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Utvecklingen med fler och strängare regelverk, höga 
tillsynsavgifter och konkurrens från 12-båtar utan certifikat 
har på många platser i Sverige gjort det omöjligt att driva 
lönsam beställningstrafik med certifierade mindre passa-
gerarbåtar (taxibåtar). 

Ett tydligt exempel på förhållandet är att det nu inte längre 
finns någon certifierad passagerarbåt med certifikat under 
48 pass i Göteborgs skärgårdar. Den sista båten av kate-
gorin är borta och verksamheten är nerlagd. Marknaden 
för transporter av mindre passagerargrupper i Göteborgs 
skärgårdar har till stor del tagits över av 12-båtar. Båtar som 
på alla områden har en helt annan kostnadsbild och närmast 
obefintliga säkerhetskrav från myndigheten. 

Transportstyrelsens oförmåga att skapa regelverk och 
tillsyn för båtar under 20 brutto med max 12 passagerare 
har också bidragit till att konkurrensen mellan 12-båtar 
sinsemellan inte kan ske på samma villkor. De rederier som 
driver 12-båtar som är anpassade och utrustade för säker 
transport av passagerare får i sin tur osund konkurrens från 
fritidskaptener som behöver hjälpintäkt till sin lustyacht.

Transportstyrelsen uppger återigen att ett regelverk för 
yrkesbåtar under 20 brutto skall bli verklighet, en komplice-
rad uppgift då regelverket också skall innefatta alla typer av 
arbetsbåtar. TS uppger att regelverket skall vara klart 2013. 
Man har i flera år uppgett samma tidsplan, ”nästa år”, för 
att regelverket skall träda i kraft. Det gör att informationen 
känns något tvivelaktig. Skärgårdsredarnas uppfattning är 
att ett enkelt regelverk, grundat på säkerhet för passage-
rare, besättning och miljö, främst måste till för de båtar som 
transporterar passagerare.

I regeringens regleringsbrev till Transportstyrelsen för bud-
getåret 2012 kan man läsa att TS ska redovisa vilka insatser 
myndigheten genomfört och planerar att genomföra för att 
underlätta för små och medelstora företag. De insatser som 
transportstyrelsen hittills redovisat för vår bransch är åtgär-
der som går tvärt emot regeringens regleringsbrev.  
Vid jämförelse med landbaserad trafik är transportstyrelsens 
planerade höjningar av tillsynsavgifterna för vår bransch full-
ständigt orimliga och beräknade på tvivelaktiga grunder.  
Det blir intressant att se vad TS föreslår för lättnader i slut-
dokumentet som skall vara klart 1 mars 2013. Dessa lätt-
nader bör vara avsevärt större än avgiftshöjningarna för att 
regeringens regleringsbrev skall kunna anses som uppfyllt.

Det blir kortare tid mellan Skärgårdsredarnas höstmöten 
för varje år! Så kan man i varje fall uppfatta tidsperspektivet. 
Det känns inte som länge sedan vi var i Luleå med alla po-
sitiva upplevelser och nu är det snart dags att träffas igen. 
Hoppas att vi som alltid blir många ”och fler där till” på årets 
medlemsträff i Färjestaden/Kalmar. Trots att vi alltid har 
god uppslutning på föreningens träffar så saknas det tyvärr 
också konstant en del medlemmar. Hoppas att även ni som 
inte deltagit tidigare kommer med i år. Jag garanterar att ni 
inte kommer att ångra er. 

Lev sunt tills dess.

Hälsningar
Henrik Börjesson 

✯ Ordförande har ordet!
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Följ med till 
Kalmar och Öland

på höstmötet!
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Välkommen till ett par intensiva dagar vid Kalmarsund 
med Ressel Rederi som värd och arrangör. 

Vi fortsätter med det lyckade konceptet att ge våra 
leverantörer och medlemsrederier möjlighet att träffas 
under trevliga former. Ressel Rederi har satt ihop ett 
intressant program med bland annat studiebesök på 
sjöfartshögskolan i Kalmar och guidning kring Regal-
skeppet Kronans vrakplats på Kalmar Länsmuseum. 
Hotell Skansen i Färjestaden har alla förutsättningar för 
ett lyckat möte. Förutom vara ett mycket bra SPA-hotell 
har de norra Europas största whiskykällare och även 
tillverkning av Long Island Whisky. 

Vi vågar utlova två innehållsrika dygn tillsammans 
med kollegor och leverantörer.

Anmälan
Missa inte dessa tre intressanta dagar med möjlighet till 
en härlig hösthelg på Öland efteråt. I år har vi möjlig-
het att erbjuda boende i olika prisnivåer. Det är först 
till kvarn som gäller. Anmälan är bindande och görs 
skriftligen till anders.hammar@ressel.se. 
För frågor: mobiltelefon 070 336 44 09. 
Inbjudan med detaljer har skickats till alla medlemmar 
och utställare.

För den som vill ha något extra
Drejkurs för medföljande 
torsdag kl 09.00 hos Lotta Sjöberg 

Fördjupad whiskyprovning
Fyra sorter, torsdag kväll

SPA anläggningen 
Behandling bokas direkt med hotellet, 
tel. 0485 305 30 eller på info@hotelskansen.com. 

PROGRAM i kORthet
Onsdag 3 OKtObeR

12:00 Ankomst och samling ombord på m/s Dessi i Kalmar hamn, 

 buffélunch ombord

13:00  Presentation av Sjöfartshögskolan, rundvandring i grupper, 

 simulatorkörning

 Information från Kustbevakningen och Transportstyrelsen 

 Båtresa med Dessi till Färjestaden

18:00  Installation på Hotell Skansen i Färjestaden.

 Introduktion och besök i norra Europas största Whiskykällare,  

 avsmakning m.m.

19:30  Samling i Bistron för berättelser om Öland, därefter middag  

 med öländska specialiteter

tORsdag 4 OKtObeR

08:30 Föreningsmöte på Hotell Skansen

12:00  Lunch och visning av Kalmarsund VIII och Dessi i hamnen 

 vid Hotell Skansen

13:30 KOnFeRens: 
 K-märkning, Claes Wollentz, Sjöhistoriska museet

 Innovativ framtid, Ingemar Johansson, Dejlig Cruise

 Information och nyheter från våra utställare

16:00 Utställaraktiviteter och tävling m fina priser

20:00 Galamiddag, underhållning och prisutdelning

FRedag 5 OKtObeR

09:00 Avgång med Dessi till Kalmar.

09:45 Specialvisning av Regalskeppet Kronan & Svärdet och 

 piratutställningen i Kalmar. 

11:45 Presentation av Kalmar hamn och kommun

12:30 Avslutningslunch på Hamnkrogen

13:30 Mötet avslutas för återresa till hemorten

13:45 Dessi återvänder till Färjestaden för dem som önskar förlänga 

 mötet med en helg på Öland alt. har sin bil vid hotell Skansen

Följ med till kalmar och Öland den 3 – 5 oktober på 

Skärgårdsredarnas höstmöte 2012

UtställaRe Och spOnsOReR
Skärgårdsredarna har nöjet att denna gång ha följande sponsorer och utställare med på mötet: Diesel Power, Ekens Naval,  
FPT/Båt & Maskintjänst, Furuno, KGK, Marincenter Syd, Maskinexport/Tudor-Exide, MarinPlus/Blue Flow, MITAB, Rindö Marine, 
Scaniabilar Sverige AB, SSTC, STT Emtec, SwedMotor, Toruspark, Transauto och Viking Life Saving Equipment.

Se även Ölands turistbyrå hemsida  
www.olandsturist.se 
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Det något förvånade och överraskade re- 
dareparet Ingemar och Yvonne Johansson 
på Dejlig Cruise fick ta emot diplom ur 
infrastrukturminister Catharina Elmsä-
ter-Svärds hand. De hade fått veta att de 
vunnit så sent som en vecka innan pris-
utdelningen och hade fullt sjå att få ihop 
ledighet, boka resa och hitta boende på 
Gotland för att kunna ta emot priset per-
sonligen. 

Rederiet Dejlig Cruise
Ingemar och Yvonne Johansson har syss-
lat med båt- och chartertrafik i Bohuslän 
sedan 1983. De håller till i Fiskebäckskil, 
beläget på Skaftö, numera känt från TV-
serien ”Saltö”. 1983 köptes den första 
passagerarbåten, Gullmaren för 27 pas-
sagerare. Sedan dess har man byggt tre 
nybyggen hos Westers Mekaniska Verk-
stad.

2003 bildades Dejlig Cruise och året 
efter beställdes m/s Windros som sattes 

i trafik under säsongen 2005. Båten har 
en kapacitet för 75 passagerare och är 
byggd enligt senaste säkerhets- och mil-
jökrav. Ombord finns bar/cafeteria, han-
dikappvänlig toalett, elektroniskt sjökort 
i salongen samt ett akterdäck och övre 
soldäck. Stor vikt har lagts vid att båten 
skall vara så tyst som möjligt samt vid ex-
klusiv inredning. Det finns sittplats för 50 
gäster ombord. 

Ansvariga för bygget har varit Westers 
Mekaniska AB i Jordfall. Fartyget är 17 

meter långt och 5 meter brett och utrus-
tat med en 500 hk stark dieselmotor samt 
vattensprinklers i passagerarutrymmet. 

Visionen
Redareparets vision är att utveckla ex-
klusiva kryssningar genom Bohusläns 
skärgård upp till Norge och Telemarks-
kanalen. Genom prissumman de tilldelats 
kommer de en bit närmare visionen om 
ett större kombinerat passagerar- och 
bunkerfartyg för optimalt utnyttjande 
året runt. Fartyget ska även kunna ta ett 
hundratal bilar ombord. Affärsidén är 
att få intäkter från två olika inkomstkäl-
lor inom shipping, dels från tanksektorn, 
dels från passagerartrafik. 

Ambitionen är att utveckla svensk när-
sjöfart med helsvensk besättning. För att 
lyckas med det behövs tillräcklig lönsam-
het, vilket man tror är möjligt genom ett 
optimalt utnyttjande av ett fartyg på två 
olika marknader, under olika säsonger. 

Fartyget Viken
Fartyget, med det preliminära namnet 
m/s Viken, är tänkt att användas som 
kryssningsfartyg för maximalt 400 pas-
sagerare under sommarsäsongen och som 

Under Almedalsveckan delades Sveriges Redareförenings stora innovationspris,  
The Swedish Shipping Innovation Award, ut för första gången. Vinnare av priset, 
350 000 kronor, är ett medlemsrederi i Skärgårdsredarna, Dejlig Cruise AB, som  
fick priset för sin affärsidé med ett kombinerat passagerar- och bunkerfartyg. 

Dejlig Cruise 

fick Redareföreningens    innovationspris

Redareparet Ingemar och Yvonne Johansson, som var märkbart rörda och glada över att ha fått priset, fick ta emot diplom 
av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

m/s Windros
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bunkerfartyg för vegetabiliska oljor övrig 
tid. Det blir möjligt genom att samtliga 
passagerarutrymmen byggs i moduler 
som går att lyfta av från däcket. Vid om-
ställning från bunkerfartyg till passage-
rarfartyg rengörs bland annat tankarna 
med hetvatten. Omställningen beräknas 
ta 72 arbetstimmar. 

I grunden är fartyget ett tankfartyg 
med en stor plan däcksyta som kan rym-
ma två stora extra tankar alternativt sju 
stora passagerarmoduler med hytter, res-
tauranger, barer, butiker, konferensytor, 
intendentur osv. Fartyget kommer att ha 
ett mätbrev som passagerarfartyg och ett 
annat som tankfartyg. FKAB har gjort 
konstruktionsritning och underlag för 
offertförfrågan. 

Framdriften blir dieselelektrisk med ka-
talytisk avgasrening. Lågsvavligt bränsle 
kombineras med batteridrift vid manöv-
rering och landström vid tillägg. Fartyget 
målas med giftfri bottenfärg. Miljöprofi-
len blir en viktig faktor i framtida mark-
nadsföring tror Ingemar Johansson. 

Paret Johansson tänker sig ha en hel-
svensk besättning och vill även beställa 
fartyget av ett svenskt varv för bättre vill-
kor och garantier av Riksgälden. Kost-

naden för bygget beräknas bli cirka 200 
miljoner SEK. 

För att få finansiärer och investerare 
att nappa på projektet behöver projekt-
beskrivningen utvecklas och prissumman 
gör nu detta möjligt. Planen är att far- 
tyget Viken ska stå färdigt under 2015.

– Att Redareföreningen visat att man 
tror på idén betyder mycket för våra möj-
ligheter att få finansiärer att ställa upp. 
Det är en bekräftelse på att affärsidén är 
riktig. Redareföreningen vill också hållas 
informerade om hur det fortskrider och 
de har sagt att de ska bidra efter bästa 
förmåga till projektets genomförande, 
säger Ingemar Johansson avslutningsvis.

Läs allt om det vinnande bidraget på 
http://www.dejligcruise.se/

text och foto: leena tegevi

Dejlig Cruise 

fick Redareföreningens    innovationspris

Kombinationsfartyget m/s Viken är tänkt att användas som kryssningsfartyg under sommar-
säsongen och som bunkerfartyg övrig tid.

