smögen underlättades 
genom att Sotekanalen, som hade invigts 
den 15 juni 1935, kommit till, och man 
slapp trafikera den farliga sträckan vid 
Soteskären utanför Ramsvikslandet.

Soten eldades under kriget med fasta 
bränslen, för det mesta med ved. Det 
fanns flera upplag utefter färdvägen så 
att man kunde bunkra. Besättningen ut-
gjordes av sju man. Maskinisten var ofta 
sotig, men det var inte därför som fartyget 
fick namnet Soten.

Slut för ångdriften
År 1948 var tiden som ångare slut. Då in-
stallerades en 2 takts Sefflemotor

Efter andra världskriget ökade konkur-
rensen med bilismen och Sotens trafik 

anpassade sig efter detta. Det innebar att 
hon enbart trafikerade Gravarne – Lysekil 
via Smögen och Bohus-Malmön . Men i 
gengäld gick hon året om. Under vintern 
var underlaget inte så stort, men PLM i 
Lysekil använde fartyget för transport av 
plåtburkar till konservindustrin i Kungs-
hamn och på Smögen. De lätta kartong-
erna fyllde ibland hela fartyget.

1951-52 byggdes fartyget om i Mar-
strand och fick bland annat 100 kvadrat-
meter ny bottenplåt. Dessutom fick hon 
ny inredning under däck. 

Fram till 1970 var det lättare att driva 
Soten. Då kom tre olyckor i en lång rad.

Den första var att ABBA lade ner sin fa-
brik på Rösholmen utanför Kungshamn. 
Soten blev utan frakterna med konserver 
till Lysekil och plåt därifrån. 70 % av vin-
tertrafiken utgjordes av detta. Den andra 
var att Smögenbron blev färdig och in-
vigdes den 25 november. Det gjorde att 
besökare kunde ta bilen i stället för båten 
till ön. Dessutom öppnade Systembolaget 
en filial på Tången och transporten av den 
buteljerade glädjen försvann.

Långa dagar för besättningen
Sommartrafiken blev helt avgörande om 
det skulle vara lönsamt att driva fartyget. 
Dåligt väder med regn eller blåst under 
bara en vecka gjorde djupa hål i lönsam-
heten. Soten gjorde två turer om dagen 
mellan Kungshamn och Lysekil och under 
uppehållet i Lysekil gjordes kvällskryss-
ningar till Malö strömmar. Det blev långa 
dagar för besättningen. Fartyget hölls hela 
tiden i gott skick. Under vintern gjordes 
underhåll och när våren kom sattes också 
trafiken igång. Då var Soten en klenod. 
Under sin tid på västkusten ägdes fartyget 
hela tiden av bröderna Karlsson och deras 
ättlingar.

Till Stockholm
Tiden på västkusten började lida mot sitt 
slut och i september 1989 övertogs far-
tyget av Ångfartygs Ab Strömma Kanal 
i Stockholm. Det var vemodigt värre när 
Soten i början av september 1989 läm-
nade Kungshamn efter 46 år för att gå 
runt Skåne upp till Stockholm. Strömma-
bolaget var mycket nöjda med inköpet av 
den gamla trotjänaren som blev rederiets 
äldsta fartyg. Man beräknade att inköp 
och renovering skulle kosta mellan 6 och 
8 miljoner kronor.

Hon togs nu till Mälarvarvet i Stock-
holm där ombyggnaden gjordes i samver-
kan med Hasse Möllers företag MEKAB. 
Främst revs pentry och skans under för-
däck och ett nytt kök installerades. Nytt 
fördäck i stål, ny inredning i matsalen på 
övre däck. Nytt möblemang och ny bar. 
Omklädningsrum och förråd i aktern. Ny 
skorsten av ångbåtskaraktär. Och nytt 
namn, Enköping.

Invigning i Enköping
Den 11 maj 1990 kom fartyget till En-
köping på invigningsturen. En tapper 
ungdomsorkester stod i snålblåsten och 
spelade men enköpingsborna hade inte 
precis gått man ur huse för ta emot far-
tyget. Man hade missat att skriva i förväg 
om evenemanget i tidningen.

Under sommaren sattes Enköping in 
som Strömmas båt i Uppsala där hon ef-
terträdde Linné. Hon gick mellan Uppsala 
och Skokloster där hon plockade upp de 
resande som kommit från Stockholm med 
Skokloster. På kvällarna var det middags-
kryssningar.

Den 4 augusti 1991 var så dags för mig 
att för första gången åka med fartyget. 
Trots att hon trafikerat Smögen under alla 
år som jag varit där, hade jag aldrig åkt 
med fartyget. I vår familj betraktades det 
nämligen som lite skämmigt att lämna ön 
Smögen under hela semestern, så där fick 
man gå och titta på fiskebåtar i stället.

Vi hade fastnat för Strömmas utflykts-
paket Stockholm – Uppsala och for alltså 
med Skokloster, Styrsöbolagets gamla 
Silvertärnan, till slottet Skokloster. Efter 
en rundvandring där, och en glass, gick vi 
sedan ombord på Enköping som tog oss 
till Uppsala. Därifrån tågade vi tillbaka 
till Stockholm. Under senare år har En-
köping under högsäsongen använts på 
traden Stadshuset – Drottningholm.

Om fartyget Enköping skulle man kun-
na skriva en hel bok. Men det är onödigt. 
Det gjorde docent Jan Davidsson redan 
1989. Vad som här skrivits är bara ett 
blygsamt tillägg.

text: krister bång

Intendent Robert Olsson på Sjöhistoriska Museet, th. överlämnade K-skyltarna till Strömmas 
vd Jan Larsén, tv, på Östanås brygga. FOTO STRÖMMA

Enköping. FOTO KRISTER BÅNG
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I januari fattade Myndigheten för Yrkeshög-
skolan beslut om att bevilja ytterligare intag 
på utbildningen Marinteknik-Skärgårdskap-
ten på Marina Läroverket i Stocksund. Den 
övergår nu alltså till Yrkeshögskoleutbildning 
och blir således en del i det reguljära utbild-
ningssystemet i Sverige.

En förutsättning för att få ingå i yrkes-
högskolan är att det finns ett tydligt be-
hov på arbetsmarknaden och en bransch 
som är delaktig i utbildningen. Skärgårds-
trafiken har på ett nästan unikt sätt tagit 
ansvar för att ordna praktikplatser åt de 
studenter som går utbildningen. Det finns 
nog ingen annan sjöutbildning i Sverige 
som med stolthet kan säga att man inte 
har problem med praktikplatser. Goda 
utbildningsmöjligheter ger också en god 
rekryteringsgrund för branschens rederier 
och bidrar till utvecklingen av den skär-
gårdsbaserade handelssjöfarten i Sverige.

Utbildningen anpassas
I beslutet framgår också att Transportsty-
relsen nu avser att ta tag i regeringsupp-
draget att se över utbildningssystemet för 
inre fart. Ett uppdrag som förhoppnings-
vis resulterar i ännu bättre anpassade 
utbildningsvägar för dem som siktar på 
skärgårdstrafiken.

Praktik
Inför sommaren 2012 är det drygt 60 stu-
denter som skall ut på praktik. Denna sä-

song börjar praktiken v13. Alla studenter 
skall inom ramen för utbildningen göra 
135 dagar ombordförlagd utbildning 
(praktik) fördelat på två säsonger. Rikt-
märket är att göra minst 75 dagar första 
året och resten det andra året. Det kan 
dock variera mellan olika studenter och 
det är studentens ansvar att hålla ordning 

på sina dagar. Hur dessa dagar skall göras 
planerar rederiet och studenten tillsam-
mans.

Marina Läroverket inbjuder alla 
intresserade rederier som vill ta  
emot praktikanter att höra av sig till: 
marcus.green@klartskepp.se. 

UTBILDNINGEN TILL 
Skärgårdskapten blir YH-utbildning

En förutsättning för att få ingå i yrkeshögskolan är att det finns 
ett tydligt behov på arbetsmarknaden och en bransch som är 
delaktig i utbildningen.

text: leena tegevi

FOTO MARINA LÄROVERKET
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Utöver det så har en omfattande mark-
nadsundersökning utförts; dels för att be-
döma den ekonomiska potentialen för att 
bygga fartyg i plastkomposit istället för 
i stål; dels för att kartlägga hur stor den 
potentiella marknaden är i Sverige och 
Danmark för att bygga passagerarfartyg 
för skärgårdstrafik i plastkomposit.

Inga hinder i föreskrifter
Undersökningen av brandskydds-
regler visade att det inte finns några 
hinder i föreskrifterna för att bygga 
fartyg i plastkomposit på vare sig inter-
nationell, europeisk eller nationell nivå.  
Det europeiska direktivet 2010/36/EC 
uppdateras helt i linje med de internatio-
nella SOLAS-reglerna och ur ett konstruk-
tionsperspektiv finns här inga skillnader 
för hur fartyg ska byggas på ett brand-
säkert sätt. Strukturen av regler skiljer 
sig dock väsentligt mellan regelverken 
eftersom EU-direktiven inte har hunnit 
uppdateras efter det att SOLAS-reglerna 
fick en stor omstrukturering. Motsva-
rande svenska brandskyddsregler SJÖFS 
2002:17 är avskrivningar av EU-direktivet 
och tillämpar därmed helt de europeiska 
brandskyddsreglerna i svensk lag. 

