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Regeringen skriver i sitt förvaltningspolitiska program 
En stadsförvaltning i förnyelse bland annat: 
I det nya förvaltningspolitiska målet betonas behovet av  
kvalitet och att genom innovation få till stånd fler värde- 
skapande system som tillgodoser brukarnas önskemål  
om hög kvalitet, professionernas önskan att få bedriva  
ett framgångsrikt arbete och huvudmännens krav på  
god resursanvändning.

Myndigheterna behöver intensifiera sitt arbete med att hitta 
nya lösningar och effektivare processer för att skapa nytta 
för medborgare och omgivande samhället. Det kan t.ex. 
handla om att förenkla regelverk, göra handläggningstider 
kortare och mer förutsägbara och minska medborgarnas 
och företagens kostnader för att följa statliga regler.

När denna ledare skrivs har vi just svarat på remissen om 
nya avgifter från Transportstyrelsen. Vi som varit med i bran-
schen ett tag har förvisso blivit rätt luttrade men förslaget till 
nya avgifter slår nog alla rekord. 

I vanliga fall är man van vid att leverantörer och myndig-
heter höjer sina priser med 3-5 % per år. Transportstyrelsen 
har som vana att lägga på någon nolla bakom dessa siffror. 
Sen 2009 har man utan att blinka höjt sin timpenning med 
ca 60 %. Vilken annan leverantör klarar det? Som svar 
när man klagar får man förklarat att subventionerna från 
Sjöfartsverkets farledsavgifter försvunnit och brukarna ska 
betala vad det kostar. Det man kan fråga sig är om det ska 
behöva kosta så mycket oavsett subvention eller ej. TS häv-
dar att man gjort stora rationaliseringar och besparingar på 
myndigheten. Trots detta pekar förslaget för nya avgifter på 
flera hundra procents kostnadsökning för redaren. 

I förslaget framgår att redaren kan åtnjuta en rabatt på 
10 % på årsavgiften om man har ett fullt godkänt egenkon-
trollsystem. Det är svårt att se denna minimala rabatt som 
ett incitament till rederierna att lägga arbete och pengar på 
kvalitetssäkrade egenkontrollsystem. Man kan även ifråga-
sätta hur TS tänker om man inte kan hitta större kostnads-
besparingar än 10 % i sin tillsynsverksamhet när man går 
från komponentkontroll till systemtillsyn. 

Mer jobb för rederierna, färre timmar för TS på tillsyn och 
ändå skenar avgifterna. Det är något i ekvationen som inte 
stämmer, eller är det ”falsk matematik” som Peps Persson 
skulle utryckt det?

Skärgårdsredare är ett tåligt släkte som blandar profes-
sionalism med genuint intresse för sina passagerare och 
den omgivande miljön. Redarna har under många år brottats 

med svag lönsamhet och ökade krav från myndigheten. 
Det är svårt att se logiken i att Transportstyrelsen hela  
tiden skärper kraven med höjda kostnader som följd,  
utan att kunna påvisa några nya hot eller risker. Det enda  
undantaget tycks vara båtar under 20 brt som kör max  
12 passagerare. Det måste vara ett säkert sätt att färdas  
på trots avsaknad av tillsyn.
 
Man borde hålla igen lite på kraven på det tonnage som är 
mest reglerat och kontrollerat och allokera lite resurser för 
att höja lägstanivån. Det kallas riskbaserad tillsyn. Även om 
resonemanget kan kännas ovant för en del tycker jag det 
kan vara värt en extra tanke. 

Det är många frågor man kan ställa sig om nya avgifts-
förslaget:
• Vad är det som gör att tillsynen på ett av de säkraste  

trafikslagen måste vara så omfattande och dyr?
• Vad gör myndigeten för att dra ner på sina kostnader? 
• Hur jobbar man med att hitta nya lösningar och effektivare 

processer i sitt arbete?
• Vad finns det för incitament i TS föreskriftsförslag att  

premiera seriösa rederier med välskötta båtar och bra  
interna verksamhetssystem?

• Hur speglar fördelningen i avgiftstarifferna den nya  
inriktningen mot riskbaserad tillsyn?

Förhoppningsvis har vi fått TS att tänka om vad det gäller 
avgiftskonstruktionen när denna tidning når er.

För övrigt väntar vi i skrivande stund på vår ”sjöfartsminis-
ter” Catharina Elmsäter-Svärds sjöfartsstrategi. Tänk vad 
inspirerande det vore med lite positiva signaler för svensk 
sjöfart. Kanske vore det på sin plats att skicka lite signaler 
till Transportstyrelsen att det är dags att göra vad man kan 
för att förenkla och göra det billigare för små och medelstora 
rederier. För det kan väl inte vara så att detta från regeringen 
ständigt proklamerade budskap bara är deras version av 
”Kejsarens nya kläder”.

Med förhoppning om en bra och lönsam sommarsäsong.

Väl vakt // Affe Norgren

vd Skärgårdsredarna

✯  Vd har ordet!
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– Rederiet har lagt ner stora summor på 
att hålla kanalbåtarna i toppskick, säger 
rederichefen Håkan Gullberg. För några 
år sedan bytte vi motorer i de tre vete-
ranerna Juno, Wilhelm Tham och Diana 
och vi har under en femårsperiod inves-
terat sammanlagt 60 miljoner kronor i 
fartygen.

– När det gäller Diana har målsättning-
en varit att lyfta upp fartyget till en nivå 
av exklusivitet och känsla som motsvarar 
Orientexpressen, fast på vattnet, fortsät-
ter Håkan Gullberg. Vi har inte snålat 
någonstans när det gäller val av material 
och leverantörer och vi kommer därför 
att låta Diana gå i trafik på våra mest 
prestigefyllda kryssningar, de klassiska 
6-dagars kryssningarna.

Diana har legat på Öckerö sedan i ok-
tober förra året. Inredning och design har 
Jordens Arkitekter stått för och Ocean 
Båtsnickeri på Öckerö har genomfört 
själva byggnationen.

Inredningen har blivit mycket elegant 
och exklusiv i såväl matsal som salong. 
Stolar, soffor och väggar har fått ny  

design. För säkerhetens skull är alla tyger 
flamsäkra. Diana har också utrustats med 
sprinklersystem.

Rymligare hytter
De invändiga hytterna i undervåningen 
har genomgått en stor förändring. Ge-
nom att minska antalet hytter har man 
gjort dessa rymligare. I en hytt finns till 
och med en dubbelsäng. Takhöjden gör 
att alla sängar här är placerade på durken 
och har därför inte här några vånings-
sängar, som de utvändiga hytterna. Med 
tanke på målgruppen för dessa resor ver-
kar detta vara en alldeles riktig anpass-
ning.

Säsongen för kanalbåtarna är mycket 
kort, bara juni, juli och augusti.

 – När det är som finast, i maj och sep-
tember, är efterfrågan ganska liten. Då 
har vi mycket reducerad verksamhet, 
konstaterar Håkan Gullberg.

– Den största kundgruppen bland kanal- 
resenärerna är tyskar, där kanalen blivit 
uppmärksammad i flera TV-program.  
Researrangörerna har hängt på med 

mycket gott resultat. Även andelen dans-
kar och norrmän ökar medan intresset 
från Amerika ligger på en oförändrad 
nivå, säger Håkan Gullberg.

Wilhelm Tham
I år inleddes kanalkryssningarna den 14 
maj då Wilhelm Tham avgick från Göte-
borg till Söderköping. Wilhelm Tham fyl-
ler 100 år i år. Händelsen högtidlighölls 
när fartyget kom till Motala där ättlingar 
till Wilhelm Tham, som var Husqvarna 
Vapenfabriks vd under många år, deltog. 

Den 26 maj gick Diana på sin första or-
dinarie tur från Göteborg till Stockholm. 

Vi får alla önska att säsongen blir god 
för de anrika klenoderna.

Tilläggas kan att det i år har kommit 
ut en ny bok om kanalresan skriven av 
Anders Hilmersson som heter GÖTA 
KANAL – Den vidunderliga resan. Den 
som inte har råd att göra den fantastiska 
resan själv på kanalen kan genom denna 
bok ”fönstershoppa”.

text och foto: krister bång

Diana  
renoverad

Strömma Kanalbolaget passade på i samband med European Maritime Day den 20 maj, att vid Packhuskajen  
i Göteborg presentera Diana, som under vintern byggts om vid Ö-Varvet på Öckerö. Fartyget kom direkt från varvet  
där en totalrenovering av såväl matsal och salong som invändiga hytter hade gjorts. Satsningen är en av de större  
i kanalrederiets historia och har kostat omkring 10 miljoner kronor.
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Vi ska, så långt det är möjligt, också ha en dialog med befälhavaren på aktuellt fartyg för att  
komma överens om när kontrollen kan genomföras på bästa sätt för bägge parter, d.v.s. med så  
liten inverkan på näringens arbete med att transportera gods eller passagerare som möjligt samt  
att vi inte uppträder på ett sådant sätt som skapar obehag för passagerare eller besättning.

Målet med denna verksamhet är att KBV skall göra en ombord-
kontroll på samtliga svenska yrkesmässiga fartyg under 1500 
brt. en gång per år. Det finns idag cirka 1800 st. yrkesmässiga 
fartyg som faller inom de gränser som tillsynen avser. Under 
2011 genomförde KBV 435 ombordkontroller. Eftersom KBV 
ska kontrollera de krav som bara finns när fartyget är i drift 
(under gång) så har det ibland upplevts att vi hindrar näringen 
med sin verksamhet när vi genomför kontrollerna.

Förnyade metoder
I min egenskap av regionchef har jag haft en levande dialog med 
ett antal rederirepresentanter (bl.a. Skärgårdsredarna) och KBV 
har efter dessa dialoger förändrat metoderna hur vi bedriver 
denna tillsyn. Förändringen innebär att vi ska förbereda oss 
bättre än tidigare, ta fram det underlag som nu finns i tillgäng-
liga register (det finns ingen anledning att ställa frågor som vi 
vet svaren på), kontrollera när fartyget var kontrollerat senast 
och utfallet av den föregående kontrollen. Ambitionen är att 
de fartyg som inte har brister vid tidigare kontroller inte skall 
prioriteras för ny kontroll. Vi ska, så långt det är möjligt, också 
ha en dialog med befälhavaren på aktuellt fartyg för att komma 
överens om när kontrollen kan genomföras på bästa sätt för 
bägge parter, d.v.s. med så liten inverkan på näringens arbete 
med att transportera gods eller passagerare som möjligt samt 
att vi inte uppträder på ett sådant sätt som skapar obehag för 
passagerare eller besättning.

Kontroller utan brottsmisstanke
KBV genomför dessa kontroller utan brottsmisstanke men med 
befogenheter att få tillträde till fartyg, dokument mm. Det finns 
en skyldighet för besättningen att medverka aktivt vid kontrol-
len för att underlätta för tjänstemännen att genomföra kontrol-
len effektivt. Eftersom det inte föreligger någon brottsmisstanke 
så kan vi anpassa oss till näringens förutsättningar i många fall 
och genomföra kontrollerna på ett för alla så bra sätt som möj-
ligt. Naturligtvis finns det tidsaspekter som vi måste beakta, 
KBV kan inte vänta på att man genomfört dagens turer och är i 
hemmahamnen. Men om det är bättre för näringen att kontrol-
len genomförs vid nästa brygga (som t.ex. är cirka 15 minuter 
bort) så ska vi självklart göra det så långt vår övriga verksamhet 
medger det.

Nykterhetskontroll i samband med övriga kontroller
KBV kommer att genomföra utandningsprov vid i princip samt-
liga kontroller av yrkesmässig fartygstrafik. Dessa kontroller är 
inte med anledning av brottsmisstanke utan av samma skäl som 
polisen i land blåser alla som kontrolleras där. Jag har med flera 
av rederiernas DP haft en diskussion om hur de ser på våra kon-
troller. Min bild är att rederierna uppskattar vår kontrollverk-

samhet och att nivån med 
en fysisk kontroll per år inte 
upplevs som för hög. Från re-
deriernas sida framförs även 
vikten av att KBV genomför 
alla kontroller ombord vid 
samma tillfälle, samt att för-
delningen av kontrollerna är 
slumpmässiga och inte styr-
da mot ett visst rederi eller 
liknande. 

Varför genomförs kontroller utan misstanke om brott?
Av de 435 inspektioner ombord på fartyg i drift som KBV ge-
nomförde 2011 påträffades brister i 158 fall. Glädjande nog är 
de flesta av ringa natur. Om man vid en kontroll skulle påträffa 
allvarliga brister, upprättas en rapport och det misstänkta brot-
tet utreds sedan med direktiv av en behörig förundersökningsle-
dare. Ofta biträder KBV i förundersökningen med bevissäkring 
och förhör. KBV och (TS) är överens om att kontrollnivån med 
en fysisk kontroll per år är en lägsta nivå som skall ge en god bild 
av regelefterlevnaden samt fungera preventivt. 

Det finns även av konkurrensskäl ett behov av kontroller. Det 
händer att redare/befälhavare har för få i besättning (jämfört 
med säkerhetsbesättningsbeslutet) eller har sjömän med för låg 
behörighet vilket åsidosätter konkurrensvillkoren.

Vid brottsmisstanke
Det vi hittills beskrivit är kontroller som inte är initierade av en 
brottsmisstanke. Om brottsmisstanke föreligger så är förhåll-
ningssättet annorlunda. Då kommer KBV att sträva efter att så 
snart som möjligt komma ombord och kontrollera brottsmiss-
tanken och i förekommande fall se till att den misstänkta brotts-
liga verksamheten upphör. Det kan innebära att vi prejar fartyg 
till sjöss mot befälhavarens vilja! Men jag vill samtidigt framföra 
att det är långt från normen. Jag har arbetat i linjeverksamheten 
(mest i Stockholms skärgård) mellan 1985 och 2002 och var 
bara med om en motvillig bordning mot ett yrkesmässigt fartyg.

Vi får ibland tips från andra yrkesmän till sjöss eller allmänhe-
ten om att något är fel. Vår uppgift är då att så långt resurserna 
räcker kontrollera om tipset stämmer. Naturligtvis gör vi först 
en bedömning av uppgiftslämnarens trovärdighet. 

Jag är säker på att vi kommer att ha många positiva och pro-
fessionella möten mellan Kustbevakningen och näringen i fram-
tiden och hoppas att vi fortsätter hålla en öppen dialog.

Väl mött!

Kenneth Neijnes, regionchef, Kustbevakningen

Kustbevakningen hjälper till
Transportstyrelsen (TS) har sedan i mitten av åttiotalet ett avtal med Kustbevakningen (KBV) 
om att KBV skall bedriva tillsyn i form av inspektion rörande behörighetskontroll, bemannings-
kontroll, passagerarräkning, fartygs djupgående samt certifikatskontroll ombord på svenska 
handelsfartyg under 1500 Brt. 

Kenneth Neijnes.
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Många läsare känner nog till att lands-
tingsägda Waxholmsbolaget i Stock-
holm är stolt ägare av två drygt hundra-
åriga passagerarångare, Storskär och 
Norrskär, som sommartid kompletterar 
den ordinarie skärgårdstrafiken från 
Strömkajen.

Under senare år har man gjort stora 
investeringar i de två ångarna för att  
de ska kunna bevaras som levande 
minnesmärken från den tid då ångbåtar 
ensamt ansvarade för kollektivtrafiken 
i skärgården. En tredje, klassisk skär-
gårdsbåt ingår i Waxholmsbolagets 
flotta, den 112-åriga Västan. Berövad 
sin ångmaskin och med moderniserade 
salonger, har denna slitvarg stretat vi-
dare i skärgården, inte bara med turister 
utan i minst lika hög utsträckning som 
vardagsbåt, med fördäck belamrat med 
gods och långbänkarna vikta för som-
martorpare och skärgårdens bofasta.