The Swedish Shipping  
Innovation Award 

Den svenska rederinäringen har alltid 
legat på förkant när det gäller utveck-
ling av marin miljöteknik, sjösäkerhet 
och logistik. För att gå vidare och öka 
innovationslustan beslutade Sveriges 
Redareförening förra året att inrätta 
”The Swedish Shipping Innovation 
Award”. 

De som avgör vem som vinner är en 
panel bestående av några av Sveriges 
största experter på området. Priset, 
som är på totalt 350.000 kr, kommer att 
delas ut årligen och är öppet för alla att 
söka – akademiska institutioner, företag, 
organisationer och privatpersoner. 

– Bakgrunden är att vi i föreningen 
vill uppmuntra kreativa krafter, visa 
att vi gör skillnad, dels internationellt 
när det gäller miljö- och sjösäkerhets-
arbetet och dels nationellt, när det 
gäller att hitta innovativa och praktiska 
transportlösningar för den svenska 
industrin och det svenska samhället, 
säger Christer Schoug, VD för Sveriges 
Redareförening.

Visionen är att utveckla  
exklusiva kryssningar genom 
Bohusläns skärgård upp till 
Norge och Telemarkskanalen.

Redareföreningens ordförande  
Anders Boman delar ut priset. 
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Flera gånger under den senare delen av 1900-talet har Västan 
varit föremål för diskussioner om utmönstring men genom bl 
a Stiftelsen Skärgårdsbåtens kampanjer har hon räddats till ef-
tervärlden. Efter ett politiskt beslut 2010 fick så fartyget under 
2011 / 2012 genomgå en fullständig upprustning och moderni-
sering på Marincenter Syd i Simrishamn. Waxholmsbolagets 
tekniske chef Tom Thureborg har haft huvudansvaret och pro-
jektledare har varit Sven Johansson vid Marincenter Syd.

Liten miljöpåverkan
Sven Johansson berättar att installationen av dieselelektriskt ma-
skineri och den mycket sofistikerade styranläggningen är unik 
och finns tidigare bara på isbrytare och större kryssningsfartyg. 
Det dieselelektriska maskineriet ger ett fast varvtal till dieselmo-
torn. En elmotor, som är kopplad direkt på propelleraxeln, styr 
varvtalet vilket ger en mycket jämn och tyst gång och minskar 

utsläppen. Västan har minskat sin dieselförbrukning från 100 
till 30 liter/tim vid 10 knop. Det är ungefär vad en långtradare 
drar, vilket gör henne till ett mycket bränslesnålt transportsätt. 
Dessutom har man installerat katalysatorer och partikelfilter 
som minskar de skadliga utsläppen till ett minimum.

Tyst och vibrationsfritt
Befälhavaren Stefan Sundberg har 
kört Västan i 20 år kombinerat med 
andra fartyg i Waxholmsbolaget. Han 
är glad åt att den gamla trotjänaren 
har fått en ordentlig, livstidsförlän-
gande och genomgående renovering. 
Den största skillnaden är enligt Ste-
fan, tystnaden och det snabba rodret, 
något som han är väldigt nöjd med. 

VäsTaN som Ny

efter 112 år i trafik
I förra numret av tidningen beskrev Gunnar Friberg upprustningen av den gamla trotjänaren m/s Västan som har gått 75 år i 

Waxholmsbolagets tjänst. Efter nästan ett år på varv är hon nu klar att åter trafikera Stockholms skärgård. Den 23 augusti var det 

dags för provtur med politiker, press och personal från rederi och varv. Under resan bjöds på lunchbuffé med inslag av år 1900.

Tekniska data m/s Västan
Längd:  32,47 m
Bredd:  5,91 m
Djupgående:  3,1 m
Tonnage:  166/69
Huvudmotor:  Volvo Penta D16 MG, 450 kW
Reservmotor:  Volvo Penta D9, 239 kW
Elmotor för 
framdrivning:  ABB 0-260 v / min, vikt 6,5 ton
Propeller-
anläggning:  Hundested / IDEA Marine

T v: Waxholmsbolagets VD 
Anders Lindström, t.v. häl-
sade alla välkomna ombord. 
Längst till höger, Bosse Ring-
holm, tidigare trafiklands-
tingsråd och ordförande i 
WÅABs styrelse samt senare 
finansminister, som var med 
och räddade Västan 1984.  
I mitten Janne Norell, WÅAB.

T h: Sven Johansson, VD  
vid Marincenter Syd och Eva 
Nilsagård, Volvo Penta. 

Förut väsnades det som tusan på hela fartyget, i försalongen gick det knappt att vara.  
Nu har både oljud och vibrationer försvunnit helt, det är en otrolig skillnad! BEFäLHAVAREn StEFAn SunDBERG

Stefan Sundberg.

tavlan med Västans alla olika ”skepnader”  
under åren målad av konstnären Sune Envall,  

pryder nu styrbordsgången. 

text & foto: leena tegevi
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Genom mätningar ombord på Styrsöbo-
lagets fartyg i älvtrafiken, med ordinarie 
besättningar, har vi sett att olika körsti-
lar har stor inverkan på bränsleförbruk-
ningen. Att det kunde variera så mycket 
som 40 % kom dock som en överrask-
ning, även om tidigare studier på andra 
fartyg visat liknande siffror. Kunde 
det här verkligen stämma? Vi kan vår 
trafik och våra turlistor är sedan flera år 
anpassade och intrimmade. 

–Visst kan vi spara bränsle, men då 
måste det ges mer utrymme i turlistan, 
var en vanlig synpunkt i början av 
projektet. Idag har de här synpunkterna 
nästan försvunnit. Visserligen är det 
sant att man skulle spara bränsle med 
långsammare körning, men det intres-
santa var ju huruvida man kan spara 
utan att tumma på kvaliteten gentemot 
passagerarna. 

Vem kan då utbilda befälhavarna i 
att köra mer bränsleeffektivt? Styrsö-
bolagets svar: Befälhavarna själva, bara 
de får rätt verktyg. Styrsöbolaget valde 
att installera bränslemätningssystemet 
”Blueflow” med tydlig och direkt kom-
munikation via display på bryggan. 
Felmarginalen är ± 5 %. Befälhavaren 
kan hela tiden själv se hur körningen 
påverkar förbrukningen och själv dra 
slutsatser och anpassa sin körstil. 

Obligatorisk utbildning i sparsam  
körning
– Det är en helt annan medvetenhet nu 
när man kör med det här systemet. Jag 
har själv minskat min förbrukning med 
cirka 23 % säger Pär Olofsson, skeppare 
på Älvsnabben 5.

– I början ansträngde jag mig lite extra 
men numera sitter det i näven. Tidigare 
hade man inget att jämföra med. Nu 
diskuteras körteknik med de andra 
skepparna. Det blir som en tävlan mot 
sig själv. 

Systemet kom i full drift på tre av 
älvbåtarna hösten 2011. Under våren 
har en skeppare från respektive fartyg, 
samt teknikansvarig och undertecknad 
från kontoret samlats för att diskutera 

erfarenheter runt ”Blueflow”. Bränsle- 
förbrukningen har analyserats utifrån 
olika körstilar. Gruppen har inte vetat 
om vem som utfört körningarna. Utifrån 
dessa möten har en lista arbetats fram 
med olika punkter som påverkar bräns-
leförbrukningen, positivt såväl som 
negativt. Punkterna kommer att ligga till 
grund för framtida obligatorisk utbild-
ning i ”sparsam körning”. En pilotstudie 
har visat att en ordentlig genomgång av 
mjuk- och hårdvaran tillsammans med 
tydlig respons på uppnådda resultat är 
viktigt för att intresset skall bibehållas 
på sikt. 

Det är också intressant, och viktigt att 
poängtera, att det inte bara finns en op-
timal körstil, utan befälhavare med olika 
körstilar kan nå liknande resultat. 

Manövrering har störst påverkan
Vi är nöjda med systemet som vi använ-
der. För oss i land öppnar inloggning 
via nätet nya möjligheter att planera 
trafiken. Här kan man i efterhand gå in 
och jämföra olika körningar och på sätt 
dra slutsatser om t.ex. vilken påverkan 
annat vägval kan ge. Skepparna kan se 
om krafterna i uppgasningar används 
optimalt för framflyttning eller om 
”onödig” kraft ges. Genom en kartfunk-
tion kan man följa fartyget och se hur 
stor förbrukningen är vid en viss specifik 
punkt under resan. 

Analys av resultaten visar att störst  
potential till besparing finns vid manöv- 
rering, vilket inte var helt otippat. Be-
fälhavaren blir här tydligt medveten om 
vad saxning av maskiner och kraftiga 

Styrsöbolaget satsar på mätsystem 
med direkt stimuli och respons
Hur kan man spara mest bränsle?  
Bränslesnålare maskiner i all ära, men 
det är personen bakom spakarna som 
kan göra den stora skillnaden.

– Det är en helt annan 
medvetenhet nu när man 
kör med det här systemet. 
Jag har själv minskat min 
förbrukning med cirka 
23 %säger Pär Olofsson, 
skeppare på Älvsnab-
ben 5.

Text: Ellinor Svensson  Styrsöbolaget, (miljöcertifierade enl. ISO 14001), driftledare och projektledare för sparsam körning

Bränsleprofilgraf.
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girar gör för bränsleförbrukningen. 
Analyserna har gett insikter och idéer 
för vidare utveckling. 

Skärgårdstrafiken nästa
Under hösten kommer Styrsöbolaget 
arbeta vidare med projektet och flytta 
fokus till skärgårdstrafiken. I skärgårds-
trafiken är Vesta, samt båda snabbåtar-
na utrustade med Blueflow. Resten  
av flottan kommer att uppdateras efter- 
hand. Skarven, som är stationerad i 
älvtrafiken under vinterhalvåret och 
skärgården under sommaren, har redan 
visat att det är möjligt att spara bränsle 
även i skärgårdstrafiken. 

– Vi har använt av oss Blueflow på 
Skarven i drygt ett halvårs tid. Från det 
att vi startade med projektet ombord 
har vi hittat ny körteknik och olika 
varianter vi kan använda oss av för att 
sänka vår förbrukning ytterligare. Till 
en början trodde vi inte att vi skulle 
kunna få ner förbrukningen så mycket, 
men mätningen har visat på otroligt fina 
resultat. Programmet är lätt att använda 
och ger oss hela tiden information om 
den aktuella bränsleförbrukningen säger 
Kim Sjögren, befälhavare på Skarven.

Mätningar
Ovan ges ett exempel på resultat från 
mätningar på ett fartyg i älvtrafiken. 
Mätningarna är gjorda under liknande 
förhållanden med avseende på vind och 
passagerarantal. Mätvärden baseras 
enbart på huvudmotorer och ingen av 
befälhavarna har vid något tillfälle kört 
fortare än 11 knop. Alla mätningar är 
utförda på ett och samma fartyg. Sträck-
ningen är Klippan – Lilla Bommen. 
Älvtrafiken har under våren 2012 mins-
kat sin bränsleförbrukning med  12 % 
jämfört med våren 2011. (20 % jämfört 
med 2010) I älvtrafiken är samtliga far-
tyg utom Älv-Vira utrustat med bränsle-
mätningssystem. Båt med tidigare lägst 
förbrukning i bolaget har minskat sin 
förbrukning med hela 16 %. Kostnaden 
för inköp och installation har redan efter 
sex månader sparats in genom minskade 
bunkerkostnader! 

Projektet har visat att vi mycket väl 
kan bibehålla god punktlighet, samtidigt 
som vi minskar vår bränsleåtgång, och 
därmed våra avgasutsläpp.

Befälhavare A B C D E
Tid 5h 5h 5h 5h 5h

l/h 24,7 27,8 41,8 40 35,8

l/nm 4,18 4,64 7,01 7,78 5,93

medelfart 5,91 5,99 5,96 5,9 6,04

nm 29,6 30 29,8 29,5 30,2

förbrukning (l) 124 139 209 200 179

Vi har använt av oss Blueflow på Skarven i drygt ett halvårs tid.  
Från det att vi startade med projektet ombord har vi hittat ny körteknik 
och olika varianter vi kan använda oss av för att sänka vår förbrukning 
ytterligare. Kim Sjögren, befälhavare SKarven

Not:
Styrsöbolaget har under de senaste åren 
genomfört flera olika åtgärder för att 
minska bränsleförbrukningen och därmed 
utsläppen. förutom att man börjat instal-
lera bränslemätningssystem i fartygen har 
man bland annat bytt till bränslesnålare 
motorer i några fartyg, satt in två snabb-
båtar med lägre bränsleförbrukning per 
distans samt blästrat fartygsbottnar för 
minskad friktion.

man räknar med att de olika bränsle-
besparingsprojekten hjälpt till att spara 
5 % bränsle på den totala förbrukningen 
under 2011 för Styrsöbolaget. Det innebär 
att man minskat CO2-utsläppen med cirka 
500 ton.

– bränslemätningssystemet har inte varit 
igång hela 2011 och än så länge finns det 
inte i alla båtar. nu går vi vidare med ett 
intensifierat fokus även på fartygen i skär-
gårdstrafiken. vi har stora förväntningar på 
ytterligare bränslebesparingar och mins-
kade utsläpp när alla fartyg utrustats med 
systemet, säger vD bertil Karlsson.