Möjlighet till alternativa lösningar
I samtliga regelverk finns en hänvisning 
till SOLAS Regel 17 som ger möjlighet för 
alternativa brandskyddslösningar istället 
för att följa detaljkraven. Förutsättning-
en är att en riskbedömning utförs som 
visar att fartyget uppnår samma brand-
skyddsnivå. Därigenom är det möjligt att 
bygga fartyg i plastkomposit om lämpliga 
skyddsåtgärder installeras. Det kunde 
konstateras att SOLAS uppdaterade re-
gelstruktur lämpar sig bättre för den me-
todik som används vid riskbedömning. 
Eftersom de nationella och europeiska 
regelverken väsentligen överensstämmer 
med SOLAS och sedermera kommer att 
uppdateras därutifrån så kunde studien 
konstatera att det går bra att basera en 
riskbedömning på SOLAS, även när na-
tionella eller europeiska regler tillämpas.

Marknadsundersökning
För marknadsundersökningen skicka-

des en enkät ut till ett stort antal svens-
ka och danska redare. Ungefär en fjär-
dedel besvarade enkäten, vilket bidrar 
till osäkerheter i resultatens giltighet 
för hela landets fartyg. De redare som 
svarade gav dock ett underlag på 99 
fartyg. Av dessa gick omkring 80%  
enligt turlista i större eller mindre omfatt-
ning. 

Resultaten visade även att över 70% av 
fartygen var mer än 20 år gamla och att 
bränsle- och underhållskostnaderna to-
talt utgjorde 20-45% av fartygens totala 
omsättning. Andelen redare som tidigare 
övervägt att bygga fartyg i plastkomposit 
var endast 17%.

Reducerad vikt minskar bränsleförbruk-
ningen
En av anledningarna till att så få redare 
övervägt att använda plastkomposit kan 
vara den skepsis som framkom i un-
dersökningen. En del redare var något 
tveksamma över hur lämpligt materialet 
skulle vara för de väderförhållanden som 
fanns i Norden och andra såg begränsade 
investeringsmöjligheter som ett hinder. 
Plastkomposit kan göras mycket robust 
och hållfast men generellt är det dyrare 
att bygga i plastkomposit. Redan efter 
några år kan dock den ökade investe-

ringen bli ekonomiskt gynnsam. Detta 
eftersom den reducerade vikten kan an-
vändas till att ta mer betalande last eller 
minska förbrukningen av bränsle. Även 
underhållskostnaderna blir lägre än för 
ett konventionellt stålfartyg eftersom ett 
plastkompositfartyg inte korroderar.

Miljömässig och ekonomisk utvärdering
Hur ett plastkompositfartyg förhåller sig 
miljömässigt och ekonomiskt till ett stål-
fartyg kommer att undersökas närmare i 
nästa etapp av projektet genom livscykel- 
och livscykelkostnadsanalyser (LCC och 
LCA). 

”Tunöfärjan” som går mellan Hov och 
Tunö med 50 000 passagerare årligen har 
valts som referensfärja till projektet och 
en ny kompositdesign har tagits fram för 
fartyget. Utöver den ekonomiska och mil-
jömässiga utvärderingen så kommer SP 
Brandteknik att utföra en riskbedömning 
helt enligt Regel 17 i SOLAS brandkapitel 
för detta deplacerande fartyg. Förstudie-
rapporten (SP Rapport 2012:03) finns för 
vidare läsning tillgänglig under fliken pu-
blikationer på SP:s hemsida, www.sp.se.

text: franz evegren och malika amen, 
sp brandteknik, samt mats hjortberg 
coriolis ab

Förstudie till projekt för    ekologisk ö-färja
Under hösten har SP Brandteknik tillsammans med Coriolis AB utfört en förstudie där möjligheterna för att bygga passagerarfartyg 
i plastkomposit har undersökts. Studien har omfattat en undersökning av de brandskyddsregler som finns på internationell, 
europeisk samt nationell nivå för att se hur dessa kan hanteras när fartyg byggs i plastkomposit.

Bränslekostnadernas andel av fartygets totala omsättning för ett antal rederier.  
Därtill kommer underhållskostnader och sammanlagt utgör de totalt 20-45% av  
fartygens totala omsättning enligt marknadsundersökningen.
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Förstudie till projekt för    ekologisk ö-färja

Plastkomposit kan göras mycket 
robust och hållfast men generellt är det  
dyrare att bygga i plastkomposit. Redan efter  
några år kan dock den ökade investeringen bli  
ekonomiskt gynnsam. Detta eftersom den reducerade vikten 
kan användas till att ta mer betalande last eller minska förbrukningen av bränsle.
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✯ Från Kust & Hav
Veolia Transports franska ägare säljer hela bolaget.  
Det innebär att en av Sveriges största kollektivtrafikaktörer 
försvinner från scenen.
Bakgrunden till försäljningen av Veolia Transport är moderbola-
get Veolia Environments finansiella problem. Genom försäljning-
en hoppas moderbolaget kunna beta av sin enorma skuld som i 
svenska kronor är i storleksordningen 135 miljarder. 

Veolia Transport redovisar enligt uppgift en vinst om 52,3 mil-
jarder kronor förra året – hur mycket en försäljning kan inbringa 
är oklart men ägarna är säkra på att affären skulle inbringa ka-
pital nog att lösa skuldkrisen. Samtidigt innebär det också att 
kollektivtrafikeran upphör för Veolia Environment, bort försvinner 
all buss-, tåg- och färjetrafik. Veolia Transport har 80 756 an-
ställda i 27 länder, i Sverige finns omkring 5 000 anställda i dag. 
Antalet anställda i Sverige var tänkt att öka framöver, bland annat 
för att Veolia tar över underhåll- och service av Øresundstågen 
från DSB First Danmark som haft stora problem. Dessutom har 
Veolia alldeles nyss tagit hem flera stora bussupphandlingar åt 
Skånetrafiken och bolaget kör redan stadsbussarna i flera svens-
ka städer samt driver omfattande fjärrtågtrafik. Bolaget kör ock-
så Tvärbanan, Nockebybanan och Saltsjöbanan i Storstockholm.

Vad som händer med den svenska trafiken när Veolia lämnar 
transportsektorn är ingen enkel sak, men processen kommer att 
ske med stegvis. Försäljningen ska vara avklarad senast år 2014 
så det finns gott om tid att agera. Helt klart blir det operatörsbyte 
för mycken svensk kollektivtrafik när Veolia Transport får nya 
ägare. Bland annat berörs Styrsöbolaget i Göteborg.

Statliga pengar till hållbar turism
Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att utveckla ”hållbar 
turism”. Regeringen har tidigare avsatt 60 miljoner kr för en tre-
årsperiod för detta ändamål. Tillväxtverket ska tillsammans med 
VisitSweden AB finna lämpliga åtgärder för att locka turister till 
kultur- och naturmiljöer. Tanken är att det ska ge växtkraft åt små 
och medelstora företag i turistbranschen.

Snyggaste pepparkakshuset ombord?
Cinderella II kunde till julborden ståta med ombordtillverkat 
pepparkakshus i särklass. Marita Telford som är anställd i köket 
ombord, fotograferade med sin digitala kamera några sneda 
fastigheter i Gamla Stan och hade sin bild som stöd för sitt 
skapande. 

Redareföreningen får ny vd
Håkan Friberg lämnar posten som vd för Sveriges Redareförening, 
SRF, han sitter dock kvar tills styrelsen har utsett en ny vd. Bytet 
är en del av en förnyelseprocess som SRF har dragit igång.

– Styrelsen tillsatte en framtidsgrupp i somras som har listat 
vad vi lyckats med och vad vi inte lyckats med. Tillsammans 
med Håkan Friberg har vi kommit fram till att vi behöver ett nytt 
ansikte i toppen för att göra den nystart som vi vill, säger Lars 
Höglund, ordförande i Sveriges Redareförening.

Håkan Friberg har varit vd för SRF i tolv år, totalt har han  
arbetat 23 år inom organisationen.

Sjöskolan utbildar eldare 
Sjöskolan på Beckholmen har till-
sammans med Claes Insulander på 
Ångfartyget Mariefred tagit initiativ 
till en utbildning för ångmaskinis-
ter och eldare på ångfartyg. Claes 
Insulander som är en av de mest er-
farna ångbåtsskepparna i landet vill 
med utbildningen säkra den framtida 
bemanningen på mindre ångfartyg, 
så kallade Traditionsfartyg 75kW. 
Dessa ångfartyg som är ett så kärt 
och historiskt inslag i Stockholms 
skärgård sommartid! 