Västans vänner
Efter många års politiska överväganden 
och flera räddningsaktioner från ”Väs-
tans vänner” i olika formeringar, har nu 
även Västan klassats som den kulturhis-
toriska märkvärdighet hon är, och ligger 
sedan i augusti i fjol på Simrishamns 
Varv för en mycket omfattande reno-
vering. Detta sedan Stockholms Läns 
Landsting beslutat att anslå 23 mkr för 
att rusta upp Västan. 

I decembernumret berättade vi om 
arbetena så långt de då hade hunnit och 
om vilka arbeten maskinellt och i in-
redningen som vankades under vintern. 
Låt oss nu istället vända blicken tillbaka 
och berätta något om Västans alla år på 
Mälaren och i Saltsjön.  

Svarten
Västan har vid den beräknade återkoms-
ten till Stockholm i slutet av juni hunnit 
vara 75 år i Waxholmsbolagets tjänst 
– jämte Waxholm ”Gamlingen” längst 
av alla waxholmsbåtar. Västan bytte 
hemfarvatten inför 1938 års seglation, 
såld av Nya Svartsjölandsbolaget som 
då givit upp kampen mot den ökande 
bilismen på Mälaröarna. Hon hette 
som mälarbåt Nya Svartsjölandet och 
byggdes år 1900 som en av sex snarlika 
skärgårdsbåtar på Motala Werkstad. 
”Svarten” som hon kallades gick i alla år 
på traden Stockholm till Slut på Munsö 
och anlöpte på vägen genom Lång-

tarmen de långa raderna av bryggor på 
Munsö och Svartsjölandet. 

Nya Svartsjölandets tillvaro var knap-
past glamorös, men hon och hennes  
kapten Adolf Fredrik Pettersson var om-
tyckta och utgjorde för många mälarö-
bor livlinan med huvudstaden. Vardags-
turerna dominerades av mälarböndernas 
frakter till och från Stockholm och 
kaptenen kallades ”Potatis-Pelle” efter-
som båten sommartid fraktade ansenliga 
mängder potatis. När ”prållorna” var 
lossade fick ångaren ta drygt 300 pas-
sagerare, en siffra som kunde komma 
väl till pass vid veckosluten sommartid, 
när sommargäster och utflyktsresenä-
rer samsades om ”Svartens” däck och 
salonger.

Fartygets planlösning var i stort den-
samma som idag, med matsalen belägen 
under däck. På 20-talet glasades akter-
däcket in för att fler passagerare skulle 
kunna resa skyddat under kalla årstider. 
Salongerna på övre däck moderniserades 
till dagens funkisstil vintern 1946 och sju 
år senare utbyttes ångmaskineriet mot 
en 5-cylindrig Alpha diesel, snarlik den 
motor från 1966 som tjänstgjorde ända 
fram till i fjol.

Två dagsetapper
Som waxholmsbåt insattes Västan på 
traden till Östhammar, rederiets längsta 
linje som för Västans vidkommande 
delades upp i två dagsetapper. På dessa 
turer utgjorde förstås gods den huvud-

sakliga intäkten. Vid veckosluten gick 
båten ofta till de nya sportstugeområ-
dena på Saxaröarna och Grundvik, totalt 
fem bryggor som på 40-talets söndags-
turer helt fyllde ångaren. Än idag, 75 år 
senare, är Västan en av dessa bryggors 
återkommande waxholmsbåtar, men 
söndagsrushen är som tur är inte lika 
påtaglig nuförtiden. 

Som godsbåt på traden Stockholm-Utö 
gjorde Västan god tjänst åren 1968-89, 
en resa som sommartid lockade en hel  
del utflyktsresenärer. Passagerare var  
alltid välkomna att lirka sig ombord  
bland godspartierna på mellandäck,  
och nere i försalongen serverades pytt 
och thékakor.

Nyrenoverad
När Västan sätts i trafik i mitten av juli 
slår serveringen upp sina luckor igen. 
Försalongen har renoverats och ett nytt 
kök har ersatt det förra från 1990. På hu-
vuddäck har gången på babordssidan om 

Västan storrenoveras

Bilden är tagen omkring 1926 vid dåvarande Munkbron, när Västan hette Nya Svartsjölandet 
(1900-37) och var mälarbåt. 

 Västan efter sjösättningen den 24 april.



 Skärgårdsredaren 2-12 ★ 11 

maskinkappen öppnats upp, vilket kom-
mer att ge mer ljus och luft och bättre 
passagerarcirkulation. Ursprungliga 
paneler har letats fram bakom masonit-
skivor och andra har nytillverkats. Nu 
ådras de nya skottytorna. Det inglasade 
akterdäcket har fått nya fönster och 
huvuddäcket har till stora delar bytts ut 
mot stål, som belagts med däcksplank 
som ersättning för det gamla, överplas-
tade trädäcket.

På övre däck har nya trädäck lagts på 
soldäck och gångbord. Salongerna rus-
tas upp och de vindskyddande plåtarna 
längs promenaddäcken som tillkom år 
1946, har kortats av för att ge prome-
naddäcken mer ljus och luft. Styrhyt-
tens manöverpanel anpassas till det nya 
maskineriet, och från styrhyttsfönstren 
kommer kapten Stefan Sundberg kunna 
konstatera att gösstaken – den klassiska 

”flaggstången” längst förut – har åter-
kommit efter 40 år.

Dieselelektriskt maskineri
En mycket stor del av upprustningen 
berör skrov, axel, propellerarrangemang 
och maskineri. Stora plåtytor har bytts 
i skrovet som har förstärkts med nya 
spant och däcksbalkar. Som vi berättade 
i förra numret installeras ett dieselelek-
triskt maskineri där en 16-liters Volvo 
diesel levererar kraft till ett elektriskt 
propellermaskineri och även till elför-
sörjningen ombord. I skrivande stund 
har Västan sjösatts och en första prov-
körning av maskineriet åstundas med 
spänning!

Bevarad inredning och interiör
Waxholmsbolagets tekniske chef Tom 
Thureborg och inspektör Peter Jansson 

har huvudansvaret för upprustnings-
projektet som är budgeterat till 23 mkr. 
Båda håller de hårt i slantarna, men  
lättar en smula på börsen när det gäller  
att garantera en stilenlig renovering. 
Ty, förutom arbetet med teknik och 
sjösäkerhet, har stor möda lagts ned på 
att bevara Västans inredning och karak-
tär och i vissa fall även återskapa äldre 
interiörer. Waxholmsbolaget är hittills 
mycket nöjda med varvets arbete och 
är glada över att varvets personal och 
Västans besättning har varit så engage-
rade i detta ovanliga projekt, som ju har 
kulturhistoriska förtecken.

Efter midsommar väntas Västan gå 
mot Stockholm och medio juli sätts hon 
i trafik. Då ska det maskineriet vara 
intrimmat, de nya trädäcken nylackade 
och försalongens soffor omklädda. 

Den 23 augusti inbjuds politiker och 
berörd personal på varv och rederi till en 
inspektionstur. Lördagen den 25 augusti 
är det så allmänhetens tur att provåka. 
5 kronor kostar rundturen och då ingår 
kaffe och mazarin.

text: gunnar friberg 

Västan backar ut från Museikajen i Stockholm den 16 augusti inför resan till Simrishamn. 

Huvuddäcks babordsgång som har öppnats 
efter att ha varit avstängd genom en hytt i 30 år.
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Alkohol har sedan urminnes tider varit 
ett inslag i den västerländska kulturen – 
på gott och ont. Långt in på 1900-talet 
var alkohol även vanligt förekommande 
i arbetslivet, både före, under och efter 
själva arbetstiden. Men redan i början av 
seklet gjorde arbetsgivare och fackliga or-
ganisationer gemensam sak med att mins-
ka drickandet på jobbet, för att sedan på 
de flesta arbetsplatser få bort det helt.

Det här är ett område bland flera där 
arbetsgivare och arbetstagare tveklöst 
har ett gemensamt intresse. Alkohol på 
jobbet ökar risken för olyckor, minskar 
produktiviteten och inte minst riskerar 
att skapa ohälsa för den som dricker. 

Traditionen sitter djupt
Sjöfarten är ett av de områden där drick-
ande på jobbet har varit djupt rotat och 
där alkoholtraditionen bitit sig kvar 
längst, romantiserad i både prosa och 
visa. Men sedan lång tid tillbaka är alko-
holen bortmotad från en stor del av stor-
sjöfarten. Det är inte accepterat att vara 
full eller bakfull på jobbet. Många fartyg 
är helt vita.

Inom delar av skärgårdstrafiken har 
den här positiva utvecklingen gått lång-
sammare. En förklaring är närheten till 
alkohol då många skärgårdsbåtar har 
välutrustade restauranger ombord. I res-
taurangbranschen har det tagit längre tid 
än i många andra branscher att komma 
tillrätta med drickandet på jobbet.

Säkerhet och hälsa
Säkerhets- och miljöarbetet har alltid stått 
högt upp på Skärgårdsredarnas agenda. 
Nu har föreningen kompletterat det ar-
betet med att ta fram regler och riktlin-
jer till medlemsrederierna i alkohol- och 
drogfrågor. I samarbete med arbetsgivar- 
organisationen Almega, där de flesta 
större rederier är med, har ett användbart 
regeldokument tagits fram som alla med-
lemsrederier rekommenderas att anta 
lokalt. I arbetet har även expertorganisa-
tionen Alna deltagit med sin kunskap och 
erfarenhet.

Grunden i dokumentet är enkel – man 
ska vara nykter och drogfri på arbetet. 
Man ska inte ens vara bakfull. Och både 
arbetskamrater och arbetsledning ska 

hålla ögonen öppna för missbrukspro-
blem. Arbetsgivaren har också kravet på 
sig att erbjuda hjälp och stöd till den som 
behöver.

Tester
I det här arbetet kan alkohol- och drog-
tester vara ett bra verktyg. Tester kan 
bland annat göras vid olycksfall, misstan-
ke eller slumpmässigt. Den som är i tjänst 
ska vara nykter, men av mättekniska skäl 
är gränsen satt till 0,2 promille alkohol i 
blodet. Målet är att alkohol över huvud 
taget inte ska förekomma på arbetsplat-
sen, varken under eller efter arbetstiden. 
Men i Skärgårdsredarnas regler och rikt-
linjer är gränsen för vad som är accep-
tabelt utanför arbetstid på arbetsplatsen 
satt till 0,4 promille.

Reglerna kan hämtas från hemsidan
Regelverket är kort och lättläst. Tanken är 
att alla anställda efter en kort genomläs-
ning ska förstå det. Varje rederi kan också 
implementera det i sitt ISM-system som  
en del av det systematiska arbetsmiljö-
arbetet, SAM. Det går att anslå ombord, 
lägga som en bilaga till anställningsavta-
len eller helt enkelt mejla ut till alla. Upp-
står det problem är det alltid bra att kun-
na hänvisa till klara och tydliga regler.

Dokumentet finns att ladda ner från 
Skärgårdsredarnas hemsida. Där kan 
man antingen välja grundversionen i 
PDF-format eller den Wordversion som 
det går att göra egna lokala tillägg till. 

Skärgårdsredarna hoppas att reglerna ska 
bidra till att minska risken för skadligt 
bruk av alkohol och droger på fartygen 
och därmed ytterligare minska risken för 
olyckor och ohälsa bland de anställda.

text: göran ahlqvist, vice ordförande
foto: leena tegevi

NOT:
Skärgårdsredarnas årsmöte 2012 
beslutade om en rekommendation 
till alla medlemmar att implementera 
riktlinjerna i rederiet.

Nykter på jobbet en självklarhet?
Anställda på Skärgårdsredarnas fartyg ska vara nyktra och opåverkade av droger. 
En självklarhet, javisst. Men även självklarheter behöver ibland sättas på pränt för 
att inte kunna missförstås. Därför har Skärgårdsredarna tagit fram ”Regler och rikt-
linjer för alkohol och droger på arbetsplatsen”. Alla medlemsrederier rekommende-
ras att tillämpa innehållet det dokument som nu finns att hämta ner från hemsidan.

Att vara nykter på jobbet är 
för de flesta en självklarhet.

Skärgårdsredarna hoppas att reglerna ska bidra till att minska risken  
för skadligt bruk av alkohol och droger på fartygen och därmed ytterligare 
minska risken för olyckor och ohälsa bland de anställda.
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Passagerarfartygsdirektivet
När EUs passagerarfartygsdirektiv skulle 
införlivas i Sjöfartsinspektionens regel-
verk medförde detta krav på nya fartom-
råden för passagerarfartygen. Man valde 
då att införa de nya fartområdena för 
alla typer av fartyg, eftersom det ansågs 
för krångligt att arbeta med skilda typer 
beroende av fartygsart. EUs fartområden 
A – D (E är ett svenskt tillägg anpassat 
för skärgårdstrafiken) är enbart avsedda 
för fartyg i nationell fart. Kriterierna för 
områdesgränserna är signifikant våghöjd 
mätt på års- eller årstidsbasis, avstånd 
från hamn eller annan plats där fartyget 
kan söka skydd och avstånd från strand 
där nödställda kan ta sig iland.

Få våghöjdsmätningar
För våghöjdskriteriet har det bara gjorts 
ett fåtal mätningar runt den svenska 
kusten och för övriga områden används 
datormodeller. Det blir med andra ord 
ganska grova uppskattningar. Koordi-
naterna för områdesgränserna är dock 
angivna med en precision på bara ett par 
meter. Det verkar mera juridik än prak-
tisk verklighet och jag hade hellre sett 
mer generellt dragna områdesgränser 
och överlåtit på fartygens befälhavare 
att i enskilt fall avgöra hur de kan röra 
sig inom ett visst gränsområde. 

Begreppet ”plats där fartyget kan 
söka skydd” definieras som ”Ett på 
naturlig eller konstgjord väg skyddat 
område, som kan användas som skydd 
för ett fartyg eller ett höghastighetsfar-
tyg vid förhållanden som kan utgöra 
en fara för dess säkerhet.” Åtminstone 
för svensk skärgård känns definitionen 
något diffus. Räcker det med en vik 
någonstans på en obebodd skärgårdsö? 
Skall fartyget vara skyddat oberoende 
av vindriktning? Och vad är ”strand där 
nödställda kan ta sig iland”? Samma 
obebodda skärgårdsö? Hur ta sig fram 
till stranden, när det inte finns liv- eller 
beredskapsbåtar för ledning av livflot-
tarna?

Hade det inte varit bättre att behålla de 
tidigare fartområdena ”inre fart”, ”stor 
kustfart”, ”nordsjöfart” och ”ocean-
fart” och för passagerarfartygen ge 
tilläggen ”E”, ”D” eller ”C”? Med nuva-
rande ordning definieras fartområde A 
som ”annat fartområde än B, C, D eller 
E”, alltså allt utanför 20 n.m. från de 
nödställdas strandlinje.