Anm. Skärgårdsredarna avser att inom 
kort teckna ett upphandlingsavtal för med-
lemmarna gällande blue flow. information 
kommer i ett medlemsmail så snart det är 
klart. reD.
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✯  Advokatfirman Nova  |  Anders Fernlund

När man säljer något så förväntar man sig betalt. Detta gäller 
oavsett om det handlar om matvaror i livsmedelsaffären, om ett 
företag säljer en produkt eller om en ägare säljer sitt företag. 

Vid vilken tidpunkt betalning skall ske är dock inte en själv-
klarhet. Huvudprincipen är att prestationerna – varan och 
pengarna – utväxlas samtidigt, därav namnet ”samtidig-
hetsprincipen”. Denna princip tillämpas i livsmedelsaffären 
och i de flesta butiker. Man får sällan kredit vid köp i butik. 
Undantaget är dock om man köper med kreditkort. Då är det 
inte den säljande butiken som ger krediten utan en tredje part, 
kreditkortsföretaget. 

Om man är företagare och köper varor från ett annat företag 
så är det vanligast att man får varan levererad och får en fak-
tura i samband med leverans eller kort därefter. Fakturan skall 
betalas inom visst antal dagar. Man har då fått kredit. Även 
här finns undantag i form av företag som vill ha betalning i 
förskott (via internetbank eller betalning via kontokort) eller 
som skickar varorna mot postförskott. 

Slutligen, om jag ska sälja mitt företag eller något större objekt 
(ett hus, ett fartyg eller motsvarande), så är det vanligt att man 
upprättar ett avtal kring köpet och att man bestämmer betal-
ningstidpunkten i avtalet.

Alla dessa varianter är vanligt förekommande och fullt lag-
liga. Vi har avtalsfrihet inom detta område, vilket innebär att 
det som parterna har kommit överens om gäller mellan dem. 
Om parterna glömmer att avtala om betalningstidpunkt så gäl-
ler grundprincipen om samtidighet. Säljaren kan då vägra att 
leverera om inte köparen samtidigt betalar. 

Försäljning på kredit alltid en risk
Att lämna ifrån sig en vara utan att få betalt samtidigt (försälj-
ning på kredit) innebär alltid en risk. Hur stor risken är kan 
man bedöma genom att låta sin bank ta en kreditupplysning 
på köparen. Den största risken är att köparen går i konkurs 
innan betalning har skett. Som säljare blir man då av med 
varan (den ingår i konkursboet) och man får en oprioriterad 
fordran i konkursen. En annan risk är att köparen vägrar att 
betala eller betalar för sent. I det läget, när köparen har varan 
i sin besittning, kan man inte häva köpet och kräva tillbaka 
varan. Man har bara en enkel penningfordran mot köparen. 
Hävningsmöjligheten har man bara innan varan är levererad 
och återkravet kan man bara göra om man har ett ägande-
rättsförbehåll. Ett sådant förbehåll är inte giltigt om köparen 
får konsumera varan, sälja den vidare eller infoga den i annan 
egendom.

Som framgår av denna redogörelse så är betalning i förskott 
eller samtidig betalning alltid att föredra, men vad gör man om 
det inte är möjligt? Hur kan säljaren begränsa eller undvika 
risken vid försäljning på kredit? 

Krav på säkerhet
En försäljning på kredit bör kombineras med krav på säkerhet. 
Som säljare lämnar man ifrån sig varan och får inte betalning-
en förrän efter viss tid. Med en säkerhet kan man känna sig 
trygg att få betalt. Säkerhet kan vara bankgaranti, panträtt, 
företagshypotek, deposition eller borgen. 

Hur säkrar jag betalning  
vid försäljning?

En annan risk är att köparen vägrar att betala 
eller betalar för sent. I det läget, när köparen har 
varan i sin besittning, kan man inte häva köpet 
och kräva tillbaka varan. Man har bara en enkel 
penningfordran mot köparen.



 Skärgårdsredaren 3-12 ★ 15 

Bankgaranti bör i säljarens intresse vara ovillkorad och skall 
utfärdas av en bank. Enda villkoret för att säljaren skall få 
påkalla bankgarantin skall vara att köparen inte har betalat 
köpeskillingen i rätt tid.

Köparen kan också lämna panträtt i fast egendom, lös 
egendom, flygplan eller fartyg. Om panten är lös egendom så 
skall den överlämnas till säljaren (panthavaren), i övriga fall 
skall ett pantbrev upprättas och överlämnas till säljaren. Om 
säljaren inte får betalt i tid, kan han sälja panten och få betalt 
ur försäljningslikviden. 

Företagshypotek är ungefär samma sak som ett pantbrev i 
fast egendom men säkerhetsmassan som tryggar betalningen 
är företagets lösa egendom som hör till näringsverksamheten 
utom kassa- eller bankmedel. 

Deposition innebär att köparen betalar köpeskillingen 
till en tredje part (bank, advokat, mäklare, etc.) som sedan 
har instruktionen att betala beloppet till säljaren vid viss 
tidpunkt. Detta förfarande ger både köpare och säljare trygg-
het eftersom säljaren vet att pengarna finns att hämta viss 
tid efter leverans och köparen vet att pengarna inte betalas 
ut förrän leverans har skett och eventuellt godkännande har 
gjorts. 

Slutligen kan borgen användas om ingen av ovanstående 
säkerheter kan erbjudas av köparen. Om köparen är ett före-
tag så är det lämpligt att ägaren skriver borgen, annars kan 
man som säljare acceptera vem som helst som borgensman så 
länge denne har betalningsförmåga. Gäller det ett betydande 
belopp så bör man göra en kreditupplysning på borgensman-
nen. Borgen finns av olika sorter och det som är mest fördel-
aktigt för säljaren är en sk proprieborgen då borgensmannen 
påtar sig ansvaret ”såsom för egen skuld”.

Dröjsmålsränta
Så här långt har vi talat om de fall då vi ska skydda oss mot 
en köpare som inte betalar överhuvudtaget. Men hur mini-
merar vi risken att säljaren inte betalar i tid? Det enklaste  
sättet är att komma överens om ett straff för sen betalning. 
Det vanligast förekommande straffet är dröjsmålsränta.  
Det är så vanligt att man inte ens behöver avtala om den. 
Har man inte kommit överens om något i den delen så kan 
man alltid kräva dröjsmålsränta enligt räntelagen. Enligt den 
lagen är räntesatsen bestämd till åtta procentenheter över 
Riksbankens referensränta (idag 1,5 %) och räntan löper 
från 30:e dagen efter fakturadatum. Eftersom full avtalsfrihet 
gäller så kan man komma överens om striktare regler såväl 
vad avser räntan som från vilken tidpunkt räntan skall löpa. 
Det är inte ovanligt att företag har en dröjsmålsränta  
på 1,5 % per månad (dvs 18 % på årsbasis) och att denna 
debiteras redan efter förfallodagen, t.ex. efter 10 dagars 
kredittid. Observera dock att sådana villkor måste vara  
överenskomna mellan parterna för att gälla.

Preskription
Slutligen, hur länge kan man kräva betalning? Den lagstad-
gade preskriptionstiden näringsidkare emellan är 10 år. Om 
motparten är en konsument kortas tiden ner till 3 år. Inom 
denna tid måste fordringsägaren (säljaren) påminna köpa-
ren om skulden för att den inte skall preskriberas. En sådan 
påminnelse bör ske på sådant sätt att man i efterhand kan 
bevisa att köparen blivit påmind. Med påminnelser inom 
preskriptionstiden kan en fordran leva för alltid, annars är 
risken att fordringen förfaller och blir värdelös.

text: anders fernlund
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Sjöfartens Kultursällskap skapades bland 
annat för att förvalta sjöfartens historia 
och utveckla den för framtiden. Genom 
att knyta till sig olika intressenter inom 
sjöfartsnäringen och blanda dem med 
båtologer, museifolk och människor som 
bara var intresserade av ”sjön”, skapade 
man förutsättningar för ett sällskap som 
kunde föra sjöfartens kulturella värden 
vidare. Sällskapet hittade nya vägar för 
såväl författare som konstnärer av olika 
slag.

Förhistorien till sällskapets tillkomst 
och ändamål kan kanske beskrivas på 
följande sätt: 

Organisationen Sjöfartsforum kultur-
satsade under slutet av nittiotalet tillsam-
mans med Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, 
vilket bland annat medförde att ”sjökul-
turen” kunde etableras på Bok- och Bib-
lioteksmässan redan 1997. Litteraturens 
”finrum eller häxkittel”. Välj själv.

Den drivande kraften var tidigt Sjö-
fartsforums informationschef Berit Blom- 
qvist som samlade ihop ett antal likasin-
nade människor från sjöfartsnäringen.  
Man etablerade redan 1997 en före-
gångare till dagens ”sjöfartsmonter” på 
mässan i Göteborg tillsammans med en 
”löslig” grupp kulturintresserade inom 
branschen.

Sjöfartens kultursällskap
Efter en dag på Vinga år 2000 bildades 
på initiativ av Berit och Sjöfartsverkets 
dåvarande generaldirektör Anders Lind-
ström, ”Sjöfartens Kulturkommitté”. 
Anders blev också den förste ordföran-
den i den nystartade kulturkommittén 
som samlade intresserade från rederier, 
fackföreningar, museer och enskilda per-
soner. Efter bokmässan 2001 hände nå-
got som så när kunde ha ändat den endast 
ett och ett halvt år gamla ”kommittén”. 
Sjöfartsforum beslutade sig för att lägga 
ner all sin kulturella verksamhet. Men ur 
tumultet återuppstod liksom fågeln Fe-
nix en ny fristående kulturorganisation 
som tack vare Berits envishet kunde leva 
vidare. 2002 bildades formellt Sjöfartens 
Kultursällskap vars stadgar fastställdes 
den 31 januari.

Ändamål
Föreningens har till ändamål att öka in-
tresset för sjöfolks- och sjöfartskulturen 
både inom och utom sjöfartsnäringen 
genom:

• att underlätta för sjöfartens aktörer att 
nå musiker, författare, skådespelare, 
fotografer, regissörer, konstnärer och 
andra verksamma inom kulturens om-
råde.

• att uppmuntra till egna kulturgärningar. 
• att stödja och initiera olika sjökultu-

rella projekt.
• att medverka till att musiker, förfat-

tare, skådespelare, fotografer, regissö-
rer, konstnärer och andra verksamma 
inom kulturens område får chansen att 
se sjöfarten som miljö, inspirationskäl-
lor och motiv.

• att presentera sjöfarten på ett nytt sätt 
för allmänhet och makthavare. Sjöfart 
är inte bara transporter, det är kultur 
också!

• att göra sjöfarten mera medveten om 
kulturens betydelse i samhället. Vi vill 
göra sjöfarten bättre på att se kulturen 
och därmed öka efterfrågan på kultur.

Med den portalparagrafen som ledstjärna 
har det rullat på. Anders Lindström efter-
träddes på ordförandeposten i samband 
med namnbytet och omorganisationen 
av Karl-Erik Finnman (dåvarande ord-
förande i Sjöbefälsförbundet) som fort-
farande innehar den rollen i Sällskapet. 
Vi har vuxit en hel del sedan starten och 
på den vägen är det när vi snart står inför 
vår femtonde bokmässa. 

En rad olika aktiviteter
Kultursällskapet har faktiskt levt upp till 
sina åtaganden och under de senaste tio 
åren bidragit till en rad sponsringar av fil-
mer, böcker, CD-skivor med sjömansmu-
sik, utställningar, resor till sjöss för för-
fattare och fotografer m.m. Skrivarkurs 
för medlemmarna har också anordnats.

Samarbete med Statens Maritima Mu-
séer och Göteborgs Sjöfartsmuseum har 
knutits till Sällskapet och det senaste till-
skottet i vår verksamhet är Båtologerna i 

Göteborgs medlemskap i föreningen. De 
vet det mesta om fartyg. Nya såväl som 
gamla.

Sjöfartens Kultursällskap har också 
under åren gett ut tre sjöfartsinriktade 
antologier,

”Sjömansboken 1999, Sjömansboken 
II 2001 och Kärlek till sjöss/Sjömans-
boken III 2010”. Skrivna av kända och 
okända personer med det gemensamma 
att de alla har ”seglat till sjöss” någon 
gång i sitt liv eller haft anhöriga som gjort 
det.

Finansiering
Kultursällskapet lever av bidrag från 
rederier, avgifter från branschorganisa-
tioner, museer och enskilda medlemmar 
m.m. Stiftelsen Sveriges Sjömanshus 
sponsrar exempelvis ensamt hela bok-
mässeprojektet. Sällskapets ambitioner 
är att alltid ge medlemmarna valuta för 
pengarna. Det har man också lyckats 
åstadkomma genom att dela ut biljetter 
till intressanta sammankomster, filmer, 
teaterföreställningar, böcker, CD-skivor 
etc.

Att räkna upp alla deltagande medlems-
organisationer låter sig inte göras i en kort 
artikel om vår verksamhet, men för den 
intresserade finns möjligheten att gå in på 
vår hemsida www.sjofartskultur.org där 
man kan få svaren på sådana frågor samt 
frågor om medlemskap.