– Jag är så glad att vi tillsammans med Sjöskolan kan ge-
nomföra utbildningen som vi önskat i så många år. När dessa 
elever har klarat sin examen, senare under våren 2012, så känns 
det tryggt att säga att S/S Frithiof och alla de andra ångbåt-
arna kommer att fortsätta med sin aktiva tjänst, säger Claes 
Insulander. 

Ångmaskinist för Traditionsfartyg 75 kW, som utbildningen 
heter, ger examinerad elev titeln Eldare och Teknisk Chef. 
Utbildningen är en YH-utbildning (yrkeshögskoleutbildning) om 
100 YH-poäng och genomförs av Sjöskolan på Beckholmen. 
Ansvarig för utbildningen på Sjöskolan på Beckholmen är Kjell 
Johansson, som jobbat som lärare på Sjöskolan sedan 2003.

Oförändrade passagerarvolymer för Viking Line
Under 2011 reste 6,4 miljoner passagerare med Viking Lines far-
tyg, vilket är 0,6 procent färre än 2010. Passagerarantalet ökade 
på linjerna Helsingfors-Tallinn och Kapellskär-Mariehamn, men 
minskade något på övriga linjer. Fraktvolymerna ökade fortsätt-
ningsvis och uppgick till närmare 115.000 enheter – en ökning 
med 3,3 procent jämfört med år 2010.

Jane Marita 
Telford och de 
pepparkaks-
hus som hon 
skapat efter 
eget fotografi. 

FOTO: CLAES J.E.E.FUNCK

Claes Insulander
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Sjöskolan på Beckholmen.
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Westers Mekaniska AB bygger Läkarbåt
Under första halvåret 2012 kommer Westers Mekaniska att 
bygga en ny läkarbåt till Djurö Vårdcentral. Båten, som ska fung-
era som en flytande vårdcentral, bygger på en av varvets tidigare 
båtar med säkra och lugna sjöegenskaper. Varvet och brukaren, 
Djurö vårdcentral, har tillsammans tagit fram en layout för båten 
som ska ge en modern arbetsplats med hög komfort. Nybygget, 
NB93, är 11 meter. Den kommer att få en toppfart på 35 knop, 
byggas i aluminium och får dubbla Volvo Penta D4:or med aqua-
maticdrev.

Under mars kommer även nybygget NB94 att starta upp. Det 
är en snabbgående 10 meters taxibåt som ska levereras under 
hösten till Kallsö och ägaren Ulf Nilsson. Byggnationen av bå-
tarna kan man följa på varvets hemsida www.westersmek.se

 
Ny linje till Strömstad?
Fjord Line har lämnat in en ansökan till Strömstads kommun om 
att få börja trafikera hamnen. Därigenom försöker man ta upp 
konkurrensen med värsta rivalen Color Line med en linje mellan 
Langesund och Strömstad.

– Vi vill konkurrera om den betydande marknaden för person- 
och godstransporter på den här sträckan, säger Ingvald Fardal, 
administrativ direktör.

Fjord Line driver idag färjetrafik mellan Bergen, Stavanger  
och Hirtshals med passagerarfärjan Bergensfjord. Sommartid 
trafikerar man Kristianstad-Hirtshals med katamaranen Fjord 
Cat. Rederiet har också två färjor under byggnation som ska 
sättas i drift 2013. Nybyggnadsbeställningen är värd EUR 206 
miljoner, de två systerfartygen får en längd på 170 meter och 
300 hytter med plats för 1.500 passagerare. Dock kommer inte 
något av dessa nybyggen att trafikera Strömstad utan tanken är 
att Bergensfjord ska börja trafikera på Strömstad nyåret 2013. 
Bergensfjord är byggd 1993 och har en längd på 134,4 meter och 
bredd på 24 meter. Hon har kapacitet för 840 passagerare. 

En av Sveriges största miljösaneringar i Valdemarsvik
I januari undertecknade representanter för det belgiska sane-
ringsföretaget DEC NV och Valdemarsviks kommun ett kontrakt 
för sanering av havsbotten utanför Valdemarsvik.

– I och med att kontraktet för sanering av Valdemarsviken  
undertecknats kan nu entreprenadarbetena påbörjas, säger be-
ställarombudet för Valdemarsviks kommun, Thomas Örnberg.

Entreprenaden kommer att pågå fram till och med år 2015 och 
är indelad i fyra huvudetapper. Stabilisering av Grännäsområdet 
inför uppläggningen av avvattnade muddermassor, stabilise-
ringsarbeten av Centralkajen och Sahlinsområdet samt själva 
muddringsarbetena som i huvudsak kommer att ske under perio-
den 2013-2014. Budget för projektet är drygt 308 miljoner varav 
kommunen själv står för 15 miljoner, resten är statligt finasierat. 
Projektet blir därmed en av Sveriges största miljösaneringar. 
Valdemarsviken kommer genom saneringen att muddras och 
avlastas från stora mängder förorenade sediment. Cirka 400 ton 
krom ska omhändertas och säkerställas genom en landfyllnad 
intill Grännäs fritidsområde som efter avslutad sanering kan an-
vändas för utveckling av fritids- och campingverksamheter.

– Valdemarsviks kommun tar nu sitt ansvar och bidrar till att 
rena Östersjön. En förutsättning för muddringen är att strandom-
rådena i inre hamn säkras mot skred. När nu så sker skapas ock-
så nya förutsättningar för en utveckling av centrala Valdemarsvik 
säger Erland Olauson (S), ordförande i styrgruppen.

– Saneringsprojektet pågår under tre år och kommer att ge 
många positiva effekter för näringslivet i Valdemarsvik, säger  
näringslivschef Hans Lorentzon.

✯ Miljö

NB93 NB94
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Möte med sjöfartsavdelningens ledningsgrupp
I januari träffade Skärgårdsredarnas styrelse m fl ledningen för 
Transportstyrelsens sjöfartsavdelning för att diskutera framtids-
frågor under två dagar. Frågor som passagerarfartygsdirektivet, 
inre vattenvägar, kollektivtrafiklagen, avgifter och systemtillsyn 
diskuterades. Sjöfartsavdelningen kommer att börja med riskba-
serad tillsyn och har anställt en riskanalytiker. Skärgårdsredarna 
välkomnar detta som en möjlig lösning på de problem med 
oförutsebar tillsyn som råder idag. Skärgårdsredarna tog upp 
frågan om serviceintervall på livflottar vilket kommer att ses över 
av myndigheten. Sjöfartsavdelningen informerade om att man 
kommer att starta ett projekt i samverkan med branschen för 
ett sammanhållet, modernt nationellt regelverk med funktions-
baserade och begripliga regler, något som branschen efterlyst i 
många år. 

Föreningen har tidigare begärt att Transportstyrelsen ska  
utfärda ett principdokument för att nya regler inte ska kräva  
ändringar i existerande fartygs konstruktioner. Exempel på detta 
har varit t ex arbetsmiljökrav på brädgångsbredd, takhöjder, 
lejdare m m, samt sprinklerkrav och brandklassning av äldre in-
redning i gamla fartyg. Nu har Sjöfartsdirektören gett ut riktlinjer 
för att förhindra att sådana regler kommer till, såvida det inte kan 
påvisas en klart förhöjd risk. Mötet avslutades i samförstånd och 
god anda. 

Nya medlemmar
CTV marin och Fladenbåtarna har blivit nya medlemmar och  
hälsas välkomna till Skärgårdsredarna. CTV marin opererar 
Strömmas fartyg Strömma Kanal, Eskil och Evert Taube. 
Fladenbåtarna har fartyget Falkskär II som gör fisketurer i Fladen.
Välkomna!

Namnbyte
Mälarö Skärgårdstrafik med m/s Movitz har ändrat namn till  
 Blå Båtarna HB.

Fartygsnytt
Swered Shipping har köpt fartyget m/s Linné.

✯ Medlemsnytt

Färjerederiet expanderar
Från den 1 januari har Färjerederiet tagit över driften av Visingsö-
leden. 23 personer arbetar inom verksamheten. Nästan alla följer 
med från Jönköpings kommun och får Färjerederiet som ny ar-
betsgivare. Den nya ägaren har ett gediget kunnande och kan ge 
en backup av helt annat slag än man haft tidigare. En ny färja ska 
också byggas för leden. (Läs mer på sid 34)

I januari 2013 är det tänkt att även Tynningöleden ska bli all-
män färjeled och trafiken övergår då till Färjerederiet.

Nytt avtal med Sjöbefälsföreningen och skärgårdsrederierna
Almega Tjänsteföretagen träffade i februari en avtalsuppgörelse 
med Sjöbefälsföreningen (sammanslagningen av Sveriges 
Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet) om löner och  
allmänna villkor för perioden 1 januari – 31 december 2012.

Uppgörelsen innebär att löner och lönetillägg höjs med 2,6 % 
från den 1 januari 2012. Därutöver är parterna överens om att i  
en arbetsgrupp undersöka olika modeller för individuell löne-
sättning med särskild inriktning på hur förutsättningarna är för  
en övergång till individuell lönesättning på detta avtalsområde.  
I de allmänna villkoren har gjorts vissa ändringar som kommer  
att underlätta för arbetsgivaren.