Omfattande utrustningskrav
Passagerarfartygsdirektivet kan ses som 
en ”mini-SOLAS” och den föreskrivna 
livräddningsutrustningen bygger på en 
kombination av livbåtar och flottar.  
Båtarna ska kunna bogsera ett antal flot-
tar. Så har det aldrig sett ut i den svenska 
skärgårdsflottan och kommer sannolikt 
aldrig att göra det heller. Sverige har 
under de senaste 100 åren inte förlorat 
passagerare i fartygsolyckor i våra skär-
gårdar, som hade kunnat räddas med 
bättre livräddningsutrustning. Därmed 
faller motiv för mer omfattande utrust-
ning.
Passagerarfartygsdirektivet föreskriver 
att brandpumpar ska kunna avge en 

vattenmängd som är minst 2/3 av den 
föreskrivna mängd som länspumparna 
ska kunna klara av när de används för 
länspumpning. År 2002 tillkom kravet 
att brandpumparna ska ha en minsta 
kapacitet om 25 m³/h och ska kunna 
avge minst två strålar vid fullt tryck med 
standardmunstycken med diametern 12, 
16 eller 19 mm. Två 12 mm munstycken 
ger ca 12-16 m³/h, vilket är långt under 
kravet på 25 m³/h.
Beräkningar på några passagerarfartyg 
med längd ca 25– 40 m ger krav på läns-
pumpars kapacitet om ungefär 15 – 20 
m³/h. Med ”2/3-delsregeln” skulle det 
med andra ord räcka med brandpumpar 
med kapaciteten 10 – 15 m³/h. Reglerna 
hänger alltså dåligt ihop.

Språkligt
EUs regler publiceras i Europeiska 
gemenskapernas officiella tidning. Vid 
genomläsning av tidningen upptäcks 
en hel del att önska beträffande fack-
språket och detta lär inte gälla bara i 
sjöfartsärenden. Jag var för en del år 
sedan i kontakt med svenska översättare 

Om författningars   författande
Alf Norgren skrev i nr 4/2011 om reglers rimlighet eller orimlighet. Med ett stort antal år i Sjöfartsinspektionens regi och där-
efter ett något mindre antal pensionsårs perspektiv i bagaget, är jag böjd att i mångt och mycket hålla med Affe. Jag har flera 
gånger hört handläggare på sjöfartsinspektionens huvudkontor säga att ”vi måste höja säkerheten”. Någon olycksstatistik eller 
annat motiv för ytterligare säkerhetskrav har man inte kunnat presentera. De regler, som brukarna förväntas uppfylla, måste 
vara säkerhetsmässigt motiverade, hänga ihop med övriga regler, helst inte strida mot naturlagarna och inte innebära oskäliga 
kostnader. Men det är mycket lätt att snubbla vid regelutformningen, vilket jag ska visa med exempel. Jag tänker hålla mig till 
sjöfartsområdet, även om jag hört att allt inte är frid och fröjd på andra områden heller.

Staffan Eliasson, Fredrik Almlöv och Pia Berglund utanför EMSAs byggnad i Lissabon.
FOTO: PETER HOFFSTEN
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Om författningars   författande
i Bryssel. De fick ofta jobba under stor 
tidspress, ibland beroende på att aktuellt 
objekt länge legat och samlat damm hos 
någon politiker eller tjänsteman. Vi kan 
självklart inte begära att översättarna 
ska vara hemtama i alla olika former 
av fackspråk, men en bättre planering 
borde kunna ge utrymme för en dialog 
mellan översättare och respektive fack-
myndighet och därmed färre fel. 

Sjöfarten regleras i stor utsträckning 
av detaljregler. Ibland hänger de inte 
ihop och ibland blir de helt orimliga. Jag 
har frågat kolleger, som övervakat bygge 
av båtar enligt EU-regler, hur de löst 
problem där reglerna inte varit rimliga. 
”Det har vi fått lösa på annat sätt” har 
varit ett vanligt svar. Så ska det natur-
ligtvis inte vara. Regelverk som inte går 
att uppfylla i alla delar ger upphov till 
godtycke i tillämpningen och tappar i 
förtroende. 

EMSA – Europas sjöfartsorgan
Behovet av enhetliga internationella 
sjösäkerhetsregler började diskuteras 
redan under det sena 1800-talet. Ett 
första försök att nå enighet gjordes vid 
Washingtonkonferensen 1895, men den 
lär ha slutat i total oenighet. Ett nytt för-
sök 1914 avbröts av första världskriget. 
Till slut lyckades man nå enighet genom 
den första sjösäkerhetskonventionen, 
SOLAS 1928. Den följdes sedan av 1930 
års Lastlinjekonvention och därefter har 
det rullat på med alltmer omfattande 
internationella regelverk för sjöfarten. 

Stöd för beslutsfattare
Trots regelverken har flera färjekatastro-
fer och tankerhaverier inträffat, vilket 
lett till beslutet att inrätta ett nytt EU-
organ, EMSA – European Maritime 

Safety Agency, som skulle kunna bearbe-
ta olika sjösäkerhetsrelaterade problem 
och fungera som ett stöd för EU:s be-
slutsfattare. EMSA bildades i Bryssel år 
2003 och flyttades 2006 till Lissabon och 
från 2009 i ett eget och särskilt utformat 
kontor. Från en blygsam start med sex 
medarbetare omfattar EMSA:s personal 
idag drygt 230 personer representerande 
de flesta av EUs medlemsländer inklusive 
Norge och Island. Portugal finansierar 
EMSA:s kontorsbyggnad medan med-
lemsländerna står för sina respektive 
medarbetares löner. EMSA:s verksamhet 
omsatte cirka 57 M Euro under år 2011.

De fyra huvuduppgifterna för EMSA är:

1. att biträda EU-kommissionen med 
övervakning av uppfyllandet av 

EU:s lagstiftning med avseende på bl.a. 
besiktning och certifiering av fartyg, 
kvalitetskontroll av klassificeringssäll-
skapen, certifiering av marin utrustning, 
sjöfolksutbildning och hamnstatskon-
troll.

2. att utveckla och driva marina 
informationssystem, bl.a. fartygs-

följningssystemet SafeSeaNet och Thetis, 
som är hamnstatskontrollsystemets 
databas.

3. att hålla beredskap mot vattenföro-
rening, att upptäcka och åtgärda 

utsläpp, vilket innefattar ett europeiskt 
nätverk av miljöskyddsfartyg liksom ett 
europeiskt satellitbaserat utsläpps- och 
fartygsspårningssystem, CleanSeaNet.

4. att bistå EU-kommissionen med 
teknisk och vetenskaplig rådgiv-

ning inom områdena sjösäkerhet och 
vattenförorening från fartyg.

Den svenska personalen
Den svenska Transportstyrelsen (TS) 
har för närvarande fyra tjänstemän 
placerade vid EMSA. 

Staffan Eliasson, nautiker från huvud-
kontoret, har arbetat vid EMSA i sex 
år och tänker fortsätta åtminstone ett 
år till. Hans arbetsuppgifter omfattar 
marin utrustning, passagerarfartygsdi-
rektivet, bulkdirektivet och passagerar-
registrering.

Ulf Birgander, nautiker från Göteborgs-
kontoret, har också varit hos EMSA i 
ungefär sex år och arbetar huvudsakli-
gen med kontrollen av klassificerings-
sällskapen.

Pia Berglund, jurist från huvudkontoret, 
har snart gjort sina två år och flyttar 
hem till hösten. Pia arbetar främst på 
miljösektionen med svavelfrågor, men 
granskar även de europeiska klassifice-
ringssällskapens juridiska status.  
Pia har också givit sig i kast med säker-
hetsfrågor för användning av LNG som 
drivmedel. 

Fredrik Almlöv, skeppsbyggare från 
Stockholmskontoret, har även han snart 
avverkat två år vid EMSA och flyttar 
hem efter sommaren. Fredriks huvud-
sakliga uppgifter har varit kontrollen  
av klassificeringssällskapen.

TS chef för Sjöfartsavdelningen, 
Per Nordström, berättar att det ligger i 
Transportstyrelsens uppdrag att upprätt-
hålla internationella kontakter och att 
han väl kan tänka sig att sända ut ersät-
tare för Pia och Fredrik. Det förutsätter 
dock att några anmäler sitt intresse och 
bedöms som lämpade för uppgiften.

Material till denna artikel har hämtats från 
EMSA:s hemsida, www.emsa.europa.eu, 
där intresserade kan hitta ytterligare  
information.

Passagerarfartygsdirektivet, som 
Staffan Eliasson karakteriserar som  
ett olycksfall, kommer att revideras.  
Det finns nu möjligheter för både organi-
sationer och privatpersoner att lämna syn-
punkter via ett enkätformulär på länken 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/
forms/dispatch?form=passengership
safety 

text: peter hoffsten

Sverige har under de 
senaste 100 åren inte 
förlorat passagerare 
i fartygsolyckor i våra 
skärgårdar, som hade 
kunnat räddas med 
bättre livräddnings- 
utrustning. Därmed  
faller motiv för mer  
omfattande utrustning.
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Branschorganisationen Skärgårdsredar-
na är starkt kritiska till den konsekvensut-
redning som ligger till grund för förslaget 
och menar att underlagen måste kvalitets-
säkras.

– Som en faktor i kalkylen har man an-
vänt den s.k. normtiden 15 timmar vid 
certifiering av mindre passagerarfartyg. 
Det är oerhört sällan det tar så lång tid 
att besiktiga ett normalt skärgårdsfartyg 
och det gör att beräkningarna blir helt 
missvisande, säger Alf Norgren, VD för 
Skärgårdsredarna.

Skärgårdsredarna menar även att det 
är missvisande att benämna förslaget som 
fasta avgifter. Den fasta kostnaden gäller 
endast för besiktning och certifiering. Till 

detta kommer bristavsyning, vägningar 
och krängningar att debiteras som lö-
pande kostnader. Även tillsyn av rederiets 
SMS ska debiteras som löpande kostnad.

 
Man ifrågasätter också om det är nöd-
vändigt med så omfattande och frekvent 
tillsyn av certifierade fartyg i förhållande 
till andra trafikslag med tanke på den 
mycket låga olycksfrekvensen i branschen

 
Skärgårdsredarnas rekommendation är 
att återkalla förslaget och att utarbeta ett 
nytt förslag i samråd med branschen.

Föreningen framför även i sitt remissvar 
att man snarast bör utreda riskbaserad 
tillsyn och omedelbart undersöka möjlig-

heten att konkurrensutsätta tillsynsverk-
samheten även för passagerarfartyg.

 – Våra medlemmar är helt utlämnade 
åt myndigheten. Vi ser inte något skäl till 
att man inte ska kunna få använda de 
godkända klassningssällskapen för den 
här typen av tillsyn. Det får ju den större 
sjöfarten, menar Alf Norgren.

BRANSCHEN HOTAS AV 

ännu en chockhöjning 
av tillsynsavgifterna
Transportstyrelsens Sjöfartsavdelning föreslår en fast årlig avgift som skulle inne-
bära kraftigt höjda tillsynsavgifter för rederier med certifierade passagerarfartyg.  
Då ska man veta att avgifterna redan höjts kraftigt under perioden 2007-2011 
(grundavgiften med ca 275 % och timtaxan med ca 60%).

Alf Norgren, VD Skärgårdsredarna.



 Skärgårdsredaren 2-12 ★ 19 

Att vara VD i ett kommunalt bolag har 
både sina för- och nackdelar, konstaterar 
Linda Gjerdrum. En fördel är naturligt-
vis att man har hela kommunen bakom 
sig med samarbete med kultur och 
fritid och andra nämnder. En nackdel 
kan vara att alla större beslut, såsom 
ombyggnader och större reparationer av 
fartyg eller beställning av nytt, måste tas 
av först styrelsen för bolaget och sedan 
kan ärendet vandra ända upp till kom-
munfullmäktige för avgörande. Och där 
kan ärendet trängas med kommuninvå-
narnas andra behov. 

– Men den dagliga driften sköter vi 
själva, och det är den som är viktigast 
fastslår Linda.

Byfjorden
Rederiet förfogar över tre skärgårds-
båtar som marknadsförs som De vita 
båtarna. Byfjorden är den största och 
nyaste och byggdes för rederiet i Rosen-
dal, Norge 1968. Under högsäsongen 

används hon som utflyktsbåt från Udde-
valla. På tisdagar går hon till Smögen, 
onsdagar till Lysekil och torsdagar till 
Käringön. På varje sådan tur brukar det 
komma 80-90 betalande. Priset är lågt, 
konstaterar Linda. En resa Uddevalla – 
Smögen kostar 425 kronor och då ingår 
kaffe och smörgås på utresan och mat 
på återvägen. På onsdags- och fredags-
kvällar är det Skaldjurskryssningar. Men 
priset på skaldjur har ju skjutit i höjden 
och ett kilo räkor kan kosta upp till  
500 kr/kg så förtjänsten blir inte så stor. 

Varje lördag under högsäsong gör 
Byfjorden specialkryssningar. Det kan  
t ex vara Musikbåten, Fotbollsbåten 
eller Kalasbåten. På söndagarna är det 
middagskryssningar.

Sunningen
Den nyrenoverade Sunningen är den 
mest verksamma av bolagets båtar. Hon 
börjar i mitten av maj och håller på till 
mitten av september, under lågsäsong 
dock bara på helgerna. Sunningen trafi-
kerar Byfjorden med utgångspunkt från 
Södra Hamnen och gör rundturer på 45 
minuter eller en längre tur på ytterligare 
en timma. Då kommer man bl a till det 
välkända Gustafsberg som räknas som 
Sveriges första badort som förr med 
kunglig glans skapade en lyxkänsla för 
de besökande. Vill man gå av här och 
insupa miljön och ta en fika kan man 
återvända gående till Uddevalla genom 
den nyanlagda bryggan som går utmed 
vattnet.

Uddevallas vita båtar
Skärgårdsbåtarna i Uddevalla räknar sina anor från 1925, men tro för den skull inte att rederiet är gammalt och avdankat.  
Nej här råder stor aktivitet med visioner och möjligheter i högsätet. Linda Gjerdrum är chef för det kommunala bolaget.
– Jag har visioner och ser möjligheter hela tiden. Det går att utveckla verksamheten ytterligare. Det arbetar vi ständigt på.

Sunningen vid Gustafsberg 2011.

Byfjorden vid Gustafsberg 2011.
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Gustafsberg II
Gustafsberg II har sin bas i Ljungskile 
söder om Uddevalla tätort. Här gör 
hon tre turer om dagen och då kan man 
komma till Stillingsön på Orust eller till 
Åh stiftsgård. Denna tur är ganska ny 
men är redan populär med omkring 45 
personer på varje tur.

Gustafsberg II är mycket populär som 
bröllopsbåt och därför gör hon inga 
reguljära turer på lördagar. Då skall det i 
stället vara fest.

50 000 passagerare per år
– Varje år transporterar vi omkring  
50 000 passagerare, slår Linda Gjerd-
rum fast. Det kan skilja lite på olika 
destinationer. Men man måste vara 
uppmärksam på resandevanorna. Folk 
planerar numera sin semester lika nog-
grant som sin arbetstid. Målet är att 
man skall hinna med så mycket som 
möjligt på kortast möjliga tid. Och då 
kan en heldag i skärgården te sig lång. 
Men där är vi inte riktigt än.

I ett kommunalt bolag med en poli-
tiskt tillsatt styrelse kan förutsättning-
arna för bolagets drift ändras efter val 
vart fjärde år. Därför är det viktigt att 
det i bolagsordningen är fastställt vilket 
ändamål bolaget skall ha. Skärgårds-
båtarna i Uddevalla AB har en tydlig 

paragraf om ändamålet: ”Bolagets syfte 
är att skapa och erbjuda upplevelser i 
Uddevalla/Bohusläns maritima miljö, 
knutna till havet och våra skärgårdsbå-
tar för att bevara och sprida kunskap 
om Uddevallas historia, samt att svara 
för att besökare kan bo på och uppleva 
naturen på Bassholmen och därmed 
förenlig verksamhet…”

Bassholmen
Inom kommunen ligger ön Bassholmen 
som är ett levande museum med hus och 
slipar från gamla tider. Här huserar  
Föreningen Allmogebåtar som på ett 
pietetsfullt sätt bevarar den gamla mil-
jön och underhåller gamla bruksbåtar. 
Här pågår ideell verksamhet till allmän-
hetens båtnad. Ön hade stor kommer-
siell betydelse under 1900-talets första 
decennier där mängder av fiskebåtar 
torrsattes och försågs med motorer. 
Bassholmens dag firas varje år i mitten 
av juli, i år den 14:e, då alla är välkomna 
ut för att beskåda den gamla miljön. Här 
finns också övernattningsmöjligheter. 