Berit lämnade 2010 sitt uppdrag som 
kanslichef hos oss och vi har bytt adress 
från Skeppsmäklarföreningens postlåda 
till Breakwater Publishings borta vid 
gamla Carnegie bryggeriet i Göteborg.

På kanslitet finns idag inte mindre än 
tre ansvariga som hjälper dig att få svar 
på dina frågor: Lennart Fougelberg,  
Johanna Sparf och Jennie Eriksson.  
Du når dem säkrast via e-post: 
info@sjofartskultur.org

Möt oss ”live” i Sjöfartsmontern på 
Bokmässan den 27 – 30 september.

text: karl-erik finnman

Sjöfart är inte bara transporter 
– det är kultur också!
Men vad har då sjöfart och kultur gemensamt kan man ju fråga sig? Ja, det brukar ju påstås att sjömän är bland de mest  
belästa människorna i världen och det kan väl ligga en del sanning i det. På långa frivakter till sjöss har ”tristessen” av hävd  
fyllts av litteratur av allehanda slag. Man kan drömma sig hem, långt bort ifrån, genom sidorna i en bok.
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Det allmänna intresset för mat 
och vin har både ökat efter-
frågan och kvaliteten på den 
kunskap som rör måltidsupp-
levelser. Den moderna svenska 
gästens förväntningar har kom-
mit att ställa allt större krav på 
kunnig personal, både i kök och 
i servis, inte minst när det gäller 
kunskap om mat och vin  
i kombination. 

Konsten att kombinera mat 
och vin präglas av olika skolor. 
Många utgår från allt för ge-
nerella råd avseende vinförslag 

– ofta baserat på geografiskt ursprung och regionala rätter, till 
mat från Toscana rekommenderar man Chianti t ex. Andra 
är än mer katekesiska med enkla regler uppbyggda kring en 
bestämd idé t.ex. att man endast kan dricka vitt vin till fisk 
och rött vin till kött. Till dagens restaurangkök har dessa råd 
inte samma bärighet som tidigare. Orsaken är att de renodlade 
maträtterna har minskat i betydelse till förmån för en bland-
ning av olika matkulturer i s.k. crossover komponeringar. 
Även gamla traditionella maträtter har inventerats och fått en 
ny kostym.

Nya smaker och nya trender
Nya smaker och dofter med olika ursprung har skapat  
spännande mat-trender i en takt vi aldrig tidigare skådat. 
Problemet med de gamla idéerna om mat och vin i kombina-
tion är att rekommendationerna är alldeles för generella för 
att passa den nya variationsrikedomen. En annan faktor som 
gjort de traditionella vinråden mindre aktuella är den tekniska 
utvecklingen inom vintillverkningen. Idag kan man med vin-
odlingen och tillverkningen delvis påverka de vinstilar som 
man vill göra. Ett tydligt exempel är den fallande produktio-
nen av viner med markerad strävhet och syra som har minskat 
till förmån för mjukare smaker. Idag hittar man många röda 
viner som passar utmärkt till bland annat fisk, skaldjur och 
dess tillbehör. 

Den femte grundsmaken Umami
Forskningen kring vin och måltidsupplevelsen har lett till 
många spännande upptäckter under de senaste två decennier-
na. En viktig sådan ledde till att Tim Hanni, Master of Wine, 
utvecklade teorin och metoden Cause and Effect som slog ner 
som en bomb i den konservativa vinvärlden. Metoden bygger 
på forskningen om smaksinnenas anpassningsförmåga och 
sammanfattar vad som händer med grundsmakerna när mat 
och vin möts. 

Ett annat mycket viktigt framsteg har varit kartläggningen av 
den femte grundsmaken, Umami, som upptäcktes redan i bör-
jan av nittonhundratalet av professor Kikunae Ikeda. Det var 
först i och med upptäckten av umamikänsliga smakceller, år 
2000, som den blev accepterad som den femte grundsmaken. 
Slutsatsen är att gästens upplevelse av vinet kommer att vara 
helt beroende av hur maträtten serveras och hur den är kom-
ponerad. Har man inte tagit hänsyn till vinets karaktär kan de 
spännande tillbehören i själva verket förstöra upplevelsen av 
ett i övrigt helt fantastiskt vin och en helt fantastisk maträtt. 
Vid mitt senaste besök hos Tim Hanni och hans forskargrupp 
i USA fick jag möjlighet att ta del av de vidareutvecklingar av 
smakteorierna som gjorts. Man har framförallt inriktat sig på 
syra, sälta och umami för att hitta nyckeln till hur man har 
de bästa förutsättningarna att skapa lyckade måltidskombi-
nationer. Det är efter denna metodik som vinimportören och 
kunskapsföretaget Grand Vinum arbetar för att hjälpa restau-
ranger med utbildning och workshop om hur man kombinerar 
mat och vin. 

Metoden som används bygger på att bedöma de egenskaper i 
maten och i vinet, både enskilt och tillsammans, som påverkar 
upplevelsen: 
• vinets övergripande karaktär
• fruktighet, vilket avser vinets fyllighet i kombination med 

dess intensitet, dvs. hur mycket vi upplever att vinet smakar
• syra, sötma, bitterhet och strävhet i förhållande till frukten
• umami i maten (Umami sensitivety method)
• arom/bouquet där man tittar på likheter i smaken som gör 

att vinet passar ovanligt bra till vissa tillbehör, t.ex. en bit 
rökt sidfläsk till en Napa pinot noir med vissa rökta fattoner 
från det amerikanska ekfatet

Anpassa vinerna till restaurangens meny
Denna metod underlättar för oss att hitta de viner i vårt sor-
timent som passar bäst till våra kunders menyer. Utöver detta 
erbjuder vi stöd som bland annat innefattar utbildning av både 
serveringspersonal och kockar. Vi strävar ständigt efter att un-
derlätta arbetet med restaurangens vinmeny. Idén med att an-
vända denna typ av verktyg och metoder är för att avlasta våra 
kunder. Vi minskar behovet av omfattande och kostsamma 
provningar där man väljer ut viner som passar restaurangens 
meny. Genom att förenkla vinvalet på detta sätt kan man vara 
mer kreativ i köket utan att vinmenyn blir lidande. 

I nästa nummer av tidningen kan du läsa om mer om  
Umami och konsten att matcha vin och mat.

Sverige
En måltidskultur i förändring
För drygt tio år sedan tog Sverige på allvar steget in i måltidsupplevelsens värld. Matlagningsprogram på varje kanal har gjort  
mat- och vintips till en del av vår vardag. Kreativiteten i de svenska restaurangköken har placerat oss som en av de främsta 
matlagningsnationerna. Inte minst har det visats genom våra internationella framgångar. 

Anders Herdenstam

✯  Grand Vinum  |  Anders Herdenstam

Medlemmar i Skärgårdsredarna, håll utkik efter  

månadens skärgårdsvin på hemsidan!
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✯ Från Kust & Hav
Sjöfartsverket förordar nuvarande brohöjd över Göta Älv
Det pågår diskussioner om en ny Göta älvbro i Göteborg och 
hur hög den ska vara. Sjöfartsverkets ståndpunkt tar sin ut-
gångspunkt i sjöfartens och industrins intressen. Man menar att 
farleden i Göta älv genom Göteborg är av riksintresse, eftersom 
den är en viktig sjötransportled för Vänerregionen och hamnarna 
längs älven. Industrins konkurrenskraft i området är beroende av 
en effektiv sjöfart.

– Vi håller fast vid samma ståndpunkt som vi har haft hela  
tiden. Sjöfarten måste flyta effektivt för industrins skull. Dess-
utom är Göta älv och Trollhätte kanal en viktig del av fritidsbåts-
sektorns vattenväg till Vänern och Göta kanal, säger Noomi 
Eriksson, ekonomidirektör och ansvarig för Sjöfartsverkets  
infrastrukturplanering.

Därför förordar Sjöfartsverket samma brohöjd som idag, efter-
som det medför få broöppningar och därmed minsta möjliga 
störningar för både sjöfarten, fritidsbåtstrafiken och lokaltrafiken 
över bron. En lägre brohöjd skulle få negativa konsekvenser för 
sjötrafiken norrut. Att värna om en effektiv sjöfart ligger också i 
linje med EU:s framtida transportmål, där det har slagits fast att 
inre vattenvägar ska användas i större utsträckning och att 30 
procent av vägtransporterna ska flyttas över till andra transport-
medel till 2030, enligt Sjöfartsverket.

Seminarium med Initiativet 
Hållbara Hav
Briggen Tre Kronor bjöd in till 
ett seminarium i närvaro av 
Kronprinsessan Victoria den 
29 augusti på Kastellholmen 
i Stockholm. Miljöminister 
Lena Ek inledningstalade 
och bland föreläsarna fanns 
Björn Risinger, GD för 
Havsmyndigheten, Anna 
Linusson, VD för Håll Sverige 
Rent och Folke Rydén, Baltic 
Sea Waste Campaign.

På agendan stod bl.a  
marin nedskräpning, hållbart 
nyttjande av havets resurser, 

kemikalier och gifter i havsmiljön samt hållbarhetsarbete i  
näringslivet.

Stena expanderar
Den tyska konkurrensmyndigheten Bundeskartellamt godkänner 
affären mellan Stena Line och Scandlines Deutschland GmbH 
som presenterades den 30 maj gällande förvärv av fem färjelinjer 
med trafik mellan Sverige och Tyskland till Lettland. Affären är 
en del av Stena Lines strategi att expandera till marknader med 
tillväxt och beräknas vara helt klar i slutet av augusti. 

– Godkännandet från den tyska konkurrensmyndigheten 
Bundeskartellamt var ett viktigt steg framåt i processen.  
Nu genomför vi förvärvet och det förväntas vara klart under  
augusti månad, säger Gunnar Blomdahl, VD på Stena Line.

Tillväxtverket delar ut 60 miljoner
För att göra områden mer attraktiva för utländska turister och  
för att förlänga turistsäsongen har tillväxtverket beslutat dela ut 
60 miljoner till fem olika regioner i Sverige.

Strömma favorit bland turister
Strömma Kanalbolagets skärgårdsturer är nominerade till  
TRIP Global Award 2012. Upplevelser som Lilla skärgårdsturen 
och Tusen öars kryssning är storfavoriter hos besökarna enligt 
norska, finska, danska, tyska, holländska, brittiska, amerikanska 
och ryska researrangörer.

– Det är jättekul att vår satsning på fördjupade upplevelser, 
guidning ombord och även i land, har fungerat. Vi väljer ju ut de 
bästa destinationerna och vackraste färdvägarna i skärgården 
och serverar dem som på silverfat, säger Magnus Krantz,  
programchef på Strömma Kanalbolaget. 

På Svenska Turistgalan den 18 oktober avgörs vem som 
vinner utmärkelsen ”Den bästa upplevelsen i Sverige”. Det in-
ternationella priset TRIP Global Award delas ut av Rese- och 
Turistnäringen i Sverige och senast 2010 vann Strömma priset 
med sina GötaKanal-upplevelser.

Världens största anläggning för landström
Den 14 september inviger Ystad hamn världens största anlägg-
ning för landström. Satsningen är ett led i ambitionen att skapa 
en grönare hamn och innebär en satsning på cirka 35 miljoner 
kronor för hamnens del. För fartygens del innebär anpassningen 
till landström en investering i transformatorer och annat på om-
kring fem miljoner kronor per fartyg. 

Satsningen betyder att Ystad hamn från och med i höst får 
fyra kajplatser där färjorna som trafikerar Ystad kan koppla upp 
sig på elnätet via en så kallad High Voltage Shore Connection 
– HVSC. På så vis minskas såväl buller som avgaser från de die-
seldrivna kraftverk som annars försörjer fartygen med elkraft vid 
uppehåll i hamnen. Inkoppling till landström gör Ystad mer mil-
jövänligt och hamnen till en av landets grönaste. Anläggningen 
är dimensionerad att leverera cirka 5 megawatt i en spänning 
på 11 000 volt. Det motsvarar elbehovet för ett litet villasamhälle 
med cirka 500 hus, eller produktionen från två vindkraftverk. 

Unikt för anläggningen är också 
att anläggningen klarar av såväl 50 
som 60 Hz spänning, vilket innebär 
att rederierna slipper investera i 
frekvensomriktare när de anpassar 
sina fartyg.

Kontakten som ansluts till fartyget 
är rejäl och väger cirka 23 kilo.  
Ett spel inne i kranen höjer och  
sänker kabeln till rätt höjd för att 
kunna tas in genom fartygssidan.