Strömmagruppen expanderar i Helsingfors
Strömma Turism & Sjöfart AB har förvärvat Helsinki Expert 
Oy av Stiftelsen för Helsingfors turism. Helsinki Expert Oy 
producerar, säljer och marknadsför turist- och fritidsrelate-
rade tjänster i Helsingfors. Deras tjänster kommer att införas i 
Strömmagruppens nordiska bokningssystem, vilket stärker syn-
ligheten och åtkomligheten av resetjänsterna i Helsingfors.

Färjerederiet bygger tre nya storfärjor
Tre nya 80-bilsfärjor ska upphandlas till Färjerederiet. Avtal kom-
mer att tecknas på en färja med option på 1 + 1. Innan samtliga 
färjor beställs ska avtalet med Ekerö kommun vara klart. Färjan 
till Visingsö ska börja byggas snarast möjligt. 
(Se separat artikel på sid 34)

Falkskär II Evert Taube
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FRÅN UTREDNINGSENHETEN:
Omkomna i handelssjöfarten 2011 
Under 2011 ökade antalet omkomna jämfört med 2010 från  
noll till tre stycken. I och för sig är siffran låg, men det finns ändå  
anledning att uppmärksamma de tre dödsfallen.

Den första olyckan inträffade under en rekognosceringstur 
för en gymnasieskola med segling på programmet. Skolan var 
i Spanien på seglingsläger och inför dagens segling var två av 
lärarna ute för att undersöka förutsättningarna för övningarna. 
Det blåste 12 m/sekund och gick fyra meter höga vågor. Ribben 
som de färdades i slog runt efter att de vänt tillbaka mot hamnen. 
De var kvar vid båten men spolades i vattnet igen och beslöt sig 
då för att simma iland. Den ene orkade inte och förolyckades, 
medan kollegan kom iland nedkyld. Ingen av dem hade flytväst.

Den andra händelsen inträffade vid förtöjning. Vid ankomst 
blåste det 15-17 m/s från kajen på styrbords bog. Man var tre 
personer på backen enligt vanliga rutiner och fick iland ett 
spring. Detta sträcktes kraftigt pga. vinden. Då fartyget försik-
tigt kördes till kaj gick springet av och träffade överstyrman så 
olyckligt att han avled av skadorna. Händelsen utreds av Statens 
haverikommission.

Det sista dödsfallet inträffade under stormen 26-27 november 
på ett svenskt fartyg. Man skulle söka lä bakom en ö och styr-
man och en matros var föröver för att ankra om eftersom man 
draggat. En sjö spolade matrosen överbord och trots att styrman 
kastade en livboj efter honom lyckades matrosen inte få tag i 
den. Efter tre timmar hittades han av en helikopter men var då 
död. Han hade flytväst. Även denna händelse utreds av Statens 
haverikommission. 

Omärkt flaska med okänt innehåll
Då gyrot skulle bytas tömde teknikern det gamla gyrot på vätska. 
Vätskan hälldes i en tom vattenflaska som lämnades omärkt på 
bryggan. Strax därefter var en av personerna på bryggan törstig, 
och hällde upp ett glas av vätskan i tron att det var vatten. Först 
när vätskan var i munnen förstod personen att det var något an-
nat än vatten och spottade ut det. Teknikern hade alltså lämnat 
en flaska med gyrovätska i en omärkt och obevakad vanlig vat-
tenflaska tillsammans med andra flaskor. Endast teknikern själv 
kände till detta, så det fanns egentligen inte någon anledning för 
den törstige att misstänka att det var annat än vatten i flaskan. 
Dessbättre uppstod inga konsekvenser eller skador. Flaskan 
togs om hand och rapportören av händelsen vill gärna dela med 
sig av erfarenheten med andra. Behöver man av någon anled-
ning fylla en flaska med annat än vad som kan förväntas vara i 
den, måste detta tydligt märkas så att inte liknande missförstånd 
uppstår.

✯ Departement & Myndighet

Diesel Power lanserar nytt marint elverk
Diesel Power AB kommer att visa det nya marina elverket 11 
GTC på årets Allt för Sjön mässa. Det nya 3-fas elverket gene-
rerar 10,5 kVA @ 1500 rpm och är bestyckad med en 3 cylindrig 
Mitsubishi 1,3 liters motor (Sole Mini 33). 

✯ Pressreleaser

✯ Läsarnas frågor

FRÅGA: 
Vad gäller för transport av farligt gods ombord numera?

SVAR:
Enligt Caroline Petrini på Transportstyrelsen är det ännu 
Sjöfs 2007:21 som gäller.

Föreskriften gäller vid inrikes transport av förpackat farligt gods 
till sjöss i fartområde D och E och tillämpas på fartyg som har 
beviljats undantag från IMDG-koden (internationella regler för 
transport av farligt gods). Beslut om undantag ska kunna upp-
visas vid inspektion.

I Tillsynshandboken, THB, kan man läsa under kap 22.24 om 
transport av farligt gods i fartområde D och E.

Någon i besättningen ska ha förarutbildning enligt ADR  
(farligt gods på väg) och fartyget ska ha ett beslut om undantag 
ombord för transport med farligt gods eller farligt avfall i fart-
område D och E.

ADR kan som undantag tillämpas istället för IMDG-koden under 
vissa förutsättningar:
•  Godset ska stuvas på ett öppet däck
•  Transporttiden är maximalt 1 timme mellan anlöpen
•  Fartyget ska vara besiktigat och godtagbart ur säkerhets syn-

punkt

Detta undantag tillämpas för Trafikverkets färjor och andra pri-
vata aktörer (båtar som regelbundet hämtar miljöfarligt avfall typ 
spillolja, färgpytsar, lösningsmedel, förbrukade bilbatterier etc. 
och som motsvarar miljöbilen på väg) som fungerar som en ”för-
längning av vägen” till bensinmackar och dagligvaruhandeln ute i 
skärgården. Gäller dock ej fartyg som omfattas av EU-direktivet 
för passagerarfartyg i nationell trafik. 

Vill du veta mer om kan du kontakta Caroline Petrini. 
Du når henne på caroline.petrini@transportstyrelsen.se 
eller på telefon: 010- 495 32 50.
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Stockholms Sjötrafik stärker styrelsen
Magnus Arnström, tidigare VD i 
Styrsöbolaget, tog från och med års-
skiftet plats i Sjötrafikens bolagsstyrelse. 
Magnus är för närvarande VD i Resekortet 
AB - Svensk Kollektivtrafik samt general-
sekreterare i InformNorden och har nyligen 
bosatt sig i Stockholm.  Han har lång erfa-
renhet av kollektivtrafik både i Sverige och 
internationellt. I Sverige har Magnus, för-

utom Styrsöbolaget, även varit chef för Stadstrafiken i Göteborg 
under en period av stor förändring. 

– Vi är väldigt glada att Magnus tackat ja till uppdraget. Inte 
minst med tanke på de spännande utmaningar som den sjöburna 
kollektivtrafiken i Stockholm har framför sig. Magnus breda 
erfarenhet av kollektivtrafik såväl i land som till sjöss från både 
huvudmanna- och entreprenörsidan är för oss ett välkommet 
tillskott i verksamheten, säger vd Magnus Sillén, Stockholms 
Sjötrafik.

Björn Ingemanson ny vd för Volvo Penta
Björn Ingemanson, 53, har utsetts till ny vd för Volvo Penta. Björn 
Ingemanson är idag chef för Volvo Lastvagnars internationella 
division och tillträder sin nya tjänst den 1 april i år då han efter-
träder nuvarande vd Göran Gummeson som går i pension under 
2012.

Björn Ingemanson har ett mångårigt förflutet inom Volvo-
koncernen och har tidigare bland annat varit finanschef på Volvo 
Lastvagnar och Europachef för koncernens kundfinansieringsbo-
lag, Volvo Financial Services. Volvo Penta kvarstår efter omorga-
nisationen som affärsområde inom Volvokoncernen med ansvar 
för utveckling och försäljning av motorer och drivsystem för båtar 
och industriella applikationer.

Ny chef på Fridhems Varv
Fridhems Varv i Lysekil låter meddela att Olle Johannisson har 
slutat och att Jack Kårenheim är ny varvschef från 2012.

Ny VD på Rederi AB Gotland
Håkan Johansson tar över som vd i Rederi AB Gotland efter Jan-
Erik Nilsson som går tillbaka till uppdraget som styrelseordfö-
rande. Nuvarande ordförande, Björn Wolrath blir vice ordf. Håkan 
Johansson har varit bolagets ekonomichef sedan 2008 och är 
bosatt på Gotland.

Ny VD i Destination Gotland
Christer Bruzelius, 53 år och bosatt i 
Bjärred, har utsetts till ny verkställande 
direktör för Destination Gotland. Han 
tillträder succesivt med start den 1 juli 
2012. Från och med den 1 oktober tillträ-
der Christer som Vd då nuvarande Vd Ulf 
Ahlquist går i pension. Christer kommer 
att bosätta sig på Gotland.