Gammalt rederi
Redan 1925 bildades Uddevalla Trafik 
AB av Uddevalla kommun. Skärgårds-
trafiken i Bohuslän upprätthölls på 
den tiden av Ångbåts AB Bohuslänska 

Kusten också det ett Uddevallaföretag. 
Detta bolag var bildat redan 1876 och 
hade genom år 24 olika fartyg. Men i 
maj 1949 gick bolaget i likvidation. I 
mars 1950 blev det konkurs och båtarna 
såldes ut på auktion den 2 maj. Uddeval-
la Trafik AB köpte då ångarna Sunning-
en för 10 500 kronor och Gustafsberg 
för 3 000 kronor och dessa fartyg seglar 
alltjämt för bolaget.

Sunningens historia
Denna lilla ångslup byggdes 1911 i 
Motala med namnet Östra Skärgården 3 
för Skärgårdens Båtförening i Torhamn 
och sattes i trafik på linjen Karlskrona 
– Torhamn – Långöra. År 1919 såldes 
fartyget till Södertälje och sattes i trafik 
där med namnet Frithiof. I april 1936 
inköptes hon till Uddevalla och Ång-

Sunningen 1911. Foto Rickard Sahlstens samlingar.

Linda Gjerdrum, Uddevalla Turisttrafik. FOTO: PETER LJUNGGREN Gustafsberg II vid Gustafsberg 2011.
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båts Ab Bohuslänska Kusten och fick 
namnet Sunningen. Hon hade inköpts 
för bolagets trafik mellan Uddevalla och 
småplatserna vid Byfjorden och ersatte 
ångslupen Brage som var mindre.

Gustafsbergs historia
Detta fartyg byggdes 1898 vid Göte-
borgs Mekaniska Verkstad, som  
Götaverken hette på den tiden, för  
Gustafsbergs Ångslups AB i Uddevalla 
med namnet Gustafsberg II. Fartyget 
kunde då ta 144 passagerare. Sedan 
företrädaren på traden, Gustafsberg,  
sålts år 1900 fick nybygget sitt namn 
förkortat till bara Gustafsberg. Redan 
1915 köptes fartyget av Ångbåts AB 
Bohuslänska Kusten. Hon gick hela 
tiden mellan Uddevalla och bryggorna 
runt Byfjorden.

Flottan utökas
I april 1951 utökades fartygsflottan då 
rederiet inköpte det lilla passagerarfar-
tyget Jan som döptes om till Hafstens-
fjord. Det var ett ganska gammalt fartyg 
byggt redan 1883 i Stockholm som 
inspektionsfartyg för Trollhätte Kanal-
bolag. Namnet var då J G Schwan döpt 
efter bolagets stiftare. Hon privatisera-
des 1947 och fick då namnet Jan.
Rederiet förde under 1950-talet en gan-
ska omtumlande tillvaro där debet och 
kredit inte alltid gick ihop. Man gjorde 
också många ombyggnader av fartygs-
flottan och bytte ut de gamla ångma-
skinerna mot motorer. Så småningom 
stabiliserades läget och 1967 kunde man 
beställa ett nytt stort passagerarfartyg 
i Rosendal, Norge. När detta leverera-
des 1968 avyttrades Hafstensfjord till 
Stockholm. Den som vill se detta fartyg 
idag kan bege sig till Djurgårdsvarvet på 
Djurgården i Stockholm där hon ligger 
med namnet Athene.

Byfjordens sätts i trafik
Då fartyget sattes i trafik sommaren 
1968 var hon efterlängtad. Rederiet hade 
gjort en massiv reklamkampanj som 
gjorde allmänheten nyfiken på fartyget.  
I november samma år chartrades farty-
get ut till Waxholmsbolaget och sattes i 
vintertrafik i Stockholms skärgård. Det 
var en mycket hård vinter och fartyget 
fick många isskador. Sedan dess har 
Byfjorden hållit sig till Västkusten.

Efter hand blev Byfjorden för liten  
och man projekterade för ett nytt fartyg.  
Resultatet blev dock att Byfjorden för- 
längdes med 5 meter i Strandby i Dan-
mark och hon är alltjämt rederiet troget.

Trotjänarna byggs om
Sunningen har genom året byggts om 
och renoverats många gånger. Redan 
1954 fick hon sin ångmaskin utbytt 
mot en Volvo Penta. 1965 byggdes hon 
om vid Bohus Varv och två år senare 

fick hon en ny Volvo Penta. Den stora 
ombyggnaden ägde rum förra året vid 
Fridhems Varv i Lysekil inför fartygets 
hundraårsdag. Hon byggdes om och 
fick ett ångbåtslikt utseende. Tanken var 
inte att bygga om henne till ursprung-
ligt skick utan att göra henne praktisk 
och lätt att hantera och att ge henne ett 
intressant utseende. 

Även Gustafsberg har genomgått en 
rad förändringar. Redan 1951 byggdes 
hon om till motordrift sedan bolaget 
inköpt en begagnad stridsvagnsmotor, 
men det visade sig att denna motor inte 
tålde saltvatten. Därför blev det en ny 
motor 1953 som ersattes 1962 och sedan 
2006. Inför fartygets hundraårsdag 
byggdes hon om 1998. Efter olika för-
slag fick hon ett ålderdomligt utseende 
och försågs med ångbåtsskorsten. För att 
markera förändringen återfick fartyget 
samtidigt sitt dopnamn, Gustafsberg II.

En VD med många planer
Även rederiet har genomgått förändring-
ar. Uddevalla Trafik AB, som bildades 
1925, gick 1968 ihop med Uddevalla 
Turistbyrå och bildade tillsammans 
Uddevalla Turisttrafik AB. I februari 
2011 ändrades namnet till det mera pas-
sande Skärgårdsbåtarna i Uddevalla AB.

Linda Gjerdrum har många planer för  
framtiden och om bara hälften av dem  
kommer till utförande har bolaget en  
ljus framtid. Hon grämer sig lite över  
att det inte har gått att få de båda gam-
lingarna K-märkta. Statens Maritima 
Museer tycker att fartygen genom åren 
har blivit för mycket ombyggda från sitt 
ursprung. 

–Vi kan väl bilda en ny klass, R-Fartyg 
(relik-fartyg) säger Linda med glimten 
i ögat innan hon hastar vidare till nästa 
möte.

text: krister bång
foto: rickard sahlsten

Gustafsberg II vid sekelskiftet. Arkivbild.

Gustafsberg II vid Gustafsberg 2011.

Inredningen på Gustafsberg II. Inredningen på Sunningen.
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2009 ställde sig Sveriges Redareförening 
(SRF) som första redareföreningen i Eu-
ropa, bakom EU-kommissionens vision 
om en europeisk sjöfart utan negativ på-
verkan i luft och vatten. Detta har bl.a. 
resulterat i initiativen Östersjöpositionen 
2009 och samarbetet med Sveriges Ham-
nar i Baltic Sea Position 2010. Båda med 
strävan att visa vad som redan är gjort 
och görs för att nå miljöeffektiv sjöfart. 
Med målet att konkretisera 0-visionen 
tas nu nästa steg med SSPA som är bron 
mellan teori och praktik samt forskning 
och implementation inom den maritima 
näringen. SSPAs fokus är på en hållbar 
utveckling med rätt riskhantering och en 
energieffektivisering där alla byggstenar-
na; miljö, människa, teknik och ekonomi 
arbetar ihop. 

Planerat upplägg och genomförande
Nu skapas modellen Zero Vision Tool 
(ZVT) en samarbetsplattform för säker, 
miljö- och energieffektiv sjöfart. ZVT 
erbjuder en projektorganisation där ma-
ritim industri, myndigheter och verk kan 
mötas för att utbyta erfarenheter och 
finna effektiva lösningar och utveckla de 
verktygsmodeller som krävs för att visa 
väg och nå brukbara resultat. Projektets 
första steg innefattar utvecklingen och 
definitionen av en projektorganisation 
samt verktygsmodeller för införandet 
av ny teknik, finansiering, infrastruktur, 
drift, regelverk samt forskning och inno-
vation. I ett andra steg testas resultaten 
i ett pilotprojekt, EVOlution, där en 
transportkund, Preem, tillsammans med 
en redare, Sirius, arbetar för att utveckla 

och bygga ett optimalt miljöeffektivt och 
säkert fartyg.

Referensgruppen
Samarbetsplattformens referensgrupp, 
ZVT REF består av SRF och SSPA, re-
presentanter från Transportstyrelsen, 
Sjöfartsverket, Trafikverket, Havs och 
Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, 
Sveriges Hamnar och Energimyndighe-
ten. Byggnation av modellen ZVT delfi-
nansieras av VINNOVA. 

ZVT REF för säker, miljö- och energi-
effektiv sjöfart
Transport till sjöss är en pusselbit i trans-
portsystemen. En väsentlig bit om man 
ser till mängden import/export för Sve-
riges del, över 85 %. En förutsättning 
för fortsatt säker, miljö-och energieffek-

tiv transport till sjöss är samarbete och 
lösningsinriktade intressenter.  ZVT REF 
består av myndigheter, verk och industri 
som, för att uppnå resultat och möjlig-
het till implementation i närtid, använder 
sig av rundabordssamtal som koncept. 
Syftet med ZVT REF är att erhålla sam-
talsplattformen med ovan angivna delta-
gare. Målet är att gemensamt titta på de 
förutsättningar som finns och finna möj-
liga lösningar. Underlaget som används 
för att uppfylla syftet och nå målet är 
reella Joint Industry Projects (JIP). Dessa 
tar hänsyn till infrastruktur, finansiering 
och antingen ny- eller ombyggnation av 
säkra, miljö- och energieffektiva fartyg. 
Även regelutveckling och forskning/inno-
vation är delkomponenter för att nå mål-
sättningar och vision.
text & foto: zvt-projektet

Zero Vision Tool
kan stärka sjöfartens konkurrenskraft
Framtida lagkrav, både vad gäller miljö, säkerhet och hälsa, medför en rad utmaningar för svenska maritima intressen  
för att behålla och förstärka konkurrenskraften. Projektet Zero Vision Tools mål är att definiera och etablera en svensk  
organisationsstruktur som underlättar implementeringen av ny teknik och innovation, samt att minska tröskeln för  
införandet av existerade och ny miljö- och säkerhetseffektiv teknik och innovation för sjöfart.

ZVT REF; 
Referensgrupp där myndigheter, 
verk och industri tillsammans vill 
hitta lösningar och implementa-
tionsmöjligheter för en mer säker, 
miljö- och energieffektiv transport 
till sjöss. 

JIP EVOlution; 
Bygga och driva ett dual-fuel 
fartyg och finna fungerande infra-
struktur  samt erbjuda utveck-
lingsplattform för delat vetande. 

JIP EVOlution Ten-T ansökan 
“Make a Difference”; Identifiera, 
och förhoppningsvis lösa, flera av 
de kvarvarande frågeställningar 
som finns för att driva ett LNG far-
tyg och integrera med hamn. 

JIP IWW; Förslag på två försöks-
verksamheter, inkluderande hela 
godskedjor, som underlag för 
utökad godstransport på svenska 
inre vattenvägar; ett på västkus-
ten, ett på ostkusten. 

JIP SIC; Via tre case visa på 
skrubberanvändningens möjlig-
heter och funktion genom hela 
kedjan, från implementation till 
hantering av avfall.

Kontakt gällande ZVT: 
SRF Miljöansvarig 
Carl Carlsson
carl.carlsson@sweship.se

SSPA VD 
Susanne Abrahamsson
susanne.abrahamsson@sspa.se

SSPA Kommunikationschef 
Helén Jansson 
helen.jansson@sspa.se

ZTVs användare 
idag, mål och 
förväntningar

Representanter från Transportstyrelsen, Trafikverket, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Havs- & 
Vattenmyndigheten, Sveriges Redareförening och SSPA deltog på uppstartsmötet av ZVT REF.
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✯ Från Kust & Hav

Maritim Mötesplats med Sjöfartspub i Visby
I år kommer den maritima näringen att samlas i Gotlands-
bolagets trädgård under namnet Maritim Mötesplats den 2-7 juli. 
Sjöfartsforum står som samlande organisation. 

Här kommer även den uppskattade sjöfartspuben att finnas,  
i år tillbaka varje vardag mellan kl 17-19. Plats: Gotlandsbolagets 
trädgård, Hamngatan 1. Föranmälan krävs. Program finns på 
www.skargardsredarna.se och www.maritimeforum.se. 
För anmälan, gå in på www.maritimeforum.se. Där finns även 
program för övriga maritima arrangemang under vecka 27.
Sjöfartspuben arrangeras gemensamt av Sjöfartsforum, 
Sjöfartsverket, Skärgårdsredarna, Sveriges Hamnar, Sveriges 
Skeppsmäklareförening, Svenskt Marintekniskt Forum och 
Chalmers Lighthouse.

Efterlängtad maritim strategi får vänta till hösten
Infrastrukturministern höll möte för det maritima klustret i 
Göteborg den 23 maj. De 50-talet närvarande fick beskedet 
att den utlovade sjöfartsstrategin behöver fler utredningar och 
analyser innan den kan bli klar. Till hösten utlovade Catharina 
Elmsäter-Svärd nu istället en bredare maritim strategi, och bland 
annat en mer omfattande forskningsagenda. Här berättade mi-
nistern att cirka 50 miljoner årligen ska öronmärkas för forskning 
kring aktiviteter med vattnet som gemensam faktor. Med EUs 
papper Blue Growth (kommer i höst) som förebild vill man satsa 
på forskning och innovation när det gäller miljö, klimat, matlandet 
Sverige, näringsliv och transporter m.m. Ministern uttalade även 
att hon tror att Sverige kan bli en ledande maritim nation. Ett 
förslag på hur man kan implementera inre vattenvägar kommer 
2013 med implementering som tidigast 2014. Regelförenklingar 
står högt på agendan och miljöinvesteringar på både nya och 
äldre fartyg ska kunna finansieras via Skeppshypotekskassan 
var några av punkterna som står på regeringens agenda. 

Catharina Elmsäter-Svärd och Sjöfartsdirektör Per Nordström  

träffade ett 50-tal företrädare för branschen. FOTO LEENA TEGEVI

European Maritime Day 2012 en succé enligt arrangörerna
1280 registrerade deltagare under de tre dagarna i Göteborg 
gör årets EMD till den största European Maritime Day hittills. 
Söndagen den 20 maj var allmänhetens dag. Många organisatio-
ner och företag deltog med olika aktiviteter längs Göta Älvs båda 
stränder. Måndagen ägnades åt huvudkonferensen ”Sustainable 
growth from the oceans, seas and the coasts”. Utveckling ur ett 
hållbarhetsperspektiv var temat. Den 22 maj hölls ett flertal semi-
narier och workshops. Hela arrangemanget ägde rum på gamla 
varvet Eriksberg som har omvandlats till konferenscentrum.

Kapacitetsutredningen
I början av året gick Trafikverkets kapacitetsutredning ut på  
remiss. Utredningen visade på transportsystemets kapacitets-
brist och verket efterlyste synpunkter och olika aktörers inspel 
och idéer för möjliga lösningar. Skärgårdsredarna besvarade 
remissen och svaret i sin helhet finns att läsa på:
www.skargardsredarna.se. 