FOTO: HELENE OHSBECK

HKH Kronprinsessan Victoria.
FOTO: LEENA TEGEVI

Waxholm III
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Viking Grace sjösatt
Sjösättningen av Viking Lines nybygge Viking Grace inleddes 
vid STX Finlands Åbovarv fredagen den 10 augusti 2012 med 
kanonskott, varefter nybyggnadsdockans ventiler på traditions-
enligt sätt öppnades av representanter för beställare, varv och 
klassificeringssällskapet Lloyd´s Register. Fartyget bogserades 
därefter till utrustningskajen. Viking Grace blir det första stora 
passagerarfartyget i världen med LNG-drift. Hon får kapacitet 
för 2.800 passagerare och 1.275 filmeter last. Trafikstart på linjen 
Åbo-Åland-Stockholm blir det i mitten av januari 2013. Viking 
Grace ersätter då den ena av linjens nuvarande färjor, Isabella, 
som är till salu. Fartyget har redan en egen hemsida: 
www.vikinggrace.com

Miljön i fokus
Viking Line har målmedvetet planerat bygget av Viking Grace så 
att bästa teknik har kunnat användas i syfte att uppnå en renare 
miljö enligt principen om hållbar utveckling. Inom samtliga om-
råden har optimala miljölösningar eftersträvats. Ett hydrodyna-
miskt skrov minimerar svallvågorna och LNG-driften reducerar 
utsläppen radikalt. Ombord har man har sett över alla aktiviteter 
från TV-apparater, städning, belysning, råvavor, förpackningar 
i kök och taxfree till ett produktsortiment med ”gröna värde-
ringar”.

Miljön ombord ska utredas
Svenska Miljöinstitutet IVL ska undersöka miljön ombord på 
fartyg för att se vilka risker de ombordsanställda löper för att bli 
utsatta för kemiska substanser och partiklar. De ska också ut-
veckla teknik för att övervaka innemiljön på fartyg och ge förslag 
på hur man kan förbättra miljön, vilket sedan ska kunna använ-
das både på befintliga fartyg och som underlag när man bygger 
nya.

Farledsprojektet i Gävle statligt finansierat
Sjöfartsverket har skrivit kontrakt med Boskalis Sweden som 
ska utföra det stora muddringsarbetet i Gävle Hamn. Det inne-
bär startskottet för det första farledsprojektet i modern tid som 
finansieras via anslag.

– Det här är ett viktigt projekt för Gävle Hamn, industrin och 
sjöfarten i stort, därför känns det bra att vi äntligen kan sätta 
igång arbetet, säger Ann-Catrine Zetterdahl, Sjöfartsverkets  
generaldirektör.

Sjöfartsverket arbetar tillsammans med Gävle Hamn med  
ett projekt som innebär att inseglingsleden ska breddas och för-
djupas. Kostnaden beräknas till cirka 270 mkr och finansieras av 
staten genom Trafikverket och av Gävle kommun.

– Fram till nu har statliga investeringar i sjöfartens infrastruk-
tur finansierats av handelssjöfarten via farledsavgifterna, säger 
Noomi Eriksson, ekonomidirektör och ställföreträdande general-
direktör vid Sjöfartsverket.

Sjöfartsverkets isbrytare Oden till Arktis
Sjöfartsverkets mest kända isbrytare Oden har rest till Svalbard 
i den dansk-svenska forskningsexpeditionen LOMROG III. 
Arktisexpeditionen är ett samarbete mellan den danska forsk-
ningsinstitutionen Geus, Polarforskningssekretariatet och 
Sjöfartsverket.

– Från Sjöfartsverkets sida är vi glada att kunna bidra till att 
Sveriges mångåriga forskningsverksamhet i Arktis kan fortgå 
och det är också en fördel att fartyget kan nyttjas även när 
det inte är is runt våra egna kuster, säger Johny Lindvall på 
Sjöfartsverkets isbrytaravdelning. Forskningsinstitutionerna 
har inrett sina laboratorier i 20-fots containers ombord på 
Sjöfartsverkets isbrytare och kommer främst att arbeta med att 
samla in uppgifter om kontinentalsockeln. Med hjälp av Odens 
avancerade flerstråliga 3D-ekolod, seismik och provtagning av 
sediment och vatten ska forskarna samla information om havs-
bottnens utseende och uppbyggnad.

– Odens unika egenskaper och utrustning tillsammans med 
en erfaren och kompetent besättning gör att forskningen kan 
bedrivas på ett säkert och miljömässigt sätt i dessa känsliga 
områden, säger Johny Lindvall. Tre svenska forskargrupper kom-
mer att arbeta ombord på Oden med forskningsprojekt inom 
paleoceanografi och marinekologi. Oden byggdes 1988 och är 
den enda svenska isbrytaren med arktisk isklass. Fartyget har 
fungerat som basfartyg för internationella forskningsexpeditioner 
till Arktis och Antarktis. 

Expeditionen pågår 31 juli–14 september och är en del av det 
svenska Arktisforskningsprogrammet SWEDARCTIC 2012.

Världssjöfartens Dag 27 september
I år hålls Världssjöfartens Dag på eftermiddagen den 27 sep-
tember på Lindholmen Science Park i Göteborg. Evenemanget 
samordnas med invigningen av simulatorcentrum på Chalmers 
Lindholmen som sker under förmiddagen samma dag. Temat för 
Världssjöfartens Dag i år är ”100 år efter Titanic” och sjösäker-
het, sjöräddning och teknikutveckling står i fokus. 

Riksantikvarieämbetet satsar 150 000 kronor på Beckholmen
Stiftelsen Skärgårdsbåten får 150 000 kr för att bygga en ång-
båtsverkstad på Beckholmen. Djurgårdsförvaltningen står för 
själva byggnaden medan Stiftelsen står för inredning, inköp av 
verkstadsmaskiner osv. Ett reservdelsförråd med unika reserv-
delar har man redan samlat ihop under årens lopp. 

Isbrytaren Oden
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Skärgårdsbåtar livstidsförlängda med 20 år
Waxholmsbolagets fartyg Värmdö, Vånö, Väddö, Viberö och 
Vaxö har genom omfattande renoveringar livstidsförlängts för 
ytterligare cirka 20 års drift. Bland annat har båtarna fått nya mo-
torer, nya livräddningssystem och nyinstallerade värmepumpar 
som minskar oljeförbrukningen. Projektet med livstidsförlän-
gande renoveringar av de så kallade V-båtarna har pågått sedan 
2008 och under våren 2012 färdigställdes den sista av båtarna. 

Fokus i renoveringar-
na har legat på miljö, 
komfort och säkerhet 
samt besättningens 
arbetsmiljö.

Värmepumpar har 
installerats i fartygen 
för att minska på 
oljeförbrukningen när 
båtarna ligger till kaj 

på vintern. V-båtarna har också fått ett nytt livräddningssystem 
med större livflottar som är fjärrutlösta och försedda med så 
kallade slides, vilket underlättar evakueringen vid en eventuell 
nödsituation.

Båtarnas huvudmotorer och backslag är utbytta, liksom vär-
mepannor och vissa hjälpmotorer. För att minska belastningen 
på motorerna har även nya propellrar installerats. V-båtarna har 
genomgått skrovkontroller och reparationer. Inne i fartygen har 
både mattor, paneler, durkbeläggningar och stolar rustats upp 
eller bytts ut. Fönstren har tätats med nya lister. Även besätt-
ningsutrymmena har genomgått en omfattande ombyggnad för 
att förbättra besättningens arbets- och boendemiljö.

Renoveringsarbetena har gjorts på Oskarshamns varv.

Nya regelförenklingsförslag
Vi skickar med ojämna mellanrum in nya regelförenklingsförslag 
till Transportstyrelsen och Näringsdepartementet för att ta bort 
onödiga, icke säkerhetshöjande eller orimliga krav. Vi tar gärna 
emot fler förslag från våra medlemmar på regelförenklingar som 
borde genomföras. Maila till affe@skargardsredarna.se  

Följande förslag har skickats in i augusti i år:

Livbåtslejdare
På existerande E-fartyg som idag ska uppfylla SJÖFS 1996:6 
krävs livbåtslejdare vid alla embarkeringsplatser. Detta krävs inte 
på nyare fartyg med vidsträcktare fartområden som ska uppfylla 
kraven i SJÖFS 2004:30.

Med tanke på flottarnas höga fribord är det betydligt snabbare 
och säkrare att evakuera utan livbåtslejdare. Risken för person-
skador är avsevärt mindre vid embarkering utan lejdare med 
den lilla höjdskillnad som föreligger. Lejdarna tar onödig plats på 
fartyg med små däcksutrymmen och kan även vara i vägen vid 
en evakuering. Vi föreslår därför att kravet tas bort för de aktuella 
fartygen.

GMDSS-utrustning i fartområde E
Närheten till land, bra täckning för mobiltelefoner plus det faktum 
att i stort sett alla människor idag, inklusive passagerarna, har 
en mobiltelefon gör kravet på GMDSS-utrustning helt onödigt 
i E-området. Vi föreslår att kravet på GMDSS-utrustning i fart-
område E tas bort och därmed även kravet på besiktning av 
auktoriserade besiktningsmän. För redan installerad utrustning 
ersätts besiktningen med funktionskontroll av inspektör vid sjö-
värdighetsbesiktning. Service och underhåll av utrustning kan 
omfattas av rederiets underhållssystem. Krav på en VHF kopplad 
till nödströmkälla är fullt tillräckligt. I hamn och kanalfart kan en 
fast installerad VHF ersättas med en bärbar VHF med reserv-
batteri.

Medicinpack i livflottar
Vi föreslår att man tar bort kraven på medikamenter i livflottar. 
Första förband är fullt tillräckligt och håller i plomberad förpack-
ning avsevärt längre än två år. Eftersom räddningsinsatser och 
närhet till land gör att den aktuella medicinen aldrig kommer att 
användas är det ett onödigt krav. Det är också fördyrande för re-
derierna att behöva byta ut hela medicinpacket vid livflotteservi-
cen. Första förband håller flera serviceperioder. Det är dessutom 
miljömässigt oförsvarligt att kassera stora mängder medicin som 
det egentligen inte finns något behov av. Det finns idag över 60 
000 livflotteplatser bland skärgårdsrederierna, vilket innebär att 
stora mängder medicinpack är i omlopp och byts ut minst vart-
annat år. Det ger betydande mängder medicin som kastas varje 
år. Förutom medicinerna kastas även fullt fungerande förbands-
material som ligger i samma vattentäta förpackning.

Fartygsapotek
Låt befälhavaren själv genom egenkontroll ansvara för innehål-
let i Fartygsapoteket. Idag ska innehållet i besiktas vart tredje år 
av farmaceut på Skeppsapoteket i Göteborg. Detta görs genom 
att befälhavaren ringer och muntligt går igenom innehållet med 
farmaceuten. Därefter skickas ett nytt ”medicinpack” med hela 
innehållet om bäst-före-datum på några av medikamenterna har 
passerat. Eftersom samtliga medikamenter idag kan köpas på 
närmaste livsmedelsbutik är det orimligt att inte befälhavaren 
själv får inventera innehållet och vid behov komplettera de pro-
dukter som har gått ut. Det är dessutom onödigt fördyrande och 
miljömässigt oförsvarligt att byta ut hela innehållet när det räcker 
med att några av produkterna förnyas.

Godsfärjan M/S Olliver förvärvad av Ressel Rederi 
Ressel Rederi AB har av Sandhamns Rederi AB förvärvat 
godsfärjan m/s Olliver med tillhörande fraktuppdrag för 
Waxholmsbolaget i mellersta skärgården från den 28 maj. 
Tillsammans kan rederiets tre godsfärjor m/s Lote, m/s Queen 
och m/s Olliver ge större leveranssäkerhet och effektivare utnytt-
jande av den samlade sjötransportkapaciteten i mellersta skär-
gården året runt. Förra året transporterades cirka 6000 ton gods 
för Waxholmsbolaget från april till december månad med de tre 
fartygen i Ressels flotta. 

✯ Medlemsnytt
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Maneter inspirerar 
framtidens sjöfart
Fler än 100 av världens 
experter inom marin 
hydrodynamik befann 
sig i Göteborg den 26-31 
augusti för att diskutera 
senaste nytt inom ström-
ningsmekanik och sjö-
fart. Deltagarna kom från 
Australien, Asien, Europa 
och USA.

Det internationella 
symposiet Naval Hydro-
dynamics är i år ett sam-
arrangemang mellan 

US Office of Naval Research, SSPA Sweden AB och Chalmers 
Tekniska Högskola för att främja utbytet av marin forskning och 
innovation länder emellan. 

Det är första gången som symposiet Naval Hydrodynamics, 
det 29:e i ordningen, arrangeras i Sverige. Över 80 forsknings-
rapporter med det senaste inom strömningsmekanik och hydro-
dynamik presenterades. 

Årets inledningstal visade på ett snabbt växande forsknings-
område inom hydrodynamik; bioinspirerad design. Här studerar 
man hur vattendjur rör sig för att med inspiration från naturen ta 
fram nya tekniker som förbättrar fartygens framdrivning, vilket får 
positiv inverkan på fartygens miljöpåverkan både i vattnet och i 
luften.

– Genom att härma bland annat 
maneters, fiskars och delfiners upp-
trädande kan man utforma skrov och 
propellrar så att fartygen tar sig fram 
effektivare. Detta ger miljövinster 
i form av minskad bränsleförbruk-
ning och ökad energieffektivitet, 
säger Lars Larsson, Professor i 
Hydrodynamik vid Chalmers teknis-
ka högskola och medarrangör.