Christer Bruzelius är för närvarande Vd 
för Finnlines Ship Management AB som är ett dotterbolag inom 
Finnlines-koncernen som i sin tur är en del av Grimaldi Group.

– Christer Bruzelius har en gedigen erfarenhet från olika be-
fattningar inom ett flertal rederier, vilket är en stor tillgång för den 
fortsatta utvecklingen av Destination Gotland, säger Bengt-Erik 
Bengtsson, styrelseordförande i Destination Gotland. 

Cornelis Huisman, Ängelholm 70 år 19 mars
Cornelis föddes i Holland mitt under andra världskriget och växte 
upp på ett mindre skeppsvarv där hans far byggde bogserbåtar 
och flodpråmar. Sjökarriären inleddes på holländska fartyg och 
1968 kom han till Sverige som befälhavare på timmerbogserbåtar 
längs Norrlands kust. Sjökaptens- och maskintekniker examina 
avlades i Härnösand och kompletterades med studier i national 
ekonomi vid Umeå universitet. 

Efter en aktiv period till sjöss som avslutades 1979 på en av 
världens starkaste havsbogserare började en spännande kar-
riär iland. Han tjänstgjorde som adjunkt på sjöbefälsskolan i 
Härnösand och kom därefter till Sveriges Fartygsbefälsförening 
som ombudsman där han hade ansvaret för inrikes sektionen, 
föreningens ekonomi och utbildnings frågor. 1984 tillträdde han 
befattningen som offshore Underwriter i Skandia International 
och var ledande assuradör för ett antal rederier och oljebolag 
inom offshorebranschen världen över.

I början av 1990 kom han till Thunbolaget och Rederi AB 
Göta Kanal. I närmare 20 år var han rederichef och VD för 
Göta Kanal Charter Stockholm. Verksamheten såldes 2010 till 
Blidösundsbolaget och han fortsatte med sitt eget företag i 
Ängelholm tillsammans med hustru Eva. Bolaget driver bland 
annat Café rörelse i Stadshuset i Ängelholm och utför konsult-
uppdrag inom den marina marknaden. Han är ledamot i sjöför-
klaringsdomstolen i Stockholm sedan 1981 och hedersledamot i 
Stockholms Sjöfartsklubb. 
Politiskt är han aktiv inom 
Moderaterna där utbild-
ningsfrågor i Barn- och 
Utbildningsnämnden ligger 
i främsta rummet. Borgerlig 
vigselförrättare är han se-
dan 2010.

Fritiden ägnas åt familjen 
och resor.

✯ Personnytt
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Bidrag till historiskt värdefulla fartyg
Att bevara och bruka äldre fartyg är en komplex och kostsam 
uppgift. Sjöhistoriska museet fördelar ett ekonomiskt bidrag 
till historiskt värdefulla fartyg. Totalt delas en miljon kronor ut 
varje år, fördelat på en rad olika fartyg. Stödet ska stimulera till 
insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk 
inriktning. Bidraget utgör normalt bara en mindre del av den 
totala kostnaden. Bidrag kan sökas av ägare till fartyg som blivit 
k-märkta av Sjöhistoriska museet eller fartyg som står inför möj-
ligheten att kunna k-märkas. 

Från och med januari 2012 är stödet till kulturhistoriskt värde-
fulla fartyg beskrivet i regeringens förordning (2011:1565). Bidrag 
kan ges till arbeten som har en kulturhistorisk inriktning och 
görs på sådant sätt att det tydliggör fartygets historiska värde 
som det formulerats i beslut om k-märkning eller motsvarande 
bedömning. En särskild ansökningshandling finns att hämta på 
Sjöhistoriska museets eller Statens maritima museers webb-
plats: www.sjohistoriska.se eller www.maritima.se. Regeringen 
har fastslagit på vilket sätt bidraget ska fördelas och redovisas.
Förordningstexten innebär inga förändringar i sak – annat än 
att det är ännu viktigare att man hör av sig till museet om man 
behöver använda ett beviljat bidrag till något som inte omtalats i 
ansökan. Ansökningar tas emot från och med 15 januari till och 
med 15 mars.

Stöd kan sökas för:
• Skrovreparationer, byte av bord, köl, ballast, spant, knän,  

roder och jämförbart.
• Däck, stöttor, karmar, kappar, luckor, reling, garnering och 

däckshus.
• Återställning av dokumenterad inredning, hytter, styrhytt, 

skans, salong, mäss och maskinrum.
• Master, rundhult, beslag och segel.
• Renovering av ångmaskin/panna eller traditionell motortyp 

och propeller.

Om man anser att en restaurering eller ett återställande (till en 
vald period i fartygets historia) är nödvändigt behövs ett bra do-
kumentationsmaterial. Då är det klokt att man väljer den period 

från fartygets aktiva tid som är bäst dokumenterad.
Dokumentationsmaterialet bör innehålla beskrivning av fartygets 
konstruktion, riggning, maskineri, teknisk utrustning, ombyggna-
der och liknande information. Det är också angeläget att doku-
mentera nuvarande skick liksom restaureringsprocessen.

Arbeten som man söker bidrag för ska:
• Utföras så att fartygets exteriör är enligt samma utformning 

som denna typ av skepp har haft under en definierad och  
väldokumenterad period i yrkesfart, det vill säga verklighets-
troget. Samma gäller för interiören i de fall den har betydelse 
för beslut om k-märkning.

• Utföras materialtroget vilket innebär att traditionella material 
ska användas vid restaurering eller återskapande av konstruk-
tioner.

• Utföras så långt som möjligt hantverkstroget och att traditio-
nella metoder används vid nytillverkning av det som byts ut.

• Utföras så att fartygets historiska källvärde inte fördärvas.

Radiokommunikation till sjöss
En reviderad upplaga av kursboken 
Radiokommunikation till sjöss – VHF/
SRC, av Sven-Göran Palm, har kom-
mit ut på Jure förlag. Den innehåller 
grunderna för GMDSS och AIS samt 
ord- och fraslista för marin radiokom-
munikation. 

ISBN: 978-91-7223-475-8.

✯ Boknytt och kultur

S/S Bohuslän 
är k-märkt.
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Tanken på att bygga en ny ark kom till 
Johan i form av en mardröm för tjugo 
år sedan om att Holland skulle dränkas 
i vatten. Det resulterade i att han redan 
nästa dag sökte fakta om Noa och den 
första arken. Steg ett blev sedan att 
bygga en replik i skala 1:2 . Över en 
halv miljon människor kom för att titta 
på skapelsen. Alla betalade gladeligen 
en femtiolapp i entréavgift, så projektet 
visade sig ruva på stora pengar.

Fullskaleprojekt
Vinsten har plöjts ned i ett fullskalepro-
jekt i Dordrecht. Johan tagit fasta på 
måtten i bibeln som anger att arken ska 
vara 300 alnar lång, 50 alnar bred och 

30 alnar hög, det vill säga 150 x 25 x 15 
meter. När det gäller material säger him-
melske fadern så här till gubben Noa:

– Bygg dig en ark av goferträ och inred 
den med olika rum. Bestryk den både 
invändigt och utvändigt med jordbeck.

Goferträd anses i dag ha varit ett 
bibliskt träd som möjligen motsvaras av 
cypress. Andra menar att gofer är eben-
holts, andra slår fast att det är furu. Och 
så finns de som påstår att gofer är en 
träbehandlingsmetod och inte ett träslag. 
Johan har hur som helst inte hittat någon 
gofer, utan byggt arken av furu från 
Sverige. Han hoppas nu på att båten ska 
bli en stor attraktion och att många ska 
komma och titta. Slutmålet med projek-
tet är sedan att segla arken till London 
nästa sommar, lagom till OS. Hemsidan 
håller alla nyfikna uppdaterade om hur 
projektet fortskrider:  
www.arkvannoach.com

Hedersmannen Noa
Noas ark berättas det om i första mose-
boken. Gud tröttnade på det förtappade 
folket och bestämde sig för att dränka 
invånarna i en syndaflod. Hedersmannen 

Noa får i uppdrag att bygga en ark och 
ta med familjen och jordens alla djurar-
ter ombord och ge sig ut till havs. Arken 
strandar senare på det turkiska berget 
Ararat där djuren och Noa med familj 
kliver av. Ska man tro Bellmans visa om 
Noa är det första han gör att ”planera 
mycket vin”. Ska man tro texten i barn-
visan ”trillade han på marken”. Uppdra-
get från Gud är hur som helst att skapa 
en ny skötsam mänsklighet. 

4 800 år gamla träbitar
I april i våras uppgav kristna kinesiska 
och turkiska upptäcktsresande att de 
funnit resterna av arken på just berget 
Ararat. ”Det är inte hundraprocentigt 
säkert, bara 99,9 procent”, sade en av 
gruppmedlemmarna, filmaren Yeung 
Wing Cheung till nyhetsbyrån AFP. 
Gruppen ska ha genomfört kol 14-tester 
av träbitar de hittat på fyratusen meters 
höjd och funnit att virket är 4 800 år 
gammalt. Det stämmer med arkens ålder. 
Turkiet lär nu söka världsarvsstatus för 
träkonstruktionen på berget.

text: arne spångberg

Flytetyget som byggs i Holland är av prima svenskt virke. Det är holländaren 
Johan Huibers som upprepar guds båtprojekt och snickrar ihop en riktig  
träkoloss på åttatusen kvadrat. Ombord ska det finnas restaurang och utställ-
ningar och aktiviteter ”för alla åldrar”.