Utdrag ur sammanfattningen i Skärgårdsredarnas  
yttrande om kapacitetsutredningen: 
Persontransporter till sjöss i dess olika former är ett mycket 
säkert transportslag som har en stor framtidspotential. I utred-
ningen nämns kollektivtrafik på vatten, men stora möjligheter 
finns även inom den stadigt ökande turistindustrin. Möjligheten 
till utveckling av ny trafik och ny teknik för modernare, hållbara 
transporter är dock beroende av branschens kostnadsutveck-
ling. Idag utgörs de största hoten mot utvecklingen av den över-
reglering som byggts upp under många år samt av oförutsebara 
och ökande tillsynskostnader. Kan man ställa samma villkor för 
persontransporter till sjöss som för övriga trafikslag, samt ställa 
krav på certifiering och tillsyn för alla typer av betalda person-
transporter till sjöss, finns det goda möjligheter för branschen  
att utvecklas för att möta ett ökande kapacitetsbehov.

100 år sedan första dieseldrivna fartyget
Företaget Burmeister & Wains Skibsvaerft levererade för  
100 år sedan världens första oceangående dieseldrivna fartyg, 
Selandia. En händelse som har satt oerhört stor prägel på den 
maritima utvecklingen. Selandia var utrustad med två 8-cylin-
driga motorer som tillsammans utvecklade 2500 hk och gav  
12 knops fart. 

Kön var lång till Sjöfartspuben 2011. FOTO LEENA TEGEVI

European Maritime Day 2012 hölls i Eriksbergshallen i  
Göteborg. FOTO LEENA TEGEVI
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Stora Transportdagen
Årets transportdag hölls i Stockholm den 18 april. Temat för  
dagen var framtiden: Hur ser utvecklingen ut för transport-
näringen fram till 2050? Infrastrukturministern inledde dagen 
med att berätta om hur besluten idag påverkar transportsys-
temet i framtiden. Moderatorn Jan Wifstrand lotsade skickligt 
bland deltagarna i paneldebatterna om olika framtidsfrågor.  
Lena Erixon, stf GD på Trafikverket, avslutade med att redogöra 
för Kapacitetsutredningen. 

Infrastrukturministern på besök i det maritima klustret
Den 7 maj var Catharina Elmsäter Svärd på studiebesök,  
arrangerat av Sjöfartsforum, för att lära mer om på klustrets 
verksamheter. Det blev en dag i verkligheten, utan några som 
helst ppt-presentationer och utan konferensrumsföreläsningar. 
Ministern med två sakkunniga besökte olika delar av klustret. 
Dagen avslutades ombord på Stena Scandinavia med rundvand-
ring och diskussioner kring sjöfarten som trafikslag och möjlig-
heten för närsjöfart, kustsjöfart och kollektivtrafik till sjöss. 
Under dagen fanns även en pressträff inplanerad. 

Ökade ansvarsbelopp och försäkringskrav för sjöfarten 
En utredning från justitiedepartementet föreslår att alla passage-
rarfartyg som får ta fler än 12 passagerare måste ha försäkringar 
som täcker skadeståndsbeloppen vid personskador till sjöss 
(medlemmar i Skärgårdsredarna har redan en sådan s.k. P&I-
försäkring). Samtidigt höjs skadeståndsbeloppen genom den  
sk Atenförordningen. Finansinspektionen ska utfärda certifikat 
som befälhavaren har ansvaret för att det finns med ombord på 
fartyget. Premierna och därmed biljettpriserna förväntas öka om 
förslaget går igenom. Skärgårdsredarna är kritiska till att fartyg som 
tar färre än 13 betalande passagerare ska undantas från kravet.

Belöningsdagen
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus arrangerade den årliga  
belöningsdagen den 9 maj, denna gång i den vackra Skepps-
holmskyrkan i Stockholm.  Anders Boman, ny ordförande 
i Sveriges Redareförening samt Christer Themner, VD för 
Sjöbefälsföreningen, talade om svensk sjöfartsnärings framtid. 
Därefter delade infrastrukturministern ut belöningar för arbets-
förbättringar, utvecklingsstipendier, idrottsstipendium och  
sjöräddningsbelöningar. Bland annat fick Leif Edvardsson på 
M/S Burö 10 000 kr för förbättrad ergonomi vid manöverplatsen. 
En hedersbelöning gick även Torbjörn Dalnäs för hans, till stor 
del ideella, arbete med att levandegöra våra krigsseglares stora 
insatser för Sverige, och med att spåra de svenska krigsseglare 
som genom sin insats gjorde att Sverige kunde behålla sitt  
ekonomiska oberoende under krigsåren. 

Uppskattad årsmöteskonferens vid Skärgårdsredarnas
årsstämma
Skärgårdsredarnas årsmöte den 8 mars var välbesökt. Ett 70-tal 
deltagare kom till Stockholmsmässan. Styrelsen omvaldes till 
största delen förutom att Anders Werner, Färjerederiet, ersattes 
av sin vice vd Staffan Eriksson, och Carl Magnus Rutherfalk, 
Strömma, invaldes som suppleant.  

Möteseftermiddagen bjöd på flera intressanta föredrag.  
Tomas Bengtsson från ALMEGA inledde med att berätta om 
de nya kollektivavtalen i Skärgårdstrafiken. Mats Hjortberg från 
SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, höll ett anförande 
med rubriken ”Lätta färjor har en framtidspotential – robusthet, 
regelverk, ekonomi och miljö. Föreningens medlemsförsäkring 
presenterades av Niklas Oscarsson, Markel International och 
Anders Werner, VD för Färjerederiet, berättade om rederiets 
miljöarbete och anpassad simulatorkörning för färjetrafik; Eco-
driving till sjöss. Nästa all personal har fått gå utbildningen och 
det har inneburit ett helt nytt sätt att tänka för många, både 
på jobbet och privat. Till sist fick deltagarna besked om vad 
riskbaserad tillsyn och riskbaserat regelverk innebär. Det var 
Markus Lundkvist, som har tillträtt den nyinrättade tjänsten på 
Sjöfartsavdelningen som gjorde en snabb framställning om det.

Innan middagen på Teaterskeppet framfördes teatermono-
logen ”Mord ombord” av skådespelaren Michael Lechner. 

Medlemmarna kan hitta årsmötesprotokollet och samtliga  
presentationer på hemsidan.

Fr v Kerstin Gillsbro, Jernhusen, Torborg Chetkovich, Swedavia och 
Gunnel Ferm, Resenärsforum samt Tanja Ilic, Taxi Stockholm (ej med 
på bilden) svarade på frågor om hur vi reser år 2050.  FOTO LEENA TEGEVI

De Belönade med infrastrukturministen Catharina Elmsäter-Svärd  
framför knäböjande Christer Themner från Sjöbefälsföreningen och 
Christer Nordling från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. 
FOTO LEENA TEGEVI

Skärgårdsredarnas styrelse 2012-2013, fr v Magnus Haglund, Bernt 
Lindbäck, Henrik Börjesson, ordförande, Margareta Stenbock von 
Rosen, Staffan Eriksson och Göran Ahlqvist, vice ordförande.  
Bertil Karlsson saknas på bilden. FOTO: LEENA TEGEVI
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Två båtmässor blir en 
Stockholmsmässan kommer att slå ihop sina båda båtmässor, 
dels vårmässan Allt för sjön och dels höstmässan Scandinavian 
Boat Show. Nu samlar man krafterna till en enda stor mässa, 
som kommer att ligga på den inarbetade tiden i början av mars.

– Det här tror vi blir positivt för hela branschen. Vi har fått 
många synpunkter från utställare på att det finns för många båt-
mässor i dag och att man har svårt att mäkta med två inomhus-
mässor med bara fyra månaders mellanrum. Bland besökarna 
är det säkert en del som kommer att sakna höstmässan, men å 
andra sidan blir vårmässan en ännu starkare upplevelse för dem 
när vi verkligen kan vara säkra på att samla hela branschen på  
en gång, säger Thomas Sandberg på Stockholmsmässan som  
är projektledare för Allt för sjön och Scandinavian Boat Show.  
Första tillfället att besöka den ”nya” sammanslagna båtmässan 
blir den 1-10 mars 2013.
 
Farligt med 6-6-vakter
Nästan hälften av fartygsbefälen som jobbar 6-6-vakt somnar 
vid rodret, visar nya europeiska forskningsresultat.

− Det är överraskande och alarmerande. Inte i våra vildaste 
fantasier kunde vi föreställa oss att det var så allvarligt, säger 
Margareta Lützhöft vid Chalmers.

Under två års tid har forskarna mätt tröttheten hos fartygsbefäl 
från flera europeiska länder i EU-projektet Horizon. Resultaten  
visar att 45 procent av befälen somnade på bryggan. Förklaringen 
tros vara de tuffa arbetstider som tillämpas ombord idag med 
6-6-vakter, alltså sex timmars arbete följt av sex timmars vila.

− Har man gjort sina tolv timmar på ett dygn behöver man vila 
resten av tiden. Man får absolut inte jobba mer. Vi såg en dra-
matisk ökning av trötthet när befälen jobbade mer än så, säger 
Margareta Lützhöft, docent och sjökapten.

Siffrorna oroar forskarna, eftersom människors säkerhet, den 
marina miljön och värdefull last står på spel. I en tidigare rapport 
har det slagits fast att trötthet är en av de vanligaste orsakerna 
till att olyckor sker, men man vet för lite om hur vaktsystemen på-
verkar prestationen hos de vakthavande befälen. Forskarna har 
nu studerat hur olika vaktsystem påverkar tröttheten hos chefer 
i besättningen, både däcksbefäl och maskinbefäl. Experimenten 
har utförts i simulatorer som är i stort sett identiska med riktiga 
fartygsbryggor. Olika scenarier har simulerats, till exempel far-
tygsmöten, undanmanövrar och objekt i vattnet.

Projekt KBV 312-316
Kustbevakningens fem nya övervakningsfartyg i serien 312 
byggs av Baltic Workboats i Estland. De nya fartygen ska ersätta 
äldre fartyg i den svenska kustbevakningsflottan. Det första far-
tyget ska levereras hösten 2011.

Varvet ligger i Kurresaare på Ösel i Estland och bygger bland 
annat polis-, lots- och fiskerikontrollfartyg i aluminium och stål, 
för flera myndigheter i olika länder.

312-serien kommer bland annat att användas för övervakning, 
gränskontroll, fiskerikontroll, sjöräddning och i sjösäkerhetsarbe-
te. Längd över allt (LÖA) på fartygen blir 24,6 meter  och största 
bredd 5,68 och de får en topphastighet på cirka 32 knop. Den 
totala budgeten för de fem fartygen är 200 miljoner kronor.

Fartygen kommer att förses med bränslesnåla motorer från 
Volvo Penta med framåtvända propellrar av typ IPS. Skrovet har 
anpassats till IPS och optimerats för minsta vattenmotstånd vid 
marschfart, 25 knop.

Längd: 23,5 m   
Bredd: 5,4 m   
Deplacement: 50 ton
Djupg: 1,1-1,6 m   
Fart: 30 knop

Västtrafik har fått ny hemsida
Västtrafiks nya hemsida ska göra det enklare att resa med kol-
lektivtrafiken. Den stora nyheten är en interaktiv karta över 
Västsverige som ger en tydlig överblick och där man enkelt kan 
klicka fram information om sin resa.

– Det här känns jättekul och vi hoppas att vår nya hemsida ska 
få fler att upptäcka att det är både enkelt och prisvärt att resa 
med kollektivtrafiken, säger Maria Björner Brauer, enhetschef 
försäljning och marknad på Västtrafik.

Västtrafiks hemsida är en av Västsveriges största, med upp till 
100 000 besök per dag. Den nya sajten innehåller alla de funk-
tioner som funnits på den gamla, som till exempel möjligheten 
att köpa enkelbiljett direkt i Reseplaneraren och att beställa be-
vakning av en resa. Dessutom finns ett antal nya funktioner som 
ytterligare underlättar för alla som åker kollektivt. Den största 
förbättringen är den interaktiva kartan som ligger i bakgrunden. 
Här kan kunden klicka fram information om var närmsta hållplats 
ligger, var linjen går, eventuella trafikstörningar, närmaste pendel-
parkering och var man kan köpa biljett.

Nyvald styrelse för Sjöfartsforum
Den 21 mars hölls Sjöfartsforums stämma i Göteborg. Enligt 
valberedningens förslag omvaldes Klas Brännström, Chalmers, 
till ordförande på ett år. Claes Berglund, Stena AB, nyinvaldes på 
två år och Karolina Kjellgren, Wallenius Wilhelmsen Logistics och 
David Bromander, Sirius Chatering, fyllnadsinvaldes på ett år. 
Övriga styrelseledamöter i tur att avgå omvaldes på två år. 
I sin helhet består styrelsen år 2012 av följande medlemmar:

Klas Brännström, Chalmers (ordförande), Leena Tegevi, 
Skärgårdsredarna, (vice ordförande), Susanne Abrahamsson, 
SSPA Sweden AB, Claes Berglund, Stena AB, Berit Blomqvist, 
Sveriges Skeppsmäklareförening, David Bromander, Sirius 
Chartering, Mikael Castanius, Sveriges Hamnar, Erik Froste, 
Södertälje Hamn AB, Lars Green, Green Consulting AB, 
Karolina Kjellgren, Wallenius Wilhelmsen Logistics, Kenny 
Reinhold, SEKO, Jerker Sjögren, Lindholmen Science Park AB, 
Per A Sjöberger, Sveriges Redareförening och Anna Risfelt 
Hammargren, Sjöfartsforum.
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Slutligen en överenskommelse i skärgårdstrafiken i Stockholm
I början av maj presenterade allianspartierna en ny överenskom-
melse om skärgårdstrafiken, där man bland annat backade från 
det kontroversiella förslaget att upphandla ett helhetsansvar för 
trafiken. Det förslaget har skapat stor oro bland många rederier. 
I det nya förslaget behåller Waxholmsbolaget det strategiska 
upphandlingsansvaret och ett 10-tal mindre entreprenörer ska 
upphandlas. Förslaget innebär även friare prissättning och en 
bastidtabell. Beslut tas i nämnden den 22 maj.  

Kalmarsundstrafiken växlar upp
Trafiken startade redan den 16 april och kör till den sista septem-
ber. Cykelbussen ersätts helt av färjeförbindelse i år. En tidtabell 
anpassad för pendlarnas önskemål med avgång redan kl 06.00 
från Öland och sista tur åter kl 18.30 från Kalmar. En nyhet är 
fasta avgångstider från Öland var hel timma och från Kalmar  
var halvtimma. Tidtabellen anpassas för vår- och höst samt för  
sommarens högtrafik för turismen med senare avgångar.

Flagga för Skärgårdsredarna
Vi har tagit fram en medlemsflagga som i sommar borde pryda alla 
medlemsfartyg. Den säljs till självkostnadspriset 220:- plus moms 
och beställs av Henrik Börjesson via e-post: info@borjessons.se

Hjärtstartare i alla Waxholmsbåtar
Samtliga fartyg i Waxholmsbolagets flotta samt de termina-
ler bolaget har i Stavsnäs, Strömkajen, Vaxholm, Slussen och 
Allmänna gränd ska utrustas med hjärtstartare. Detta efter att 
Waxholmsbolaget har tecknat avtal med leverantören Master 
Training Education AB. Hjärtstartarrna är av modellen iPAD CU-
SP1 och utrustad med en rad funktioner som gör den lämplig 
för Waxholmsbolagets miljöer. Bland annat tål den fall och att bli 
översköljd av vatten. iPAD CU-SP1 är också självinstruerande 
och volymen på röstinstruktionen justeras automatiskt efter 
ljudnivån runtomkring, vilket gör att den lätt används trots högt 
bakgrundsljud. Dessutom känner hjärtstartaren av om hjärt- och 
lungräddning utförs och ger annars uppmaningar och instruktio-
ner via röstkommando. Den är också försedd med en lättåtkom-
lig knapp för att växla mellan vuxen- och barnläge.  