Fler ämnen under symposiet be-
rör den senaste forskningen kring 
extrema vågor, kavitation, hydrody-
namik för vattenstråledrift, undervattensfarkoster och snabba 
fartyg, innovationer inom friktionsminskning och hydrodynamisk 
optimering av fartygsskrov.

Westers Mekaniskas nybygge levererad
28 juni levererades nybygge 93 från Westers Mekaniska i 
Uddevalla. Båten, som ska tjänstgöra på Djurö vårdcentral, är 
specialanpassad och ska fungera som en flytande vårdcentral 
samtidigt som den ska fungera som ett snabbt och komfor-
tabelt fartyg för vårdcentralens personal när man ska besöka 
ö-mottagningarna i skärgården. Enligt Lars Wester, varvets VD, 
har det varit ett intressant bygge där man tillsammans med vård-
centralens personal jobbat hårt med att få en relativt liten båt att 
uppfattas som rymlig och ljus. Inredningen innehåller patientdel, 
toalett, kontorsplats och förarplats. Man har provat olika mate-
rial och tekniska lösningar för att få en funktionell och lättskött 
patientavdelning i båten. En stor utmaning i patientavdelningen 
var enligt Lars att få plats med den utrustning som ska finnas 
ombord, bland annat en behandlingssäng som i ett begränsat 
utrymme skulle innefatta funktioner som tiltning av huvud/fot-
ända, vridning av brits samt höjdjustering. Båtens klimatsystem 
är dimensionerat så att man får ett behagligt inneklimat vare sig 
det är stålande sommarsol eller rejält kallt ute. Båten kommer att 
användas årets alla isfria dagar. Två Volvo Penta D4-motorer ser 
till att man får en marschfart på 26-28 knop och toppfart på 35 
knop. På Westers Mekaniska pågår byggnationen för fullt av ny-
bygge 94, en 10 meters taxibåt. Information om pågående byg-
gen och levererade båtar hittar man på varvets hemsida 
www.westersmek.se

Kustbevakningen tar ny leverans
Kustbevakningen har tagit leverans av KBV 031, nummer två i en 
serie om fyra kombinationsfartyg som mäter 50 meter och bland 
annat ska kunna ta upp och lagra 250 kubikmeter olja i egna 
tankar. Leveransen gjordes den sista juli på varvet Peene-Werft 
i Wolgast, Tyskland. Utbildning av besättningarna startade den 
20:e augusti och den 19:e september beräknas fartyget lämna 
Wolgast för seglats hem till Djurö. Tidigare i somras tog myn-
digheten leverans av KBV 032 som redan nått sin hemmahamn 
Lysekil. 
Red not. Den 29 augusti ansökte varvet om konkurs och leve-
ransen av de två resterande fartygen är nu osäker.

✯ Miljö och forskning

RLF blir NHO
Rederiernes Landsforening i Norge firade 100-årsjubileum i år. 
I samband med detta ändrade man namn till NHO Sjøfart och 
gav även ut boken: Innenriks Sjøfart gjennom hundre år. 

”NHO Sjøfart er en kombinert arbeidsgiver- og bransjeforening. 
Foreningen ivaretar medlemsrederienes interesser overfor fag-
foreningene, myndighetene og andre nasjonale og internasjo-
nale organisasjoner.” Läs mer på: www.nhosjofart.no 

✯ Pressreleaser

✯ Kultur och boknytt
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Intyg för sjukvård
Från 2012 ska alla befälhavare ha ett intyg för sjukvårdsutbild-
ning som ska förnyas vart femte år.
Vi har fått information att Röda Korsets intyg för sjukvård 
(ABCDE m HLR) gäller, men de utfärdas bara för ett år i taget.
Hur ser Sjöfartsavdelningen på giltighetstiden?

Sjöfartsavdelningen svarar:
Intyget räcker fem år från utfärdandedatum för att uppfylla kravet 
på att befälhavaren ska ha intyg för sjukvård. 

✯ Läsarnas frågor

4 nr för 200:-
SÄTT IN BELOPPET PÅ  BANKGIRO 5526-7371
GLÖM INTE ATT UPPGE NAMN OCH ADRESS.  

PRENUMERERA PÅ 
SKÄRGÅRDS REDAREN! 
OFFICIELLT ORGAN FÖR SKÄRGÅRDSREDARNA
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Volvo Penta hjälper KBV spara bränsle   
Den första i en serie av fem avancerade kustbevakningsfartyg, 
KBV 312, med motorer från Volvo Penta, har nu levererats till 
Falkenberg. De nya fartygen ska sänka Kustbevakningens  
bränsleförbrukning med 30 procent. Ytterligare fyra fartyg 
kommer under nästa år, och de ska vara stationerade runt den 
svenska kusten.

Fartygen ska användas vid gränskontroll, fiskerikontroll, miljö-
skydd, maritim övervakning, räddningstjänst och dykuppdrag. 
Volvo Pentas drivsystem med framåtriktade propellrar är instal-
lerade ombord. Den horisontella propellerströmmen tar vara på 
hela kraften för att driva båten framåt. Den totala framdrivnings-
effekten är totalt 1 764 kw. Motorerna uppfyller miljölagskraven 
EPA Tier 3 som börjar gälla 2014.

Uppmätt maxhastighet fullastad är 32 knop och fartyget går 
från stillaliggande till 20 knop på 7,5 sekunder. Manövreringen 
sker med hjälp av en joystick.

Mittenmotorn kan kopplas bort och kraften från den kan  
istället användas till fartygets brandpump vid extern brand-
bekämpning.

fartyget KBV 312
LOA:  25,5 m
Max beam:  6, 2 m
Djupgående: 1,5 m
Deplacement:  52 ton
Total effekt:  1.764 kW
Fart vid full  
belastning:  32 knop
Räckvidd:  600Nm

framtidens förarmiljö
Föraren av en personbil startar bilens motor, elsystem och in-
strument med bara en enkel knapptryckning. I båtvärlden är det 
oftast inte riktigt lika enkelt – ännu. Men Volvo Penta har idag 
långt drivet utvecklingsarbete för att skapa integrerade, modul-
baserade och mer användarvänliga förarmiljöer för framtidens 
båtar. Man publicerar nu de första skisserna på hur förarmiljö-
erna i framtidens båtar kan komma att se ut. Utvecklingen går 
alltmer mot samma tänkande som sedan länge finns inom övriga 
fordonsindustrin med fullt integrerade och användarvänliga 
förarmiljöer. Ergonomi och sikt är två områden i förarmiljöerna 
där man har identifierat en stor förbättringspotential. Förarstolar, 
reglage och instrument kan optimeras för att åstadkomma bästa 
möjliga förutsättningar för föraren.

– Eftersom behoven och interiördesign skiljer sig väldigt myck-
et åt mellan olika båttyper så kommer vi aldrig att kunna konstru-
era en förarplats som passar för alla båtar, men vi kommer att 
kunna erbjuda mer standardiserade och intuitiva förarplatser 
som avsevärt bättre än idag tar hänsyn till förarens behov, säger 
Anders Bondesson, designansvarig på Volvo Penta.

Förarmiljön  
i KBV 312.
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Aldrig tidigare har så många seminarier 
handlat om sjöfarten och den maritima 
näringen som under årets Almedals-
vecka.  Det var också första gången som 
den maritima näringen hade en egen 
plats för seminarier och möten. Totalt 
sett blev det nytt rekord i antal arrange-
mang under veckan (1818 st). Antalet 
besökare var runt 17 000 enligt arrangö-
rernas hemsida.

Bland talarna på den Maritima Mötes-
platsen märktes Margareta Stenbock 
von Rosen, Ornö Sjötrafik, Erik Eklund, 
Transportstyrelsen, Anders Werner, Fär-
jerederiet och Lena Dyberg, Karlstads 
kommun. De berörde ämnena ”Levande 
kust och skärgård” och ”Vattenvägen i 
urbana miljöer”. 

Sjöfartspuben
Varje kväll, mellan kl 17.00 – 19.00, 
öppnades grindarna till en Sjöfartspub 
med en gästtalare per kväll. Som vanligt 
attraherade det informella pubminglet 
med lite mat och dryck många för-

handsanmälda – både representanter 
för den maritima näringen och folk från 
våra målgrupper. Cirka 800 besökare 
räknade vi med under de fem dagarna. 
Sjöfartspuben arrangerades för femte 
året i rad och är ett samarbete mellan 
Sjöfartsforum, Sjöfartsverket, Sveriges 
Hamnar, Skärgårdsredarna, Skeppsmäk-
larna, SMTF och Lighthouse. 

I minglet
På seminarierna och i det maritima 
minglet på kvällarna syntes hamnföre-
trädare från Luleå i norr till Trelleborg i 
söder. Där fanns små och stora rederier 
(passagerar- och godstransportrederier 
samt rederier som arbetar för ocean 
energy-sektorn). Maritima underleve-
rantörer fanns på plats, liksom många 
maritima konsultföretag. Lokalpolitiker 
från kommuner i hela landet besökte 
oss, liksom några riksdagsmän och 
många regions- och landstings- samt 
länsstyrelseföreträdare. Vi skymtade 
representanter från Näringsdepartemen-

tet, liksom tjänstemännen på Trafik-
utskottet. Organisationsföreträdare 
från andra trafikslag liksom föreningar 
inom transportsektorn fanns där. Även 
media, fackliga företrädare, andra större 
bransch- och industriorganisationer, 
varuägare m fl sågs också ta del av våra 
viktiga frågor.

Almedalsveckan 
och den MaritiMa Mötesplatsen 2012
Den maritima näringen tog ordentlig plats i Visby under årets almedalsvecka då Sjöfartsforum stod värd för en Maritim Mötes-
plats i gotlandsbolagets trädgård på Hamngatan 1. Inte mindre än 16 seminarier och 5 sjöfartspubar genomfördes där under 
veckan. Dessutom anordnades seminarier av Sveriges redareförening och Västra götalandsregionen på andra platser i Visby. 

Den Maritima Mötesplatsen i Gotlandsbolagets trädgård lockade många intresserade under 
Almedalsveckan.

Margareta Stenbock von Rosen, Ornö Sjötrafik,  
berättade om det lilla rederiets utmaningar.

Anders Werner, Färjerederiet, menade att 
eco-driving kan vara ett sätt att minska 
utsläppen.

text & foto: leena tegevi
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I artikelserien om Skärgårdsredarnas 
medlemsförsäkring har turen nu kom-
mit till skadehanteringsprocessen och i 
detta avsnitt kommer vi att reda ut be-
greppen kring vad som händer praktiskt 
och försäkringsmässigt när olyckan är 
framme. 

Aktörerna:
Försäkringsmäklaren är redarens repre-
sentant. 
Försäkringsgivare, för kaskoförsäk-
ringen Markel och för P&I-försäkringen 
Steamship Mutual. 
Skaderegleringsföretaget är en obe-
roende part vars uppdrag är att utreda 
omständigheterna vid en skadehändelse. 
Det skaderegleringsföretag som assisterar 
vid skadehändelser som faller under med-
lemsförsäkringen heter LK Marconova. 

Skadehanteringsprocessen
Den akuta fasen
Vid en akut händelse, som till exempel en 
sjunkning, kollision, ett oljespill eller när 
passagerare skadat sig ombord är natur-
ligtvis alltid det viktigaste att försöka av-
värja situationen eller om det inte längre 
är möjligt, att söka minimera uppkomna 
skador. Därför är det viktigt att känna till 
att försäkringen utan avdrag för självrisk 
täcker sådana kostnader eller uppoff-
ringar som vidtas i det akuta skedet. Det 
finns alltså ingen anledning för redaren 
att tveka att vidta de åtgärder som krävs 
för att avvärja en pågående situation.

Det är även viktigt att man så snart som 
möjligt underrättar sin försäkringsgivare 
om att en skada har inträffat. När det gäl-
ler medlemsförsäkringen innebär detta 
att man kontaktar skaderegleringsbola-
get. Personalen på Marconova har lång 
erfarenhet av olika haverisituationer och 
kan ofta fungera som bollplank och ge 
konkreta råd, även i situationer som se-

dan inte utvecklar sig till ett försäkrings-
ärende. 

Marconova gör en bedömning om t ex 
en besiktningsman behöver skickas till 
platsen, men kan även assistera med råd 
och tips kring hur redaren rent praktiskt 
bör agera i olika situationer. Eftersom 
Marconova utreder skadehändelser för 
både för Markel (kasko) och Steamship 
Mutual (P&I) behöver redaren inte göra 
denna bedömning, utan Marconova om-
besörjer att det nya ärendet anmäls till 
korrekt försäkringsgivare samt att för-
säkringsmäklaren hålls underrättad. 

Skadebesiktning och reparationer
Vid fysiska skador som till exempel kaj-
kollisioner, skrov- och maskinskador och 
sjunkningar utser normalt Marconova en 
besiktningsman som utför en besiktning 
av den uppkomna skadan på plats. Be-
siktningsmannen har i uppdrag att doku-

mentera skadehändelsen och att utfärda 
en rapport som fastställer händelsens 
orsak och omfattning så långt det är möj-
ligt. Besiktningsmannen assisterar också  
ofta med genomgång av reparations-
offertunderlag och därmed valet av repa-
ratör, samt med uppföljning av reparatio-
nen, genomgång av reparationsfakturor 
etc. 