Världen får snart en ny ark
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Arbetet med att ta fram en ny färja för 
trafiken mellan Gränna och Visingsö har 
pågått i ett antal år. I början i Jönköpings 
Kommuns regi och senare i Färjerederi-
ets. Samarbetspartner har dock hela tiden 
varit FKAB i Uddevalla, med Hans-Evert 
Nilsson i spetsen.

Så stor som möjligt
Målsättningen med projektet har ändrats 
något under projektets gång. Huvuddra-
gen har dock varit att ta fram en så stor 
färja som möjligt, som får plats i den nu-
varande dockan i Huskvarna, med passa-
gerarutrymmen för många sittande pas-
sagerare samt med högre marschfart än 
nuvarande färjor.

Resultatet har blivit en färja som kom-
mer att kunna lasta ungefär lika många 
bilar som de befintliga färjorna, Christina 
Brahe och Ebba Brahe gör tillsammans, 
34 stycken. Passagerarantalet kommer 
att uppgå till knappt 400. Det kommer 

att finnas två passagerarsalonger för sam-
manlagt cirka 264 sittande passagerare. 
Maskineriet optimeras för 12 knop, men 
hon ska vid behov kunna göra minst 1 
knop till.

Då det på de befintliga färjorna ofta 
stänker upp stora mängder vatten på däck 
kommer den nya färjan att utrustas med 
ett bogvisir i varje ände för att förhopp-
ningsvis minska risken för en ofrivillig 
tvätt av bilarna ombord.

Kravet på att färjan ska rymmas i dock-
an i Huskvarna beror på att färjan, liksom 
de befintliga färjorna, är för stor för att 
komma igenom slussarna i Göta Kanal. 
Färjan kommer därför att byggas i sek-
tioner som fraktas till Huskvarna för att 
monteras samman där. 

38 sektioner
Varvet planerar att bygga färjan i totalt 
38 stycken sektioner. Aluminiumsektio-
nerna kommer de att bygga själva i Nys-

tad medan stålsektionerna kommer att 
byggas på Riga Shipyard. Stålsektionerna 
till skrovet kommer till stor del att fraktas 
på tungtransporttrailer, bland annat på 
grund av att Göta Kanal är stängd under 
hela vinterhalvåret, medan styrhytt, bog-
visir etc. förmodligen kommer att fraktas 
på pråm via Göta Kanal. Enligt den nu-
varande planen kommer de första sektio-
nerna till Huskvarna i december 2012.

Nya färjelägen
Parallellt med projekteringen av färjan har 
även nya färjelägen och terminalområden 
projekterats. De befintliga färjelägena ska 
behållas och kommer även i fortsättning-
en att användas av de mindre färjorna. De 
största förändringarna kommer att ske på 
Grännasidan där även en del av vågbryta-
ren kommer att byggas om. 

Leverans av den nya färjan beräknas 
ske i början av december 2013. 

Ny färja till Visingsö beställd
Den 29 december 2011 undertecknades kontraktet mellan Trafikverket Färjerederiet och det finska varvet Uudenkaupungin  
Työvene OY gällande leverans av en ny färja till Visingsöleden i Vättern. Varvet, som ligger strax norr om Åbo, har byggt åtta färjor  
till Färjerederiet sedan år 2000. De har även levererat Waxholmsbolagets senaste nybyggen, Nämdö och Gällnö.

text: fredrik skeppstedt, projektledare

Leverans av den nya färjan beräknas ske i början av december 2013. 
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Olof Källgren, Linde Group, talade om 
Småskalig LNG-marknad och prissätt-
ning. Han menade att biogas bäst lämpar 
sig för transporter, inte uppvärmning. 
Han sa också att väl utnyttjad LNG blir 
billigare än MGO (Marine Gas Oil) och 
att det är långt kvar tills man har nått 
maxnivån för utvinning av naturgas 
(peak gas).

Nya gaskällor som skiffergas (shale 
gas) och sandgas har upptäckts under 
senare år, men ingen vet idag vilka 
miljökonsekvenser den utvinningen får. 
Beträffande priset så har LNG-priset 
tidigare följt oljepriset men nu finns en 
egen spot-marknad för naturgas och en 
friare prissättning ger ökad flexibilitet, 
menade Olof Källgren. 

Hanna Paradis, ÅF (Ångpanneförening-
en), berättade att ÅF tillsammans med 
bl a SSPA har gjort en EU-finansierad 
förstudie om försörjningsmöjligheter 
av LNG i och runt Östersjön. Man har 
identifierat problem och kommit fram 
till rekommendationer som att bilda sk 
port clusters, sätta upp affärsplaner och 
att söka EU-stöd mm.

Tore Søiland, miljörådgivare vid Nä-
ringslivet NOx-fond i Norge, förklarade 
hur fonden kom till och fungerar.  
Den bygger på att rederierna betalar en 
NOx-avgift till fonden. Miljöförbättran-
de investeringar i fartyg kan sedan få upp 
till 80 % av merkostnaden ur fonden. 
Det är mycket uppskattat av näringslivet 
menade Tore Søiland.

Mikael Castanius, branschchef på 
Sveriges Hamnar, berättade att LNG 
är på frammarsch i svenska och övriga 
östersjöhamnar. De svenska hamnarna, 
som för övrigt är ledande inom miljö-
arbete, är beredda att göra nödvändiga 
investeringar. Men det kommande kravet 
på minskad svavelhalt har alltför kort 
implementeringstid för att man ska 

hinna ställa om till exempelvis LNG. 
Man känner också en osäkerhet vilket 
eller vilka alternativ man ska satsa på.

 – Det är omöjligt att klara av helt 
enkelt, fastslog Mikael Castanius. 

Sai Mohebbi på Transportstyrelsen 
berättade om möjligheter och hinder 
för bunkring av LNG.  Ett stort hinder 
är att det idag inte finns något regelverk 
utan varje ny installation och varje nytt 
fartyg måste göra kostsamma riskana-
lyser innan man kan få tillstånd. Det är 
dock ett regelverk på gång, IGF-koden, 
som ska vara klart 2014. Som det är nu 
måste man dessutom ha kontakt med 
flera myndigheter som räddningstjänst, 
transportstyrelsen, civilförsvar m fl.

Dag Stenersen på MARINTEK i Norge 
uppmärksammade problemet att man 
inte kan bunkra med passagerare om-
bord, på väg att gå ombord eller av far-
tyget. Orsaken är det läckage av metan 
som alltid uppstår. Att få över nedkyld 
LNG till en varm motor tar sin tid och ju 
snabbare bunkring desto mer metanslip 
blir det. Tidsfaktorn är därför kritisk.

Jonas Åkermark på LNG Marine Mar-
ket, AGA Gas berättade slutligen hur 
man planerar att genomföra bunkring 
av LNG i Stockholm. När Viking Lines 
nya LNG-färja levereras under december 
2012 kommer gasen troligen att levere-

ras från LNG-terminalen i Nynäshamn 
på trailer till Loudden. Där ska den föras 
över på en mindre bunkerbåt för bunk-
ring till Viking Lines fartyg vid Stads-
gårdskajen från sjösidan. Bunkringen 
beräknas ta totalt en timma. Men först 
måste riskanalyser göras och säkerhets-
zoner inrättas. Man kommer t ex att 
göra riskanalys på ett scenario med en 
kollision mellan Viking Lines fartyg 
och en Waxholmsbåt. Bunkerbåten för 
detta ändamål ska specialdesignas, och 
idag kalkylerar man med en ombyggd 
vägfärja med LNG-tankar på bildäcket. 
Jonas Åkermark menade att ett troligt 
framtida scenario är att det blir vanligt 
med skärgårdsbåtar som använder LNG 
med bunkring från bil i t ex Stavsnäs.  

Presentationerna finns på  
Energigas Sveriges hemsida, 
www.energigas.se

text & foto: leena tegevi

Med gas i tankarna
Energigas Sverige, BilSweden och 
Trafikverket arrangerade i februari 
ett seminarium om naturgas som en 
möjlighet att minska tunga transporters 
miljöpåverkan på land och till sjöss. 
På seminariet diskuterades bl a infra-
struktur, transporter och avsaknad av 
regelverk för användande av LNG vilket 
verkar vara de stora stötestenarna 
för införandet av kommersiell LNG i 
Sverige. 

Per Kågesson, professor i  miljösystemanalys vid KTH, kommenterar Harald Perbys  
(Miljödepartementet) föredrag om historien bakom svaveldirektivet.