– Vi vill sätta in hjärtstartare för att ytterligare öka våra passa-
gerares säkerhet. Vi är nöjda med att ha träffat avtal med Master 
Training Education AB och ser fram emot ett gott samarbete med 
dem, säger Indrek Pöldma, operativ chef på Waxholmsbolaget. 
Hjärtstartarna kommer att installeras inom kort på Waxholms-
bolagets samtliga fartyg och terminaler. Avtalet med Master 
Training Education AB ger också Waxholmsbolagets samtliga 
trafikoperatörer rätt att avropa på avtalet.

Passagerarregistrering med SMS
Skärgårdsredarnas medlemstjänst för passagerarregistrering 
med textmeddelande (SMS) via mobiltelefonen har i år uppda-
terats och funktionssäkrats. Det är ett smidigt sätt att registrera 
passagerarantalet till landorganisationen med mobiltelefonen. 

Transportstyrelsens Sjöfartsavdelning och JRCC (sjörädd-
ningscentralen) uppskattar rapporteringssystemet och ser gärna 
att så många som möjligt av föreningens fartyg ingår i systemet. 
JRCC kan endast hämta uppgift om aktuellt passagerarantal 
från det senast inskickade textmeddelandet från fartyget, samt 
uppgift om namn och telefonnummer till DP. För att informatio-
nen till JRCC skall vara komplett och aktuell så är det viktigt att 
namn och telefonnummer till aktiv DP hålls uppdaterat på rederi-
ets medlemssida. 

Naturligtvis har även rederiet själv tillgång till passagerar-
uppgifterna på Skärgårdsredarnas hemsida. Användandet av 
systemet skall vara infört och beskrivet i fartygets manual, Safety 
Management System (SMS). Kostnaden är endast vanlig SMS-
taxa hos din operatör. 

Saknar ni fartygsnummer och medlemsnummer, maila till 
info@skargardsredarna.se så får ni instruktion om hur man kom-
mer igång.

100-åringar
M/S Gustafsberg VII (kallad G7 eller sjuan), M/S Gustaf III och 
M/S Wilhelm Tham firar alla i år 100 år. M/S Gustafsberg VII 
firade med en jubileumstur den 19 maj på födelsedagen 100 år 
efter att båten seglade sin första tur. Turen gick inte helt oväntat 
till Gustavsberg. 

Nu har vi en snaps också
Från och med denna säsong kan 
medlemmar beställa Kaptens hav-
tornssnaps, särskilt framtagen för 
Skärgårdsredarnas medlemmar. 
Den finns på 50 cl flaska och 5 cl 
miniflaskor. 

Etiketten går också att beställa 
med det egna fartygets bild. Logga 
in på hemsidan för information om 
hur ni handlar av Grand Vinum.

✯ Medlemsnytt

Kustväderapp för iPhone
Nu har Sjöräddningen appar för iPhone och Android. Det är den 
första väderappen som visar hur havet ser ut i olika vindstyrkor 
och väderförhållanden – liksom på sjoraddning.se. Man har tagit 
fram 300 väderbilder för olika förhållanden. Det är lätt att känna 
igen de klassiska platserna för kust- och sjöväder. Appen söker 
förstås upp den plats som ligger närmast, men det är också lätt 
att välja andra platser som favoriter. Denna information finns:

• Snabb överblick närmaste två dygnen 
• Detaljerat kustväder, timme för timme 
• Havsbilder vid olika väderförhållanden 
• Enkla, tydliga symboler 
• Vindhastighet 
• Vindriktning 
• Vädertyp 
• Lufttemperatur 
• Vattentemperatur 
• Våghöjd 
• Vågriktning 
• Strömhastighet 
• Strömriktning
• Positioneringsfunktion 
• Fler kustväderorter 
• Förtydligad vindriktning
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FRÅN SJÖFARTSAVDELNINGENS UTREDNINGSENHET

Safety Alert
Läckage i kopplingar till CO2-flaskor: Uppgängade kopplingar 
som är kopplade till CO2-flaskornas ventiler.
Det har kommit till utredningsenhetens kännedom att gummi-
slangars kopplingar som är kopplade till CO2-flaskornas ventiler 
i många fall har gängat upp sig - med största sannolikhet bero-
ende på vibrationer. I ett skarpt läge skulle flaskornas innehåll ha 
läckt ut via de läckande kopplingarna. Gasen skulle då inte ha 
fått avsedd effekt och dessutom ha kontaminerat atmosfären i 
CO2-rummen vilket skulle ha medfört livsfara vid inträde. Det är 
av vital betydelse att ventilationsfläktarna i CO2-rummen fung-
erar utan anmärkning.

Transportstyrelsen rekommenderar fartygens besättningar att 
med jämna mellanrum kontrollera att slangarnas kopplingar är 
fastdragna och att denna kontroll finns med i fartygens under-
hållssystem.

Räddningsbåt kantrade vid sjösättning
När man övade sjösättning av den snabbgående räddningsbå-
ten, FRB:en, gjorde fartyget omkring 5 knop. FRB:en sjösattes 
med tre man ombord. När båten firades insåg man att fånglinan, 
som var fast arrangerad och nyligen utbytt, var något för lång. 
Man valde ändå att fortsätta firningen. Då båten nådde vatteny-
tan lossnade fånglinan. Båten skar ut och kantrade samtidigt 
som vajern brast. Båten var nu fri men vattenfylld och kantrad, 
och besättningsmännen hade hamnat i vattnet. En av dem hade 
dessutom hamnat under båten och hölls kvar där av den upp-
blåsta flytvästen, men lyckades komma upp efter några minuter.  
FRB:en ska vara självrätande eller kunna vändas rätt av två man. 
Fartyget påbörjade vändning men under tiden hann en lotsbåt 
fram och kunde plocka upp besättningsmännen. FRB:en bär-
gades av ett arbetsfartyg som var i närheten. Ingen blev fysiskt 
skadad, men det var omfattande skador på FRB:en.  

Felkalibrerade kompasser vanliga
Det har visat sig att det finns en del fallgropar som inte är så väl-
kända då man ska upprätta deviationskurvor för den magnetiska 
kompassen. Flera gånger har kurvorna visat sig vara helt fel trots 
att man ombord trott att man gjort rätt. GPS-navigatorerna inne-
håller information om missvisningens storlek för alla områden på 
jorden. En förprogrammerad modell ska också ta hänsyn till att 
jordmagnetismen ändrar sig över tid. Nu har emellertid jordmag-
netismen ändrat sig snabbare än väntat. Den kompassjusterare 
som hämtar uppgifterna om missvisningen från en GPS kan 
därför råka ut för ett onödigt fel om modellen inte är helt upp-
daterad.  Samma fel smyger sig in i alla deviationsanteckningar 
ombord och man vet egentligen inte vad som härstammar från 
missvisning eller deviation. Hur stort felet är beror på var man 
befinner sig och vilken missvisningsmodell som finns i GPS-en.

Slutsatsen av detta är följande:
• Man ska vara noggrann med att hantera sin magnetkompass, 

som ju utgör ett viktigt reservsystem ombord. 
• Man behöver kontrollera deviationskurvan och dess rimlighet 

ibland. 
• I samtliga fall där missvisningen tagits från GPS:en har den 

visat sig vara felaktig. I något enstaka fall skulle fartyget ha 
framförts med ett fel så stort som 58 grader, om man enbart 
hade använt sig av magnetkompassen och den felaktiga de-
viationstabellen.

• Besättningen behöver känna till hur man kalibrerar sensorn 
som registrerar magnetkompassens inställning (Flux-Gate 
Pick-off:en). Det bör finnas rutiner för det ombord. Görs detta 
rätt kan man hålla deviationen på noll på magnetkompassens 
visningsinstrument.

• På fartyg med elektroniska sjökort är det extra viktigt att  
man säkerställer att GPS-en har den senaste jordmagnetiska 
modellen.

Heta arbeten brandorsak
Till branschens eget rapporteringssystem har det kommit in 
sammanlagt elva rapporter om händelser där heta arbeten orsa-
kat eller riskerat att orsaka brand. I tio av dessa har det faktiskt 
uppstått brand eller rökutveckling. I det enda fall där ingen brand 
uppstod har arbete gjorts utan att de interna rutinerna följts, 
vilket föranlett rapporten. Samtliga fall har handlat om svets-
ningsarbeten. I fyra av fallen har de interna rutinerna haft brister 
eller inte följts. I ytterligare fyra händelser har branden kunnat 
uppstå eftersom det funnits oljespill eller andra föroreningar på 
platsen. En händelse beskriver ett svetsarbete på en lastanord-
ning. Glödande stålbitar föll ned på tanktoppen. En timme efter 
att man hade lämnat platsen råkade en person upptäcka att spill 
av hydraulolja, som fanns på tanktoppen, antänts och en mycket 
kraftig rökutveckling uppstått. Först efter släckning med pulver-
släckare och vatten var situationen under kontroll.

Med anledning av ovanstående vill utredningsenheten  
nämna följande:

• Det är viktigt att interna rutiner följs och att man tar dessa  
på allvar (t.ex. hot work permit).

• Oljespill eller annat skräp ökar risken för att bränder ska 
kunna uppstå.

• Brand kan uppstå även ganska lång tid efter att hett arbete 
avslutats.

• Samtliga bränder har hanterats och släckts av besättningen, 
uppenbarligen på ett professionellt sätt.

✯ Departement & Myndighet

Ännu en Padda för Strömma
Strömma med Paddan Sightseeing har övertagit driften av 
Lotsen Kanalsightseeing Sightseeingbåten M/S Lotsen 1. 
Paddanbåtarna är en välkänd verksamhet i Göteborg. Genom 
förvärvet av ytterligare ett modernt och för verksamheten  
specialbyggt fartyg tryggas utvecklingen över ett antal år. 
Göteborg är en attraktiv turiststad och då antalet kryssnings-
anlöp ökar kommer behovet av ytterligare fartygskapacitet att 
behövas framöver.

– Vi är glada över att kunna förvärva ett modernt och välfung- 
erande fartyg, detta blir ett välkommet tillskott i vår flotta av  
Paddanbåtar i Göteborg, säger Peter Henricson, Affärsområdes-
chef för Strömma Båt & Destination.

Fartygsnytt
L-line Rederi AB har hyrt Strömmas Eskil som ska köra linjetrafik 
och charter i Luleå skärgård.
Pine Island har köpt Kilen som numera heter Kosterö.

Nya medlemmar
RP Shipping hälsas välkomna 
som nya medlemmar med fartyget 
MälarVictoria som de opererar för 
Strömmas räkning.



 

32 ★ Skärgårdsredaren 2-12

Bidrag till historiskt värdefulla fartyg
Sjöhistoriska museet har fördelat 1 miljon kronor till kulturhisto-
riskt värdefulla fartyg. I år får åtta olika fartyg med hemmaham-
nar längs den svenska kusten ta del av stödet. Bland dem finns 
välkända passagerarångfartyg och segelfartyg.

Det ekonomiska stödet är väldigt efterfrågat och fördubblades 
2010 till 1 miljon kronor. I år har Sjöhistoriska museet, som är en 
del av Statens maritima museer, tagit emot rekordmånga ansök-
ningar - 49 stycken motsvarande ett värde av 9 miljoner kronor.   
2012 års fartygsstöd har fördelats enligt nedan. 

Ångfartyget Ejdern  Södertälje
Segelfartyget Ellen Stockholm
Motorfartyget Herkules Göteborg
Segelfartyget Ingo Göteborg
Segelfartyget Mina Lidköping
Segelfartyget Sarpen Simrishamn
Ångfartyget Trafik  Hjo
Segelfartyget Westkust Orust

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

M/S Gustafsberg VII 100 år
Den 19 maj fyllde M/S 
Gustafsberg VII 100 år. 
Strömma Kanalbolaget fi-
rade jubilaren med en speci-
alkomponerad kryssning för 
press och speciellt inbjudna 

gäster på dagen 100 år efter att båten seglade sin första tur. 
Turen gick till Gustavsberg för vernissage på porslinsmuseet. 
Lunch serverades ombord av krögaren Calle Gustawson.

Fakta M/S Gustafsberg VII
Ångbåten Gustafsberg VII levererades från varvet i maj 1912, 
särskilt konstruerad för att klara turen till Gustavsberg med den 
grunda passagen Baggensstäket. Restaurationen ombord var 
känd som den yppersta på skärgårdsbåtar med såväl en 1:a- 
som 2:a-klassmatsal, och biljettpriset vid den här tiden uppgick 
till 75 öre, enkel resa. Fartyget som tar 260 passagerare har 
en spännande historia med klassisk trafik i hundra år, förutom 
ett avbrott. Hon sjönk 1964 – men två ångbåtsentusiastiska 
KTH-studenter lyckades bärga fartyget som sedan räddades 
av Strömma Kanalbolaget. Efter en omfattande ombyggnad var 
fartyget redo för att ta emot brudparet prinsessan Christina och 
Tord Magnusson och föra dem till Drottningholms slott.  
Gustafsberg VII har sedan dess trafikerat originaltraden 
Stockholm – Gustavsberg för Strömma Kanalbolagets räkning. 

Sjöfartens kultursällskaps årsmöte
Kultursällskapets årsmöte hölls den 9 maj i Stockholm. Mötet 
inleddes med ett studiebesök hos bokförlaget Max Ström på 
Skeppsholmen. Årsmötesförhandlingarna hölls i det runda torn-
rummet på Kastellet och därefter serverades middag på m/s 
Sjökronan. 

Skärgårdsredarnas Illustrerade  
Skeppslista 2012
Föreningens cirka 340 medlemsfartyg presen-
teras med färgbilder, fakta och historik. Beställ 
ditt ex genom att betala in 195:- på bankgiro 
5526-7371. Glöm inte uppge namn och adress 
samt att det gäller Skeppslistan.

Sveriges Maritima Index 2012
Maritim uppslagsbok som i text och bild listar svenskägda far-
tyg. I år lyfter man fram Sjöfartsverkets isbrytaravdelning och 
Svenska Sjöräddningssällskapet. Boken kan beställas hos 
Breakwater, order@breakwater.se. 

Grunder i Sjösäkerhet – Basic Safety
Gunnel Åkerblom, utgiven på förlaget Jure AB. Kan beställas på 
order@jure.se

Boken ska ge de teoretiska grunderna och fungera som ett 
uppslagsverk efter genomgången av den praktiska säkerhets-
utbildningen. 

JL Runeberg 100 år
Boken m/s J.L. Runeberg – 
skärgårdsbåten i våra hjärtan 
1912-2012 har nyss kommit 
ut i Finland. Författare är  
Thure Malmberg

Boken som är inbunden på  
120 sidor omfattar fartygets 
hela historia från 1912 fram  
till dags dato. Den säljs via  
rederiets hemsida,  
www.msjlruneberg.fi/index_
sv.html. Riktpriset är 30 euro. 

”Runebergstrafiken upphör. Lönsamheten dålig, maskineriet slut. 
Motorn är i eländigt skick, hela båten är förresten illa underhållen. 
Efter varje haveri har båten bogserats i hamn, vilket är mycket 
dyrt, sedan har den legat på slip för att på nytt strejka på någon 
av sina första resor efter reparationen.”