Skadestånd till tredje man
I vissa situationer, till exempel vid per-
sonskador, kollision med fartyg eller kaj 
samt vid skador på last, kan redaren bli 
skadeståndsskyldig gentemot tredje man. 
I dessa situationer är det speciellt viktigt 
att komma ihåg att rådgöra med sin för-
säkringsgivare innan man formellt tar på 
sig ansvar för en skada eller en händelse. 
Det är viktigt eftersom det ibland kan 
vara svårt att till exempel avgöra om det 
finns lagar eller regler som gör att reda-

Skadehantering

Marconova gör en  
bedömning om t ex en 

besiktningsman behöver 
skickas till platsen, men 
kan även assistera med 

råd och tips kring hur 
redaren rent praktiskt bör 

agera i olika situationer.
Besiktningsmätning. Propellerskada.



ren skulle kunna begränsa sitt ansvar på 
olika vis. 

Det är också viktigt att vara medveten 
om att skadelidanden ofta har en egen 
försäkring som man bör hänvisa dem till i 
första hand. På detta vis får skadelidanden 
ut sin ersättning snabbare och behöver 
inte heller oroa sig över att rederiet kan-
ske kan begränsa sitt ansvar. Efter att ska-
delidandens egna försäkringsbolag har 
gått in och ersatt en skada är det normalt 
så att de, istället för skadelidanden, skick-
ar ett krav till rederiet. 

Skador orsakade av tredje man
Till den del en skada har orsakats av 
en tredje part, är det viktigt att tänka 
på att den som orsakat skadan formellt 
hålls ansvarig (skriftligen) så snart som 
möjligt efter händelsen. När skadan se-
dan är reglerad så assisterar Marconova 
försäkringsbolaget och redaren med att 
ställa ett regresskrav mot den som vållat 
skadan.

Utredning och sammanställning
Efter att reparationen är utförd är det dags 
att sammanställa kravet och skicka in en 
sammanställning till Marconova. För att 
kravet skall kunna behandlas skyndsamt 
är det bra om man gör en summering där 
man sammanställer alla kostnader man 

vill ha ersättning för, samt även bifogar 
samtliga fakturaunderlag eller andra ut-
räkningar som kan vara av intresse. Det 
är också viktigt att fakturaunderlagen 
är väl specificerade. Detta är något man 
speciellt kan be reparationsvarvet om  
innan reparationen påbörjas för att und-
vika följdfrågor i efterhand. 

Om det rör ett skadeståndskrav från 
tredje man skickar man istället över detta 
till Marconova, som då assisterar i eller 
tar över diskussionen med kravställaren, 
beroende på vad som är lämpligt i det 
specifika fallet. 

När Marconova har mottagit kom-
pletta underlag, alternativt avslutat för-
handlingen när det avser krav från tredje 
man, sammanställer de ärendet med en 
rekommendation till försäkringsgivaren 
om hur skadan bör regleras.

Ersättningsbesked
Så snart försäkringsgivaren har motta-
git regleringsrekommendationen går de 
igenom kravet och beslutar om ersätt-
ningen, som därefter utbetalas direkt 
från försäkringsbolaget. 

Amanda Björk på LK Marconova  

har skrivit artikeln tillsammans med  

Niklas Oskarsson på Markel International.
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Niklas Oscarsson
Markel International

Kontaktinformation vid skada

LK Marconova AB
www.marconova.se 
e-post: sweden@krogius.com
Kontaktpersoner:
Martin Olofsson (010-1020 501) eller 
Amanda Björk (010-1020 503)
Journummer: 010-1020 548

United Insurance Brokers
www.uib.se
Kontaktpersoner: 
Mikael Ardell (070-100 77 75) 

Markel International
www.markelintl.com
Kontaktpersoner:
Tomas Nilsson (08-5454 5356) eller 
Niklas Oscarsson (08-5454 5361)
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I en bransch med redan hårt pressade 
marginaler kan varierande bunkerkost-
nader slå hårt mot ett rederis lönsamhet 
och i värsta fall leda till konkurs. Men 
är det verkligen nödvändigt att oljepris-
utvecklingen och påverkande faktorer 
såsom den politiska utvecklingen i Iran 
ska ha stor påverkan på en svensk reda-
res verksamhet?

Vi lever i en ny tid
För 15 år sedan var denna problematik 
inte lika aktuell som idag, oljepriserna 
var betydligt lägre och prisvariationerna 
betydligt mindre. Men idag när bun-
kerkostnaden för de flesta redare är den 
mest betydande kostnadsposten efter 
personal och priset på bunker de senaste 
5 åren har varierat i snitt +/- 30 % per år 

så märks det i verksamheten.
Många lever i en verklighet där in-

täkterna fixeras genom årliga prislistor, 
upphandlingar till fastpris eller liknande. 
Men hur budgeterar man för bunker när 
man lämnar ett anbud vid en upphand-
ling? Kan man utgå från dagens bunker-
pris och lägga till 30 % för att vara på 
den säkra sidan? 

– Förmodligen inte. 
Anbudet skulle då bli betydligt 

mindre attraktivt än konkurrenternas, 
förutsatt att de inte gjort samma sak, 
och upphandlingen förloras. Om man 
istället vinner med ett anbud baserat på 
dagens pris för bunker och har räknat 
på en marginal om 7 % i kontraktet, vad 
händer då om bunkerpriset under kon-
traktstiden stiger med 30 %? Plötsligt 

förvandlas den positiva marginalen om 
7 % ganska snabbt till en förlust.

I vissa fall finns möjligheten att skriva 
in en klausul i avtalen som gör det 
möjligt att föra vidare bunkerprisför- 
ändringar till kunden. Men fler och fler 
kunder accepterar inte längre detta, 
exempelvis har både städer     forts.

Oljemarknaden är ingen enkel historia, de prispåverkande faktorerna är många och att förutse hur de tillsammans kommer 
att påverka oljeprisets utveckling är en mycket svår uppgift. Förutsättningarna förändras ofta snabbt vilket redare gång på 
gång får uppleva i form av kraftigt varierande bunkerkostnader. 

Kostnaden för bunker 
en ständig huvudvärk för många redare
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och landsting sina budgetar att utgå 
ifrån och de vill inte heller drabbas av  
en oljeprisuppgång. 

Finns det en lösning?
Priserna varierar, oljebolagen vill inte 
lämna några fasta priser på längre 
perioder, redare vill inte ta smällen för 
stigande priser och det vill inte heller 
slutkunden dvs. beställaren eller för den 
delen passageraren. 

Men det finns en möjlighet att påverka 
sin kostnad för bunker och få ett fast 
pris för de egna inköpen under en längre 
period framöver. Detta gör det möjligt 
att budgetera, låsa in marginaler i 
kontrakt och prislistor samt få ökad 
säkerhet i resultatet. Det görs genom så 
kallade prissäkringar. Bland de större 
shippingbolagen är det sedan länge 
etablerat att jobba med den här typen av 
säkringar men nu har fler och fler min-
dre aktörer fått upp ögonen för denna 
möjlighet.

Det kanske kan kännas lite oväntat att 
det är genom bankerna som den här möj-
ligheten till prissäkringar finns, men idag 
erbjuder många banker prissäkringar för 
både olja och andra råvaror. Konceptet 
är enkelt, och effekten kan i stort liknas 

vid att man binder räntan på ett bolån. 
Redaren ingår ett avtal med banken 
om ett fast pris på bunker kopplat till 
samma prissättningsindex som används 
för de fysiska inköpen. Efter att fast-
prisavtalet ingåtts fortsätter redaren att 
köpa bunker från sin leverantör precis 
som tidigare till rörligt pris. Vid varje 
månadsslut görs sedan en avräkning 
där det fasta priset jämförs med den 
rörliga prisutvecklingen. Har det rörliga 
snittpriset varit högre än säkringspriset 
under månaden betalar banken mellan-
skillnaden till rederiet och har det varit 
lägre så ger redaren mellanskillnaden till 
banken. Effekten blir alltså att oavsett 
vart priset tar vägen betalar rederiet 
netto det med banken på förhand av-
talade priset. 

Strömma riskminimerar
Ett bolag som sedan länge jobbar med 
prissäkringar är Strömma Turism & 
Sjöfart. Anledningen till att bolaget 
kurssäkrar sin bunker är att bolaget vill 
försäkra sig om att den budgeterade eller 
förväntade prisnivån blir den som man 
kommer att betala. 

– Det är en fråga om riskminimering 
och inte om spekulation eller ett försök 

att få det lägsta priset. Det viktiga är 
att veta kostnadsnivån när biljettpri-
serna bestäms, säger Claes Stocklassa, 
administrativ chef på Strömma Turism 
& Sjöfart.

Ett steg mot en stabilare bransch
Grundfrågan är vad som ska styra ett 
svenskt rederis resultat. Är det orolig-
heterna i Syrien, statliga stimulanser 
i Kina, räntebeslut i USA, konflikten i 
Sudan och annat som påverkar oljepris-
utvecklingen, eller är det att leverera 
kvalitativ sjöstransport till nöjda kun-
der? Det flesta anser nog det senare.

Att prissäkra bunker handlar inte om 
att lyckas träffa den absoluta prisbotten 
och låsa priset på den perfekta nivån. 
Om det är målet så bör man snarare 
ägna sig åt spekulativ oljehandel. 

Prissäkringar handlar om riskhan-
tering och är en möjlighet att skapa 
förutsägbarhet i verksamheten. Stabilare 
bunkerpriser skapar en stabilare bransch 
och ger även en bättre möjlighet till 
rättvisa upphandlingar. 

Riskhantering, inte spekulation
Många oroar sig över vad som ska 
hända med bränslepriset framöver och 
de flesta tror åtminstone på längre sikt 
att priserna ska fortsätta att stiga. Ett 
orosmoln för många är vad som händer 
med priset i samband med att de nya 
svavelkraven träder i kraft för sjöfarten 
2016. Självklart kan vi alltid gissa vart 
oljepriset ska ta vägen härnäst, men i 
ärlighetens namn vet varken OPEC eller 
de stora oljebolagen vad som faktiskt 
kommer att hända. Att inte prissäkra 
är därför i stort sett att likställa med att 
man spekulerar i sjunkande oljepriser. 

Erik Lindblad

Nordea Markets, Råvaror

erik.j.lindblad@nordea.com

08-614 74 82
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I Skärgårdsredaren nr 2/11 berättade jag 
om ett möte för WTC i Göteborg i maj 
2011. Den 13-15 maj i år var Waxholms-
bolaget värd för ett nytt möte. Förutom 
jag själv deltog som svenska representan-
ter Annika Börjesson, Västtrafik och Ind-
rek Pöldma, Waxholmsbolaget. Av de 14 
deltagarna var de flesta från Europa, men 
det fanns även deltagare från Bermuda 
och Förenade Arabemiraten. Hong Kong 
och Elfenbenskusten var inte med denna 
gången.

Fördubblingsprojektet mycket viktigt
Inledningsvis gjordes en allmän översyn 
av arbetet i WTC. En av de återkom-
mande arbetsuppgifterna vid mötena är 
att se över den ordbok på engelska som 
innehåller termer inom vårt arbetsom-
råde färjetrafik. Bilder gör det lättare att 
förstå. Eftersom de flesta medlemmarna i 
WTC inte har engelska som modersmål, 
är det viktigt att vi använder samma ter-
mer. 

UITP hade nyligen ett nummer av 
sin medlemstidning Public Transport 
International med tema färjetranspor-
ter. På tidningens framsida stod det:  
Waterborne Transport – a unique contri-
bution to PT x 2 (Vattenburna transporter 
– ett unikt bidrag till fördubbling av kol-
lektivtrafiken. PT x 2 är ett mycket viktigt 
projekt inom UITP och det har tagits upp 
efter svenskt mönster). Det svenska bi-
draget hade titeln ”Färjetrafiken i Göte-
borg som del av kollektivtrafiken” (ut-
omlands är det inte så vanligt att man kan 
använda kollektivtrafikbiljetterna även i 
färjetrafiken som i Göteborg). 

WTC arbetar även med att ta fram ett 
s k Focus Paper, där man på några få si-
dor berättar om färjetrafikens insatser för 
att minska koldioxidutsläpp. 

Workshop i London om koldioxidutsläpp
En av de viktigaste punkterna på mötet 
var att förbereda en workshop i London 
21-22 oktober i år i samband med nästa 
möte för kommittén. Workshopen är gra-
tis, och man kan anmäla sig via UITP:s 
hemsida http://londonwaterborne.uitp-
events-expo.org/ där man kan klicka sig 
fram till information om workshopen. 
Den börjar på söndagen med besök på 
Woolwhich ferries. 

De ämnesområden som sedan kommer 
att beröras är framförallt fartyg med låga 
koldioxidutsläpp (till exempel hybrider, 
elektriska och soldrivna), nya teknologier 
för att minska kölvattnet / bränslekonsum- 
tionen, ”eco-sailing” samt design av till 
exempel terminaler där man tar hänsyn 
till den miljö/omgivning som terminalen 
finns i. 