Ett troligt framtida scenario 
är att det blir vanligt med 
skärgårdsbåtar som använ-
der LNG med bunkring från 
bil i t ex Stavsnäs. 
Jonas åkerman, LNG Marine Market, AGA Gas
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Vi på Markel International blev ombedda 
av Skärgårdsredarna att skriva en artikel-
serie om den medlemsförsäkring Skär-
gårdsredarna erbjuder sina medlemmar. 
Vår avsikt är att, så gott det är möjligt, 
enkelt och överskådligt beskriva vem som 
gör vad och vilka parter som är inblan-
dade. Vi vill också ge vår syn på försäk-
ring, hur man kan påverka sin premie 
samt skadereglering. Om det under resans 
gång uppstår frågor ni vill ha svar på kan 
ni vända er till 
niklas.oscarsson@markelintl.com eller till 
staffan.sahlin@markelintl.com. 
Det går också att vända sig till redaktio-
nen som kan förmedla frågeställningarna 
vidare till oss.

Historik
Sedan 1998 har Skärgårdsredarna kunnat 
erbjuda sina medlemmar en försäkring 
inom kasko och P&I. Huvudsyftet med 
försäkringen är att den ska vara anpassad 
till medlemmarnas behov och erbjudas 
till ett konkurrensmässigt bra pris. Om 
du köper medlemsförsäkringen så stödjer 
du också Skärgårdsredarna. 

Medemsförsäkringen
Det finns huvudsakligen två försäkringar 
som en redare ska teckna; kasko- och 
P&Iförsäkring. P&I försäkringen är obli-
gatorisk för medlemskap i föreningen 
men även kaskoförsäkringen är mycket 
viktig att ha. Har man dessutom lån på 
sitt fartyg så kräver banken en kaskoför-
säkring. Det finns även andra tilläggsför-
säkringar som man vid olika tillfällen bör 
teckna t.ex. krigsförsäkring om man avser 
att segla utanför Sveriges gränser. 

Kaskoförsäkringen omfattar fartyget 
med dess utrustning och täcker skador på 
bland annat maskin, skrovskador och in-
brott. P&I är redarens ansvarsförsäkring 
som täcker skador på tredje man, besätt-
ning och miljöskador m.m. 

Vem gör vad?
UIB är försäkringsförmedlare vilket inne-
bär att UIB företräder kunden, dvs. Skär-
gårdsredarnas medlemmar, gentemot för- 
säkringsgivarna. UIB ska även administ-
rera försäkringen och sköta kontakten 

mellan redaren och försäkringsgivaren. 
Försäkringsgivare är Markel Internatio-
nal vad det gäller kaskoförsäkringen och 
Steamship Mutual vad det gäller P&I 
försäkringen. Försäkringsgivarna sätter 
premier och villkor för försäkringen och 
står dessutom all risk samt reglerar ska-
dor som eventuellt inträffar.

Ytterligare en part är involverad i detta 
och det är Marconova som anlitas som ska-
dereglerare av försäkringsgivarna. Mar- 
conova gör skadebesiktningar på uppdrag 
av Markel eller Steamship Mutual men 
det är försäkringsgivarna som tar alla be-
slut huruvida en skada är täckt av försäk-
ringen och om eller hur mycket ersättning 
som ska utbetalas.

Försäkringsbrevet
Försäkringbrevet är redarens bevis på en 
gällande försäkring. I det finns informa-
tion om bland annat vilka fartyg som 
omfattas, försäkringsperiod, försäkrings-
värden, typ av försäkring, t ex kasko eller 
P&I, försäkringsvillkor, självrisker och 
premierna. Försäkringsbrevet utfärdas av 
förmedlaren på uppdrag av försäkrings-
givarna Markel International och Steam-
ship Mutual Underwriting Association.

Försäkringsvillkor
Medlemsförsäkringen är baserad på vill-
koren ”Allmänna svenska kaskoförsäk-
ringsvillkor för mindre fartyg av år 2002” 
med tillägg för att försäkringen även om-
fattar maskinskador, inbrott och/eller 
skadegörelse på inventarier och alkohol-
varor. Detta ingår inte i en vanlig kasko-
försäkring utan är speciellt framtaget och 
anpassat för medlemsförsäkringen.

Försäkringsvärdet 
Försäkringsvärdet ska spegla det aktuella 
värdet av fartyget och det påverkas av 
utrustning, skick, intjäningsförmåga och 
efterfrågan på fartyget. Viktigt är att för-
säkringsvärdet är så korrekt som möjligt. 
Är fartyget underförsäkrat kan det leda 
till att ersättningen jämkas dvs. att den 
utgår men med ett visst procentuellt av-
drag. Premien påverkas också av försäk-
ringsvärdet. Ju högre värde desto högre 
premie logiskt nog. 

Den fråga som sannolikt intresserar 
mest är kostnaden för försäkring och vad 
man kan göra för att påverka sin försäk-
ringspremie. Det är ämnet för nästa arti-
kel som vi hoppas kommer att intressera 
många läsare.

text: niklas oscarsson 
markel international

SKÄRGÅRDSREDARNAS 

medlemsförsäkring
Niklas Oscarsson jobbar på Markel International med bland annat Skärgårdsredarnas 
medlemsförsäkring. Han har en sjöfartsbakgrund med anställningar både till sjöss och 
på rederikontor. 

FAKTA
United Insurance Brokers (UIB) är en internationell försäkringsmäklare med kontor 
i bla Stockholm och London. www.uib.se

Markel International är ett britiskt dotterbolag till Markel Corporation i USA. 
Medlemsförsäkringen hanteras från filialkontoret i Stockholm. www.markelintl.se

Steamship Mutual Underwriting Association är en internationell ömsesidig P&I 
försäkringsklubb med kontor i bla London, Bermuda och Brasilien. www.simsl.com. 
Medlemsförsäkringen hanteras via UIB i Stockholm.

LK Marconova AB är ett oberoende skaderegleringsföretag med huvudkontor 
i Helsingfors och kontor i Stockholm och Göteborg. www.marconova.se

Niklas Oscarsson.
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Den första upplagan av Rosenhill 
Seamen’s Center invigdes 1960. Ett halv-
sekel senare utsåg FN:s sjöfartsorganisa-
tion IMO 2010 till Year of the Seafarer, 
Sjömannens år. Till aktiviteterna hörde att 
världshandelsflottans sjömän själva fick 
rösta fram Seafarers’ Centre of the Year. 
Rosenhill vann utmärkelsen, i global kon-
kurrens!

1976 löste nya Handelsflottans kultur- 
och fritidsråd (HKF) av föregångaren 
Handelsflottans Välfärdsråd som huvud-
man för Rosenhill, och 2007 tog enheten 
Sjömansservice inom Sjöfartsverket över 
stafettpinnen. Verksamheten styrs av att 
Sverige har anslutit sig till det regelverk 
på sjömansområdet som instiftats av FN:s 
arbetsorganisation ILO.

1980 kunde sjömansidrottens beskyd-
dare prins Bertil inviga ett rejält utbyggt 
Rosenhill, som sedan dess har beskri-

vits som världens mest kompletta sjö-
manscenter.

Många sjömän använder motionslo-
kalen, simhallen, bastun och den fina 
löpslingan i terrängen runt Rosenhill. I 
den mysiga cafeterian sitter alltid sjöfolk, 
många med egen laptop, och den angräns-
ande internethörnan ockuperas ständigt 
av långväga sjömansgäster. Alla får skjuts 
tillbaka till sitt fartyg.

I grannhuset – det ursprungliga Rosen-
hill – håller Sjömansbiblioteket till.

Dagliga rutiner året runt
Rosenhills dagliga rutiner upprätthålls, 
oavsett årstid. Receptionisten tar emot 
gäster, lånar ut idrottsutrustning, svarar i 
telefon, säljer telefonkort och betjänar ca-
feteriagäster. Tjänstgörande platsombud 
kör i skytteltrafik mellan anläggningen 
och hamnens olika delar – än för att göra 

upp om senare hämtning och än för själva 
transporten med bilen eller minibussen 
fullknökad med landgångssugna sjömän. 
Eller bara för att lämna information inför 
nästa anlöp i Göteborg, Nordens största 
hamn.

Till gästerna hör även sjöbefälsstudenter 
och sjömanselever från närbelägna Lind-
holmen, aktivt seglande göteborgska sjö-
män som är hemma på ledighet, samt salta 
sjömanspensionärer. Flera av dem hjälper 
till som volontärer. Till dem hör den i Gö-
teborg bosatte filippinske ex-sjömannen 
Ruben Crisostomo, som är ovärderlig 
i kontakterna med världens största sjö-
mansgrupp. Besättningsmedlemmar från 
Skärgårdsredarnas fartyg är också hjärt-
ligt välkommna till Rosenhill.