Så skrev Borgåbladet den 5 augusti 1965. Detta var djupvattens-
märket i fartygets historia. Paret Leo och Satu Vuoristo köpte 
emellertid m/s J.L. Runeberg den 10 mars 1966. Fartyget åter-
insattes i trafik på linjen Helsingfors – Haiko – Borgå. På den tra-
den gick fartyget i tjugo år, fram till år 1985. Men sedan upptog 
andra projekt intresset, och fartyget sattes till försäljning. 

Köpare blev Ingmar Gustafsson och Ted Lönnroos, båda  
från Borgå. Rederi Ab J.L. Runeberg grundades. Sen började 
jobbet! Allt det här och mycket annat kan du läsa om i boken  
m/s J.L. Runeberg – skärgårdsbåten i våra hjärtan 1912- 2012. 
Boken kompletteras med Bengt Sjöströms lista över passagerar-
fartyg som trafikerat Borgå börjande från 1838. Boken utkommer 
samtidigt i Anne Sjöströms översättning till finska: 
”m/s J.L.Runeberg – saaristolaiva sydämissämme”. 

Boken säljs via rederiets hemsida, i bokhandeln i Helsingfors 
och Borgå samt i skärgårdsbutiker i Finland. Författaren Thure 
Malmberg har allt sedan barndomen haft denna båt i sitt hjärta.

✯ Kultur och boknytt

Ångfartyget Ejdern.

SKEPPSLISTA
2012

Skärgårdsredarnas illustrerade
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Björn Södahl ny biträdande föreståndare för Lighthouse
Björn Södahl är ny biträdande föreståndare för Lighthouse från 
och med den 1 juli. Han kommer att ansvara för centrets satsning 
på att komplettera den redan framgångsrika forskningen med ut-
vecklandet av en plattform för ”Projects and Innovation”. Det blir 
Björns uppgift att med stöd av forskningen och i dialog med in-
dustri och andra intressenter i hela det svenska maritima klustret 
öka centrets roll i en positiv utveckling av innovation och nytän-
kande till gagn för det svenska näringslivets konkurrenskraft.

Kåre Jonsson utsedd till koncernspecialist
Volvo Pentas ingenjör Kåre Jonsson har utsetts till koncernspe-
cialist inom Volvokoncernen för sina unika propellerkunskaper.
Koncernspecialist är en hederstitel som delas ut till perso-
ner med unik teknisk kompetens inom ett visst område inom 
Volvokoncernen. Kåre Jonsson uppfyller alla krav som ställs på 
en koncernspecialist. Han är en av världens främsta propeller-
experter och en av många Volvoingenjörer som bidragit till Volvo 
Pentas världsledande ställning på området.

Ny organisation på Rindö Marine AB
För att möta ökande efterfrågan förstärker man nu serviceorga-
nisationen med ytterligare tre motormekaniker och ny beman-
ning i butiken. Samtidigt lämnar Christer Branzell företaget för 
nya utmaningar och Mikael Gustafsson tar över som servicechef.

Göran Ahlqvist 60 år
Göran Ahlqvist, VD för 
Blidösundsbolaget och 
vice ordförande i 
Skärgårdsredarna fyllde 
60 år den 24 maj. 

FOTO LEENA TEGEVI

DÖDSFALL

Filip Andersson, Strömstad 
Medlemmen Filip Andersson gick hastigt bort i mars. Han var en 
uppskattad kollega och en av grundarna till föreningen SWEREF, 
numera Skärgårdsredarna. 

Filips dotter Anette Andersson driver numera rederiet  
Pine Island tillsammans med sin man Anders Olsson. 

Så kände jag Filip Andersson
Första gången jag träffade Filip var i samband med att min  
far köpte en motor av Filip. Det var i slutet av 60 talet. Efter vårt 
första möte träffades vi ibland på någon kaj eller i någon farled 
någonstans i skärgården. Filip hade mycket att ge med sin erfa-
renhet av passagerartrafik till Koster och Norge samt av charter. 
Filip kunde båtar. I slutet av 90 talet kom han till Göteborg och 
Börjessons som skeppare. Han var en stor tillgång då han ut-över 
skeppartjänsten var oss behjälplig med rustning och klassning 
av både Paddor, skärgårdsbåtar och Götakanalbolagets båtar. 
När jag lämnade verksamheteb hösten 2005 återvände Filip till 
Strömstad och nya projekt, framför allt trafik på Norge. Det har 
varit en ära och stor glädje att ha fått arbeta med Filip och när 
han nu är borta är saknaden stor.

Börje Börjesson

Per Nordström slutar på Transportstyrelsen
Sjöfartsdirektör Per Nordström kommer lämna sin tjänst den 1 
juni och Erik Eklund, (ch för fartygstekniska enheten) tar över 
som tf sjöfartsdirektör året ut. Tomas Åström (chef för tillsynsen-
heten) är stf sjöfartsdirektör.

Christer Schoug ny VD för Sveriges Redareförening
Civilingenjör Christer Schoug (55) har utsetts till ny VD för 
Sveriges Redareförening. Christer som är mariningenjör inom 
skeppsbyggnad kommer närmast från Royal Caribbean Cruises 
där han varit ansvarig för nybyggen och design av kryssnings-
fartyg. Tidigare har han varit VD för Stena RoRo, driftsansvarig 
på Sweferry och arbetat på Kockums i Malmö.

– Det är med stor glädje vi välkomnar Christer som ny VD. 
Med sin långa erfarenhet från branschen både i Sverige och 
internationellt kommer han att leda föreningens arbete och de 
viktiga frågorna för att stärka svensk sjöfart, säger föreningens 
ordförande Lars Höglund. Christer tillträder under andra halvan 
av maj.

– Det är en stor ära att få leda denna för svensk sjöfart så vik-
tiga organisation. Med stor ödmjukhet för det goda arbete som 
skett under Håkan Fribergs ledning ser jag fram emot att åter-
vända till Sverige och vara med och bidra till en stark utveckling 
av sjöfarten, säger Christer Schoug.

✯ Personnytt

Filip Andersson vid höstmötet i Strömstad 2010.
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TeliaSonera blir huvudpartner för Initiativet Hållbara Hav
TeliaSonera engagerar sig nu i Initiativet Hållbara Hav, ett projekt 
med fokus på Östersjöregionens framtid, som lyfter fram frågor 
som rör ungdomar, miljö och tillväxt i länderna runt Östersjön. 
Projektet ger TeliaSonera en möjlighet att bidra till att främja 
arbetet med en hållbar utveckling i Östersjöregionen, navet runt 
vilket drygt 20 miljoner av TeliaSoneras kunder bor och verkar.

– Östersjöregionen är mycket viktig för TeliaSonera. Vi vill bidra 
till konkreta insatser för att utveckla Östersjön mot en hållbar 
framtid. Tillsammans med Initiativet Hållbara Hav kommer vi att 
visa på de utmaningar vi står inför, de insatser som görs, samt 
de positiva resultat som hittills har åstadkommits, säger Cecilia 
Edström, kommunikationsdirektör, för TeliaSonera.

Initiativet Hållbara Havs viktigaste ambassadör för 
Östersjöregionen är briggen Tre Kronor af Stockholm, ett unikt 
46 meter långt fartyg från 2008 byggt enligt förlaga från 1850-ta-
let. I juli och augusti kommer skeppet att besöka 10 hamnar i 
sommarsverige med start i Visby under Almedalsveckan för att 
skapa fokus kring Östersjöns framtida utveckling och hållbar-
hetsfrågor.

– Genom Initiativet Hållbara Hav kommer vi tillsammans 
med TeliaSonera att arbeta för att främja Östersjöns miljö 
och utveckla unga människors samverkan och ledarskap i 
Östersjöregionen. Det är med hjälp av tekniska innovationer och 
företagande som vi kan nå målen, säger Göran Lindstedt, VD, 
Briggen Tre Kronor.

✯ Miljö
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Medlem som anlitar Nova bör vara 
medveten om att föreningen inte tar 
något ansvar för medlemmens ärenden 
eller arvode till advokatfirman. Det 
är en fråga mellan respektive medlem 
och Nova. Föreningen har heller ingen 
insyn i sådana ärenden eftersom dessa 
lyder under advokatsekretess. Förening-
en kan naturligtvis i eget namn anlita 
advokatfirman, t.ex. avseende uppdrag 
angående ny lagstiftning osv. Föreningen 
tar heller inget ansvar för hur Advokat-
firman Nova utför uppdrag gentemot 
medlemmarna. För sådant ansvar har 
advokatfirman väl tilltagna ansvarsför-
säkringar.

Eftersom den svåraste frågan oftast är 
om det är värt att driva en juridisk fråga 
eller inte så erbjuder Nova en första 
konsultation i varje ärende, på max 
15 minuter, helt utan kostnad. Det är 
upp till Nova att berätta när den första 

kvarten har gått innan ärendet börjar 
kosta något. Därefter – om medlemmen 
önskar fortsätta – gäller advokatfirmans 
ordinarie timarvoden.  

Föreningens medlemmar har som 
kontaktpersoner advokaterna Anders 
Fernlund och Mats Lekman. Anders 
Fernlund har verkat som advokat och 
affärsjurist i nästan 30 år och var en av 
grundarna av Nova för tjugo år sedan. 
Anders är dessutom civilekonom och 
kommendörkapten. Mats Lekman har 
närmare 25 års erfarenhet av affärs-
juridik som bolagsjurist och advokat. 
Mats har dessutom en Master of Laws-
examen från University of Miami och är 
kapten i Livgardet.

Mer information om timarvoden mm 
finns på Skärgårdsredarnas medlems-
sidor.

SKÄRGÅRDSREDARNA INLEDER SAMARBETE MED

Advokatfirman Nova
Advokatfirman NOVA är en medelstor advokatbyrå med lokaler i Stockholm city. NOVA kommer att erbjuda juridisk hjälp  
till medlemmarna och föreningen när det gäller bland annat offentlig upphandling och myndighetskontakter, affärsförhand-
lingar och avtalsskrivning samt arbetsrätt och tvister. NOVAs advokater kommer också att regelbundet besvara juridiska 
frågor i en frågespalt i tidningen Skärgårdsredaren.  

Eftersom den svåraste frågan oftast är om det är värt att driva  
en juridisk fråga eller inte så erbjuder Nova en första konsultation  
i varje ärende, på max 15 minuter, helt utan kostnad.

Anders Fernlund.

Mats Lekman.

anders.fernlund@nova.se  
mats.lekman@nova.se 
eller tel 08-566 266 00



En ny TV-serie om båtliv för fritid och som arbetsplats kommer att 
sändas våren 2013 i TV4. Här har du som skärgårdsredare chansen 
att medverka och visa upp din verksamhet i TV!

Sveriges kust inklusive vikar och sjöar är enorm! Programmen vill 
visa det självklara i tillgänglighet och närhet. En annan viktig aspekt 
är den unika förmögenhet vi äger tillsammans och hur vi förvaltar 
den. Upplevelser, avkoppling, äventyr. Nyttan. Havet finns där, oav-
sett om du väljer skärgårdsbåten, din egen båt, paddlar för egen kraft 
eller kanske kommer landvägen!

Innehåll
Kust&Hav är en programserie som utvecklas i samarbete med TV4 

Fakta, med syftet att serien ska sändas i TV4 under perioden januari-
mars 2013. Det betyder inspelningsperiod mestadels sommaren och 
tidig höst 2012. I första omgången planeras fem program om vardera 
det som kallas en ”kommersiell halv-timma”, alltså 24 minuter. 

I en andra omgång planeras ytterligare tre till fem program.  
Varje program har ett huvudtema, eller ett huvudreportage om 
vardera tolv minuter. Därutöver fyra klossar om vardera tre minuter – 
”vykortet hem” med tips om smultronställen för båtfolket, reportage 
om människor och näringar utefter kustbandet. I varje program finns 
även momentet ”utbildning” (navigation, sjöjuridik, miljö, sjövett, 
säkerhet – hur samsas stor och liten?).

Preliminära huvudteman för de fem nu planerade programmen:
• Passagerartrafiken på Östersjön (vardagslyx för miljoner,  

Viking Lines gasdrivna nybygge)

• Stockholms hamnar, porten till The Capital of Scandinavia,  
för fritidsfolk likaväl som passagerare på gästande lyxkryssare  
och gods till storstadsregionen – därutöver tillgänglighet, kajer 
(folklivet), framtidsplaner, frågor om miljö, säkerhet och hamnen 
som arbetsplats

• Meteorologi – Madeleine Westin lär oss tolka himlar och tecken  
(i verklighet och på väderkartan)

• Skärgårdskryss med nedslag runt hela kusten; charter, utflyktsbåtar, 
tidtabellbunden trafik, övernattning, matställen, båtluffning

• Åland, nära, nära, en skärgård granne med Stockholms skärgård, 
tillgänglig för oss alla

Vill du vara med och synas i TV?
Som du ser så söker man nu förslag på inslag. Som skärgårdsredare  
så ryms det flera inslag som berör dig och ditt bolag, i synnerhet 
under den fjärde punkten eller som ”vykortet hem”. En liknande för-
frågan har gått ut till alla skärgårds/kustkommuner, så man kan gärna
hitta samarbetslösningar med dem och med andra företag inom ert 
område. 

Vill du vara med och synas i tv, så kontakta programredaktören  
Sven-Åke Haglund, 070-5650489. E-post haglund.grillby@gmail com  
som jobbar åt produktionsbolag Think Twice Edition AB.

Kust & Hav  
Ny programserie i TV4 Fakta

 Skärgårdsredaren 2-12 ★ 37 



38 ★ Skärgårdsredaren 2-12

Maskinskada, inbrott, skadegörelse och 
stöld av alkoholvaror ingår
I Skärgårdsredarnas försäkringslösning, 
som är speciellt framtagen för dess med-
lemmar, ingår ett antal försäkringsmo-
ment som hos de flesta försäkringsgivare 
är undantagna. I er kaskoförsäkring 
täcks de vanliga momenten som brand 
och grundstötning men även maskinska-
deförsäkring, inbrott och skadegörelse 
samt försäkring för alkoholvaror ingår.

Lägre premie för skadefri
För att sätta en så korrekt premie som 
möjligt för den enskilda kunden görs en 
så kallad riskbedömning. Där vägs alla 
olika delar in som påverkar premiesätt-
ning. T.ex ålder, typ av fartyg, utrust-
ning, maskineri, andvändningsområde, 
omfattning och inte minst skadeutfall 
hos den enskilda kunden. Vi tycker det 
är rimligt att en kund med skador får 
betala en högre premie än en som inte 
haft några skador. Detta är försäkringens 
princip och gäller för företag likväl som 
för enskilda konsumenter.  

Var noggrann vid jämförelse
Om man vill jämföra den försäkring man 
har med någon annan är det viktigt att 

bägge försäkringarna har samma om-
fattning. Försäkring fungerar generellt 
så att ju större omfattning den har desto 
dyrare blir den. Då medlemsförsäkringen 
är framtagen för de behov medlemmarna 
inom Skärgårdsredarna har, kan det vara 
svårt att jämföra med andra försäkrings-
lösningar. Andra försäkringar erbjuder 
inte per automatik ersättning för t.ex.  
maskinskador eller inbrott och skade- 
görelse. Vad kan redaren då göra för 
att påverka premien av sin egen försäk-
ring? Det enkla svaret är förstås att und-
vika skador och se till att fartyget är väl  
underhållet.

Möjlighet att påverka
Förutom att ni som medlemmar i Skär-
gårdsredarna är en del av ett kollektiv, 
vilket ger en bättre försäkringslösning 
och möjlighet att via försäkringskommit-
tén ha inflytande på försäkringens inne-
håll samt generellt sett en bättre premie, 
så kan ni även påverka premien på indivi-
duell basis. Som tidigare nämnts ingår ett 
antal försäkringsmoment som normalt 
sett inte finns i en standardförsäkring.

Om du vill välja bort något eller några 
av de utökade försäkringsskydden finns 
det möjlighet att göra det. Det ger dig  

billigare försäkringpremie men ett min-
dre skydd. Hur stor självrisk du väljer 
är en annan del som påverkar premien. 
Vid en förnyelse kan vi diskutera vad en 
högre självrisk skulle göra på premiens 
storlek. Vi tycker dock att det bästa och 
förmånligaste alternativet är att använda 
den särskilt utformade försäkring som  
tagits fram för medlemmarnas behov. 

Genom att använda Skärgårdsredarnas 
försäkringlösning stödjer ni även fören-
ingen samt stärker er förhandlingsställ-
ning.
text: niklas oscarsson  
markel international

Försäkringspremie
Försäkring innebär att många människor går samman och gemensamt skyddar 
varandra om det oväntade sker för den enskilde. För dig som försäkringstagare är 
försäkringen ett sätt att skydda dig mot den oväntade händelsen som antingen skadar 
dig eller din egendom, och kostnaderna kan bli ganska stora på en gång. I grund och 
botten handlar det om att när olyckan är framme då är du förberedd för detta och har 
det försäkringsskydd som du behöver.

Niklas Oscarsson.

I Skärgårdsredarnas försäkringslösning, som är speciellt framtagen för dess medlemmar,  
ingår ett antal försäkringsmoment som hos de flesta försäkringsgivare är undantagna.
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Föreslås kompletteras 
Sedan mitten av juli 2011 föreligger ett 
förslag om att utöka denna lag till att 
även omfatta kollektivtrafik till sjöss. 
Detta förslag har nu nått steget lagråds-
remiss och kompletteringen föreslås träda 
i kraft från den 1 juli 2012. Detta väcker 
ett antal frågetecken där inte minst cabo-
tageförordningen och det fria marknads-
tillträdet till vattenvägarna spelar in. 

När det gäller kollektivtrafik till sjöss 
finns utöver den föreslagna lagen två vik-
tiga förordningar som kompletterar den 
nya lagstiftningen, EU:s kollektivtrafik-
förordning (EG 1370/2007) och Cabota-
geförordning (EEG 3577/92). Något för-
enklat kan dessa förordningar betraktas 
som ramverk. Ytterst ligger EU:s Cabo-
tageförordning som reglerar marknads-
tillträdet inom sjöfarten och när avtal 
om allmän trafik är motiverat. Innanför 
denna ligger EU:s kollektivtrafikförord-
ning som reglerar hur behöriga myndig-
heter kan teckna avtal om allmän trafik. 
En viktig del i denna förordning är spe-
cifika krav på trafikavtal med avseende 
på bland annat innehåll och tilldelning.  
I den innersta ramen ligger sedan den nya 
kollektivtrafiklagen.

Kollektivtrafiklagen i korthet
I den nya lagen skiljer man på den strate-
giska och operativa rollen. Det strategis-
ka ansvaret lyfts till länsvisa myndigheter. 
I deras åliggande ligger bland annat att 
fatta beslut av strategisk karaktär och ta 
fram trafikförsörjningsprogram. Själva 
trafikförsörjningsprogramet är basen för 
all kollektivtrafik i länet. Den ska bland 
annat precisera syften och målsättningar 

med kollektivtrafiken, innehålla mark-
nadsanalyser och samråd med berörda 
instanser, samt sist men inte minst redo-
visa beslut om allmän trafikplikt. 

Den operativa rollen kan vara ett bo-
lag, en kommun eller en förvaltning. 
Denna ansvarar för att teckna avtal om 
trafik, kan äga och driva kollektivtrafik-
anläggningar, marknadsföra resor mm.  
En förutsättning för att teckna avtal om 
kollektivtrafik är beslut om trafikplikt 
som ska kunna härledas till det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet. I exem-
pelvis Stockholm är kollektivtrafiken 
till sjöss i viss mån redan organiserad på 
detta sätt. 

För landbaserad kollektivtrafik är en 
stor förändring att ovanstående process 
inte påverkar eller begränsar rätten för 
ett privat företag att starta upp nya linjer 
eller trafikera parallellt med existerande 
linjer. För sjöburen kollektivtrafik finns 
ingen sådan reglering och marknaden är 
i praktiken fri. Däremot åläggs samtliga 
företag som bedriver kollektivtrafik att 
rapportera denna till utsedd myndighet. 
Denna rapportering ska sedan ligga till 
grund för ett gemensamt informations-
system för resenärerna. Det ska också 
möjliggöra för myndigheten att utvär-
dera utvecklingen av marknaden för kol-
lektivtrafik. Lagen har också en öppning 
för kommuner att själva finansiera trafik 
om det anses motiverat. 

Cabotageförordningen
EU:s cabotageförordning har som tidiga-
re nämnts inverkan på kollektivtrafik till 
sjöss. Denna tillämpas sedan 1992 och är 
tillsammans med konkurrenslagstiftning-

en det regelverk som än så länge reglerar 
marknadstillträdet för kollektivtrafik 
till sjöss. Själva förordningen är relativt 
kortfattad och kan något förenklat sägas 
innehålla två principer. 

Den första principen är att fartyg re-
gistrerade i en medlemsstat, som förs un-
der denna stats flagg fritt ska få tillhanda-
hålla sjötransporttjänster inom en annan 
medlemsstat. Den andra principen, som 
i högre grad påverkar den nya kollektiv-
trafiklagen, är att avtal om allmän trafik 
mellan ett rederi och en myndighet i re-
gel förutsätter att marknaden själv inte 
skulle kunna upprätthålla en acceptabel 
trafik. Den fulla innebörden är dock inte 
glasklar och sedan förordningen antogs 
1992 har ett par rättsfall drivits. EU-
kommissionen har också gett ut ett tolk-
ningsmeddelande (KOM(2003) 595) som 
anger kommissionens tolkning av förord-
ningen. Denna skrift är i sig mycket in-
tressant läsning för den som vill fördjupa 
sig i ämnet även om vissa frågor förblir 
diffust besvarade.

Cabotageförordningen innehåller också 
definitioner, undantag för bemanning och 
möjlighet för kommissionen att besluta 
om skyddsåtgärder för att återställa all-
varliga störningar på den inre marknaden.

Nytt ljus på cabotage  förordningen
Sedan 1 januari 2012 har Sverige en ny kollektivtrafiklag för persontransporter på 
väg, järnväg och tunnelbana. Bland annat så innebär den nya lagen en avreglering 
där marknaden ges fritt tillträde att bedriva kollektivtrafik givet att vissa förut-
sättningar uppfylls. Även om den fulla inverkan på trafikutbudet ännu är svår att 
överblicka så finns det redan idag exempel där marknadskrafter gett avtryck på  
trafiken. Ett sådant exempel är en nystartad privat busslinje för pendlare i Stock-
holm mellan Nacka och Kista, ett annat är Västtrafiks beslut att inte upphandla 
flygbusslinjerna från Landvetter och Säve flygplats. 

Cabotageförordningen innehåller också definitioner,  
undantag för bemanning och möjlighet för kommissionen  
att besluta om skyddsåtgärder för att återställa allvarliga  
störningar på den inre marknaden.
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Vad är en ö?
För sjöburen kollektivtrafik är artikel 4 i 
cabotageförordningen av särskilt intres-
se. Nedan återges första stycket:

” 1. En medlemsstat får ingå avtal om
allmän trafik med rederier som utför 
regelbundna transporttjänster till, från 
och mellan öar, eller ange förpliktelser 
vid allmän trafik som villkor för rätten 
att tillhandahålla sådana cabotage-
tjänster. 
 
När en medlemsstat ingår avtal om 
allmän trafik eller ålägger ett rederi 
förpliktelser ska detta ske på icke-  
diskriminerande grund med hänsyn  
till alla rederier inom gemenskapen” 

En naturlig fråga att ställa är, vad är en 
ö i förordningens bemärkelse? Någon 
tydlig definition finns inte vilket också 
påpekats av remissinstanser för kollek-
tivtrafiklagen. Ett rättsfall från Spanien 
2004 antyder att det ska vara en land-
massa utan fast förbindelse. Det finns 
även tillägg som involverar fjordar och 
älvmynningar i begreppet. Oavsett vad 
som gäller så väljer regeringen i lagråds-
remissen att överlämna definiering till 

framtida rättslig prövning. Även om det 
inte klart uttrycks i artikel 4 så framgår 
av såväl tolkningsmeddelandet, rättsfall 
och korrespondens mellan regeringen 
och EU-kommissionen att värnande om 
det fria marknadstillträdet är av största 
vikt. En annan viktig princip är att avtal 
om allmän trafik och/eller förpliktelser 
vid allmän trafik ska genomföras på ett 
icke diskriminerande sätt. Samtidigt så 
är gränsdragningen och balansen mellan 
mål och medel inte alltigenom tydlig. 

Frågan kring när det är samhällsekono-
miskt motiverat att teckna avtal om skat-
tefinansierad kollektivtrafik är komplex. 
Inte minst när det gäller ett så pass sä-
songstyrt trafikslag som sjötrafik. Detta 
har också varit ett återkommande ämne i 
den allmänna debatten kring framtidens 
sjöburna kollektivtrafik. Oavsett vilket 
intresseområde man representerar så lär 
det nog finnas skäl att återkomma till frå-
gan om kollektivtrafiklagstiftningen och 
Cabotageförordningen och dess inverkan 
på passagerartrafiken i Sverige. 

Torvald Hvistendahl

Skeppsbyggare SSPA Sweden AB

thv@sspa.se 

Nytt ljus på cabotage  förordningen
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Den första emissionsfria färjan, Wadden 
Sea, är ett koncept som har utvecklats 
av Becker Marine Systems i samarbete 
med välrenommerade partners. Färjan 
kommer att börja sin tjänst i Europeiska 
kustfarvatten under hösten 2013.

Idén att utveckla en emissionsfri färja 
med mycket litet djupgående för Euro-
peiska kustfarvatten föddes efter en nära 
studie av den känsliga nationalparken 
Wadden Sea. Arbetsnamnet blev därför 
Wadden Sea Ferry. Den nyligen utveck-
lade Wadden Sea-färjan är designad av 
Ingenieurbüro für Schiffstechnik Ingo 
Schlüter GmbH & Co. KG.  

När den första Wadden Sea-färjan 
startar sin trafik under hösten 2013 

kommer den att uppfylla de senaste 
miljökraven. Den är helt och hållet  
driven av naturgas (LNG). Utsläppen 
av svaveloxid och avgaspartiklar  
reduceras till noll. CO²-utsläppen 
reduceras med 40 % och utsläpp av 
kväve med hela 90 %. 

Passagerarna får fördelen av ett flexi-
belt bokningssystem som dessutom ger 
reguljära resenärer en transportgaranti, 
samtidigt som passagerarna bidrar till 
att skydda miljön genom sitt biljettin-
köp.

Färjan som blir cirka 70 m lång och 
14 m bred har ett mycket litet djup-
gående. 250 passagerare och 50 bilar  
kommer att kunna transporteras med  
en servicefart av 11 knop.

Becker Wadden Sea färja
Becker Marine Systems initierar utvecklingen av en klimatneutral färjeservice  
för Europas kustfarvatten.

När den första Wadden Sea-
färjan startar sin trafik under 
hösten 2013 kommer den att 
uppfylla de senaste miljökraven. 
Den är helt och hållet driven av 
naturgas (LNG). 

text & bild: becker marine systems
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Så här säger juryn i motiveringen till priset: 
”Hurtigbåtarna i Rogaland har satt en 
norm för universellt utformade hurtigbå-
tar i Norge och andra länder…man har 
utformat båtarna så att alla passagerare 
kan resa självständigt…Kollektivtrafiken 
i Rogaland har definitivt infriat sitt mot-
to: Ett transportmedel för ALLA”.

Krav på förbättringar
Den kollektiva båttrafiken i Norge har 
alltid spelat central roll i förbindelserna 
mellan ö- och kustsamhällena då väg-
nätet ofta varit dåligt. Båtarna har tuffat 
runt som pålitliga sjöbussar. Fast med 
handikappanpassningen ombord har det 
varit si och så även om den stadigt för-
bättrats. 

Inför den senaste upphandlingen av 
båttrafik i Rogaland i södra Norge, med 
farkoster för färre än 400 passagerare, 
skrev myndigheten helt enkelt därför en 
lista med krav på förbättringar för handi-
kappade. Det förde med sig att de privata 
anbudsgivarna tvingades uppgradera 
flottorna i samarbete med handkappor-
ganisationer och beställaren och i synner-
het med varvet där Tor Öyvin Aa berättar 
så här om den vinnande modellen:

– Den första generationen lanserades för 
fyra år sedan och har fortlöpande förbätt-
rats. De senaste har hydraulisk landgång 
som kan vinklas för lättare av- och påstig-
ning vilken är bra vid olika vattenstånd. 
Den är också försedd med sammanhållet 
däck utan trappor och trösklar. Det finns 
särskilda platser för rullstolar ombord, 
hörselslingor och monitorer med till ex-
empel reseinformation. Vidare har kiosk-
disken olika höjder. Invändigt har färger, 
kontraster och mönster, anpassats för att 
underlätta för synskadade att orientera 
sig. De hjälps vidare av ljuspunkter som 
bildar ledlinjer och taktila skyltar med 
blindtext.

Positiva resenärer
Lars Rödne på familjerederiet Rödne & 
Söner, en av leverantörerna av den nu 
prisade rutebåtstrafiken, säger så här om 
båtarna:

– De har tagits emot väl av passagerar-
na. Det tycker jag som leverantör är top-
pen eftersom kundnyttan är central för 
oss. Det är ju allmänheten som betalar för 
trafiken då ska den ju också få det man 
vill ha. Jag tror vidare att lanseringen av 
moderna, anpassade båtar av den här  

typen, sätter fart på omsättningen av 
gamla omoderna båtar vilken ju är bra.

Arne Lein är ordförande i Norges Handi- 
kappförbund som varit samarbetspartner 
i planeringen av de nya båtarna:

– Jag ser verkligen en positiv utveckling 
här det gäller båtarna i kollektivtrafiken. 
Tillgängligheten för våra grupper har 
förbättrats avsevärt. Jag tycker också att 
det är bra att ”handikappanpassning” 
får pris av Designrådet. Det lyfter våra 
frågor till en högre nivå där vi får större 
uppmärksamhet. Och det behövs, för vi 
har mycket kvar att göra på andra håll.  
Ta till exempel standarden i gamla hus, 
omoderna järnvägsstationer och inte 
minst frågan om rätt till personlig assis-
tent. Ni har den i Sverige, men inte vi.

Styrsöbolaget har två tidiga modeller
I Sverige är det bland annat Styrsöbo-
laget i Göteborg och Waxholmsbolaget 
i Stockholm som kör båtar i kollektiv-
trafik. Styrsöbolaget har för övrigt två 
tidiga modeller av den nu uppmärksam-
made norska båten som bolaget beskriver 
som ”flexibel, bränslesnål och mycket väl 
anpassad för handikappade”. Båda bola-
gen ligger långt fram när det gäller handi-
kappanpassning på sina båtar. 

text och foto: arne spångberg

Snabba båtar för alla
De handikappanpassade båtarna i kollektivtrafiken i norska Rogaland har fått Norska 
designrådets pris för att de med sin universella utformning är till för alla.

– Det känns väldigt stimulerade att våra idéer fallit så bra ut, säger Tor Öyvin Aa på 
varvet Bröderna Aa som byggt båtarna. Det stimulerar oss till ytterligare innovationer. 