Bland vårens dragplåster på Rosenhill 
kan nämnas loppmarknaden den 6 maj 
och grillkvällen den 19 maj för de sjömän 
som deltagit i halvmaran GöteborgsVar-
vet. Den 31 augusti inleds Rosenhills 
traditionella 24-timmars fotbollsturne-
ring med fartygslag från både Sverige 
och grannländerna. En Martha-afton – i 
år den 28 november – hör också till ru-
tinerna, liksom Luciafirandet den 12 de-
cember.

text & foto: torbjörn dalnäs

För kontaktuppgifter, öppethållande 
och årets schemalagda aktiviteter, se 
www.sjofartsverket.se/sv/Valkommen-
till-seatime/Stationer/Goteborg/ 

Adress Rosenhill
Alice Babs schlager Adress Rosenhill från 1951 handlar om ett torp på rikets läsida och 
inte om Köpenhamnsgatan på Hisingen på lovartssidan. Men just där, vid Älvsborgsbrons 
norra fäste, ligger sjömännens Rosenhill. På dess högsta höjd tronar lanterninen från 
fyrskepp nr 17 Svinbådan, som ett stilenligt landmärke.

Rosenhills Pia Krekola på fartygsbesök. Skolungdomar lyser upp i vintermörkret på Rosenhill.
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Till vem
För fartyg och ombordanställda är Trans-
portstyrelsen (f.d. Sjöfartsinspektionen) 
tillsynsmyndighet. Det är också till Trans-
portstyrelsen sjöolyckor och skador på 
besättning eller personer som inträffar 
ombord ska rapporteras. Någon annan 
myndighet behöver inte blandas in, utom 
möjligen Försäkringskassan. Transport-
styrelsen sköter eventuella kontakter med 
Haverikommissionen. 

(Skador iland på landanställd personal 
ska rapporteras till Arbetsmiljöverket, 
men det är en annan sak.)

Akuta händelser, t.ex. sådana som 
fordrar assistans eller äventyrar farty-
gets sjövärdighet, ska rapporteras till 
beredskapsinspektören på journumret  
0771-52 00 52 så att denne eventuellt kan 
rycka ut. Det finns alltid tre beredskaps-
inspektörer ”stand by” i Sverige. Övriga 
händelser rapporteras direkt till utred-
ningsenheten, t.ex. via e-post till: 
sjoutredning@transportstyrelsen.se 

Olycka och tillbud – vad är vad?
Man kan dela in händelser i olyckor och 
tillbud (”nästan-olyckor”). Ett sätt att 
skilja dem åt är om skadan är mätbar – 
då är det en olycka. Är skadan inte mät-
bar kan man kalla händelsen ett tillbud. 
Lägg märke till att även en förlust i tid 
eller pengar är mätbar. Ett tillbud är också 
en händelse som kräver en extraordinär 
och oplanerad åtgärd för att undvika att 
skada inträffar (t.ex. att oplanerat slå full 
back för att undvika kollision).

Vad som ska rapporteras
Alla sjöolyckor, alltså alla händelser som 
medför en mätbar skada, ska rapporteras. 

Dessutom ska tillbud till sjöolyckor och 
tillbud till personskador rapporteras.

Varför?
Sverige har en plikt att undersöka eller 
utreda vissa olyckor. Detta görs av Ha-
verikommissionen, men för att kunna 
avgöra vilka händelser som ska utredas 
behöver man först veta vad som hänt. 
Haverikommissionen får därför reda på 
av Transportstyrelsen vad som händer till 
sjöss. Dessutom används alla händelser 
som ett underlag för Transportstyrelsens 
analysarbete. Det i sin tur är viktigt för att 
t.ex. tillsyn och föreskriftsskrivande ska 
fungera bra. Det är faktiskt så, att under-
laget kan vara grund för att reglerna blir 
enklare – det finns flera exempel på det.

Hur?
Det bästa är att använda Transportstyrel-
sens blankett Rapport om sjöolycka, som 
finns på hemsidan. (Det går även att an-
vända andra metoder, t.ex. interna blan-
ketter, men då får man vara beredd på att 
Transportstyrelsens utredare kan höra av 
sig för att komplettera informationen)

Det kan nämnas att ett arbete pågår för 
att förenkla genom att göra det möjligt att 
rapportera direkt på webben. Det kom-
mer att bli möjligt under sommaren 2012.

Annars – vad händer då?
Rapporterar man inte så kan man få böter. 
Det händer ibland. Däremot har det inte 
hänt i modern tid att man får böter för 
att man rapporterar, även om man gjort 
ett fel. Transportstyrelsens utredningsen-
het, som tar emot rapporterna, använder 
sig av ”just culture”-principen, dvs. man 
straffar inte folk för att de begått enstaka 
misstag.

Alternativ?
Jo, det finns ett alternativ som är mer 
verklighetsanpassat. Vill man, av någon 
anledning, inte kontakta Transportstyrel-
sen kan man rapportera till branschens 
eget olycks- och tillbudsrapporterings-
system Insjö/ForeSea (www.insjo.org ). 
När det gäller tillbud till mindre allvar-
liga olyckor och bagatellartade olyckor 
räcker det att rapportera dit, vilket man 
gör lämpligast genom rederiets intern-
rapporteringssystem. Det är lämpligt att 
spara kopior på en sådan rapportering, 
för en eventuell auditering. Lägg märke 
till att detta endast gäller tillbud till min-
dre allvarliga olyckor och bagatellartade 
olyckor. 

Insjö/ForeSea är inte myndighetens sys-
tem, utan branschens eget. Det är ange-
läget att branschen skickar in rapporter 
till systemet. Dessa rapporter kan utgöra 
hjälp för kollegor att lösa problem, på 
samma sätt som man själv har tillgång till 
systemet och kan få del av andras inrap-
porterade erfarenheter. Men för att kunna 
göra uttag ur denna erfarenhetsbank mås-
te man ju först göra insättningar.

Rapportering av händelser
text: jörgen zachau, transportsstyrelsens utredningsenhet

Då något går på tok, eller nästan på tok, så har man en skyldighet att rapportera  
händelsen till berörd myndighet. Detta är reglerat i både lag, förordning och föreskrift,  
så det kan vara ganska svårt att prata sig ur denna plikt. Men till vem ska man rappor-
tera, och vad? Här kommer en enkel sammanställning. Den är ingalunda fullständig, 
men ger en god fingervisning om vad som gäller.
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Som turist i New Orleans är det omöjligt 
att missa erbjudanden om ”high speed 
airboat tours” på Mississippideltat. Bro-
schyrerna visar ofta hungriga alligatorer 
som lyfter sina käftar upp mot fartygs-
sidan, så något spända antog vi utma-
ningen att möta dessa bestar i ”swamp-
området” öster om New Orleans.

Väl ombord förväntade jag mig någon 
form av säkerhetsgenomgång, i varje fall 
om hur man skulle bemöta urtidsdjuret 
med de kraftiga käkarna. Två meter  
alligator har en bitkraft av 1 200 kg/cm². 
Men det var pang på, inte ens någon info 
om livbälten. Kanske var det så tänkte 
jag, att ett livbälte bara skulle förlänga 
lidandet om man ändå skulle bli kroko-
dilmat. Som ansvarsfull familjefar såg 
jag naturligtvis till att mina döttrar inte 
blev sittande närmast relingen, det fick 
bara inte hända att de blev alligatorfa-
miljens lunchmat. Att frun hamnade vid 
relingssidan gick inte att undvika, men 
lite risker få man ju ta om man skall få 
en chans att uppleva vildmarkens faror.

Om inte annat så blev vi tilldelade 
varsitt hörselskydd och sen bar det iväg 
mellan trädstammar och buskage. Inte 
en käft att se någonstans, de urtida kräl-
djuren (de fanns redan för 146 miljoner 
år sedan) uppskattade förmodligen inte 
det öronbedövande ljudet från airboat-
motorerna utan hölls sig undan så gott 
det gick.

Godismonster
Efter en fartfylld seglats på sedimentmät-
tat vatten styrde skippern till slut in i en 
liten bukt och stängde av den störande 
motorn. Däcksman ombord tog fram en 
påse godis och började slänga marsh-

mallows i sjön. Då kom odjuret som vi 
fruktat ut från sitt gömställe. Alligatorn 
simmade rakt mot oss och stundens 
ögonblick var inne, skulle den lyfta sitt 
gap mot oss oskyldiga turister? Nej, 
alligatorn orkade knappt lyfta sina ögon 
över vattenytan men den krossade med 
lätthet varje marshmallow med sin stora 
käft.

Spänningen var som bortblåst men 
överraskningarna var inte slut. Ombord 

fanns ytterligare en besättningsmedlem 
som varit med under hela resan. En ba-
byalligator togs fram från sitt rum under 
durken och vi var modiga och vågade 
både hålla och klappa det lilla krokodil-
djuret.

Helskinnade gick vi iland, tackade 
skippern för resan och vi lovade inte att 
vi skulle komma igen.

text & foto: henrik börjesson

Swamptour 
– en dag i New Orleans vildmark
Henrik Börjesson berättar om en vådlig färd bland krokodiler vid Mississippideltat.

Då kom odjuret som vi fruktat ut från sitt gömställe. 
Alligatorn simmade rakt mot oss och stundens ögonblick var inne, 
skulle den lyfta sitt gap mot oss oskyldiga turister? 