Färjetrafiken under kröningsjubileet och 
olympiaden/Paralympics i sommar
Färjetrafiken i London, vars huvudman 
är Transport for London (TfL), har över 
6,5 miljoner passagerare per år. River 
Tours (mer turistbetonad service) och 
River Bus (kollektivtrafikdelen) angör 29 
kajer (alla är tillgängliga för rullstolspas-
sagerare, även de flesta färjorna) utefter 
Themsen.

Man kan använda TfL:s s k Oystercard 
på River Bus, ett smart card som gäller 

på all kollektivtrafik efter uppladdning 
(pay as you go = ett belopp laddas ner 
och kostnad dras av för varje resa).

I samband med drottningens 60-års-
jubileum 3 juni var all tidtabellslagd färje-
trafik nerlagd, eftersom de flesta båtarna 
hade uppgift vid firandet, som ju delvis 
var på Themsen. Färjetrafiken har även 
spelat en viktig roll vid olympiaden och 
Paralympics i sommar. Dels genom läget 
av några av arenorna i öster och dels på 
grund av den goda tillgängligheten för 
funktionshindrade. 

HADAG i Hamburg behöver fler färjor
Staden Hamburg har 1,8 miljoner invå-
nare och Stor-Hamburg 3,4 miljoner. Fär-
jetrafiken i Hamburg är en del av kollek-
tivtrafiken och kollektivtrafikbiljetterna 
gäller även på HADAGs färjor. De har nu 
22 fartyg som vardera tar 120 -250 pas-
sagerare med totalt 80 anställda och 10 
trainees. Trafiken är uppdelad på 6 linjer 
och 2 turistlinjer. Avståndet mellan ka-
jerna är i genomsnitt 1 500 m. 

Antalet passagerare stiger stadigt. Ök-
ningen har medfört att man nu ska upp-
handla fler färjor av Typ 2000. De är 30 
m långa, ska göra 11 knop med en motor 
på 900 hk och tar max 250 passagerare. 
Färjorna är enmansbetjänade och befäl-
havaren kan se tilläggsrampen genom ge-
nomsiktligt golv. Enligt HADAG har Typ 

Möte om framtidens 
kollektivtrafik i Stockholm 
Internationella lokaltrafikföreningen 
UITP har en färjekommitté, International
Waterborne Transport Committee (WTC), 
som har funnits sedan 1994.

Ragnar Domstad som till pensione-
ringen 2005 var utvecklingsansvarig på
Västtrafik Göteborgsområdet berättar  
här om arbetet i kommittén, där han har
varit med sedan starten.
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2000 säkra stopp vid pontonerna utan att 
man förtöjer. Passagerarna har säker om-
bordstigning med pontoner som anpassar 
sig till vattenståndet. Det är tidvattenvari-
ationer på 3,4 m. Befälhavaren har en pa-
noramavy och färjan är lätt manövrerbar. 
HADAG inbjuder även till upphandling 
av vattentaxi på 24,95 m och 10,5 knop. 
Den ska ta 114 passagerare och använ-
das i de södra delarna. Alla färjor av Typ 
2000 byggs om så de förses med bulbstäv, 
vilket beräknas ge en bränsleinbesparing 
på 9 %. 

Straight to the HEART i Venedig
Den 1 juni startade en ny typ av färjeser-
vice i Venedig. Servicen kallas ”Vaporetto 
dell´Arte”. Det är en vattenbuss speciellt 
för turister, och linjen är lagd så att man 
lätt når museer och monument – med 
andra ord ”Straight to the HEART” som 
man säger i reklamen. Den går var 30:e 
minut från järnvägsstationen längs båda 
sidorna av Canal Grande. Den kan ta cir-
ka 80 passagerare och man kan stiga på 
och av som på sightseeingbussar i många 
städer. Trafiken är helt skild från de ”van-

liga gamla färjorna”, och de som har kol-
lektivtrafikkort åker rabatterat. När man 
köper biljett får man en stadskarta, ra-
battkuponger och annan information om 
kulturella institutioner. Ombord finns det 
en audio- och videoanläggning, vilket gör 
att det ser ut som i ett modernt flygplan. 
Sitsarna är också mycket bekväma. Varje 
sittplats har en monitor och hörlur som 
ger information om resan och aktuella 
kulturella begivenheter. Titta gärna på 
filmen på www.youtube.com. Sök på Va-
poretto dell’arte_eng. 

Moderna färjor i gammal stil i Genève
I Genève finns ett privat färjeföretag som 
heter Mouettes Genevoises Navigation 
(SMGN). De gulmålade båtarna är av en 
viss stil som SMGN kallar Genèvestilen – 
långa och smala. SMGN kör sedan 2008 
på uppdrag av kollektivtrafikhuvudman-
nen i Genève. 

År 2003 tog man en soldriven båt i 
drift. Den har beteckningen MG6 Hélios. 
År 2004 kom en andra sådan båt med 
beteckningen MG12 Solaris. Dessa nya 
båtar sägs motsvara företagets nya filo-

sofi att välkomna fler och fler passagerare 
med total respekt för miljön. Samma bil-
jett gäller på all kollektivtrafik. 

År 2011 hade man 1,5 miljoner pas-
sagerare på sina 6 båtar, en ökning med 
20 % sedan 2010 och 40 % sedan 2006. 
Alla båtarna har ett GPS-system som visar 
båtarnas position i realtid. Antalet passa-
gerare räknas i systemet, liksom avgångs- 
och ankomsttider och hur många passa- 
gerare som finns ombord på varje båt 
vid varje tidpunkt. För närvarande ser 
man inga möjligheter att utveckla linje-
nätet men på grund av höga kostnader 
på underhåll av gamla båtar – några är 
från 1950-60-talet och motorerna behö-
ver bytas – räknar man med att behöva 
skaffa tre båtar som skall ersätta tre ”his-
toriska” båtar. 

Tur i skärgården med Norrskär
Dag två träffades alla vid Waxholms-
båtarnas tilläggsplatser på Ström- 
kajen. Där fick vi se ”serviceenheterna” 
– sittbänkar, under vilka det finns vatten-
anslutning, bunkeranslutning m.m. Vi 
fick även gå ombord på Storskär och 
Waxholm I. 

Sedan var det dags att åka över till  
Vasamuseet. Egentligen skulle vi ha sett 
terminalbygget på Strömkajen enligt det 
ursprungliga programmet, men på grund 
av försening av byggnationen fanns det 
inget intressant att se där just då. De 
flesta tyckte säkerligen att besöket på  
Vasamuseet var en mycket bra ersätt-
ningsprogrampunkt, och vi hade en 
mycket bra engelsktalande guide. 

Det var sedan dags att gå ombord på 
en specialtur med Norrskär. Alla fick se 
styrhytten och det minutiöst rena ma-
skinrummet innan vi bänkade oss för en 
mycket god lunch. Naturligtvis var det 
ångbåtsbiff. Mötet avslutades ombord.  
På hemvägen hade vi turen att gå förbi 
Storskär och enligt gammal tradition 
ställde vi oss vid relingen tillsammans 
med restaurangpersonalen och vinkade 
med våra vita servetter till dem som var 
på Storskär. 

Waxholmsbolaget hade ordnat ett bra 
program och alla deltagarna var mycket 
nöjda. Viktigt var ju också att vi hade bra 
väder hela tiden.

Nästa möte blir i London i oktober i 
samband med den ovan nämnda work-
shopen. Vi hoppas att det blir många 
svenska deltagare – deltagandet är ju gra-
tis och resan till London är billig!

text & foto: ragnar domstad

Enmansbetjänad färja i Hamburg.

Soldrivna färjan Solaris.
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Totalt finns 6 allmänna färjelinjer, varav
3 går året om. Färjorna finansieras av 
det allmänna kollektivtrafikföretaget 
BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) och är 
fullständigt integrerade i företagets in-
formations- och biljettsystem. Även om 
volymen passagerare är förhållandevis 
blygsam med knappt en miljon resenärer 
om året så är färjorna mycket uppskat-
tade. Inte minst eftersom majoriteten av 
resorna är fritidsresor till några av de po-
pulära rekreationsområden som finns en 
bit utanför stadskärnan. Driften är upp-
handlad som en totalentreprenad där det 
ansvariga rederiet håller med såväl fartyg 
som besättning. De fartyg som används 
är gamla och BVG har i samband med 
att nuvarande avtal går ut 2013 bestämt 
att trafiken ska förnyas inte minst genom 
skärpta miljökrav. 

Eftersom fartygen fortsatt kommer att 
vara i operatörens ägo med långa trafik-
avtal bjöd BVG under våren 2012 in till 
en workshop för att försöka utröna vad 
som är tekniskt möjligt att kravställa. 
Deltagare i denna workshop var intres-
senter från framförallt Tyskland och 
Danmark med alltifrån potentiella opera-
törer till skeppsvarv och teknikleverantö-
rer. Till denna workshop var underteck-
nad inviterad för att presentera sjöburen 
kollektivtrafik i Sverige men också för att 
förmedla erfarenheter från liknande upp-
drag som SSPA varit engagerad i. 

Sjöväg en genväg
Samtliga allmänna färjelinjer ligger en bit 
utanför stadskärnan och är i de flesta fall 
ett komplement till landburen trafik där 
sjövägen är en genväg. Den minsta linjen 
trafikeras sommartid av en roddbåt för 
8 passagerare medan den största linjen 
på sjön Wannsee trafikeras året runt av 
konventionella färjor för omkring 300 
personer. Just Wannsee-linjen är särskilt 

betydelsefull, inte bara för att den trans-
porterar mest människor, utan också för 
att den är något av en symbol för den all-
männa färjetrafiken. 

Utöver de sex färjelinjerna så är vatten-
vägarna väl utnyttjade. Floden Spree som 
rinner genom centrala Berlin används 
i stor utsträckning för godstransporter 
med pråmar och inlandsfartyg. I de cen-
trala delarna av Berlin löper sightseeing-
båtar och flodkryssningsfartyg på rad i en 
nästintill outsinlig ström. Fartygen som 
används är en blandning av nytt och gam-
malt, men huvudsakligen baserade på väl 
beprövad teknik. 

Miljö och ekonomi
Med trafikupphandlingen vill BVG gå i 
bräschen och ha det absolut senaste och 
mest miljöriktiga som går att få i tek-
nikväg samtidigt som de ekonomiska 
ramarna naturligtvis är begränsade. I 
den upphandling som nu inletts får först 
anbudsgivarna kvalificera sig på sin för-
måga att bedriva trafik, för att senare gå 
vidare till en andra omgång där de för-
väntas presentera ett trafikkoncept som 
bland annat omfattar nya fartyg. Att i de-
talj redogöra för alla heta ämnen som av-
handlades under denna intensiva work-
shop faller utanför denna artikels syfte, 
men sammanfattningsvis så kan konsta-
teras att svenska utmaningar knappast är 
unika. 

Ur ett politiskt perspektiv framfördes 
exempelvis önskemål om ett fullständigt 
fossilfritt framdrivningssystem, vilket 

också närvarande teknikleverantörer 
hävdade var lösbart i form av eldrift. Å 
andra sidan var det tydligt att operatörer-
na är ovilliga att ta risker med ny teknik 
och var allmänt skeptiska till driftsäker-
heten. En annan viktig fråga var storlek 
på besättningen med önskemål om en-
mansbesättning från beställarsidan. Bort-
sett från att gällande tyska regelverk inte 
är helt entydiga på den punkten så var 
motståndet från operatörerna kompakt. 
Att besättningen inte bara är en fråga om 
säkerhet utan också är en nödvändighet 
för att hålla ordning på passagerare var 
en av orsakerna som framfördes. Andra 
ämnen som tillgänglighet, samordning, 
logistik, iskapacitet och rekryteringspro-
blem var kanske inte lika kontroversiella, 
men berördes likafullt. På det hela taget 
var det en effektiv dag som gav arrangö-
ren BVG beaktningsvärda faktorer inför 
slutförandet av trafikupphandlingen.

I skrivande stund har kvalificeringsom-
gången för anbudsgivarna avslutats och 
upphandlingen går nu in i slutskedet som 
förväntas vara avslutat i november detta 
år. Resultatet är intressant ur flera aspek-
ter, inte minst för att det fulla ansvaret 
för förnyelse läggs på operatören, som 
följaktligen behöver omsätta detta i ett 
framtida trafikkoncept med allt vad det 
innebär i form av risker och kostnader. 

Torvald Hvistendahl

Skeppsbyggare SSPA Sweden AB

info@sspa.se

Förnyelse av Berlins färjelinjer
Berlin är med sina dryga 3,5 miljoner invånare Tysklands största stad. Kollektivtrafiken är väl utbyggd med  
bland annat 15 pendeltågslinjer, 10 tunnelbanelinjer och 22 spårvagnslinjer. Mot bakgrund av detta och Berlins 
inlandsläge är det därför säkerligen få som vet att trafikutbudet även omfattar passagerarfärjor. 
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Effektiva substanser
Marin påväxt är ett stort problem som 
innebär ökad bränsleförbrukning och 
därmed ökade utsläpp av luftförore-
ningar. Dessutom kan påväxten orsaka 
spridning av främmande arter som inte 
passar in i den lokala marina miljön.  
I forskningsprogrammet Marine Paint 
har man under nio års tid strävat efter 
att utveckla nya miljöanpassade och 
effektiva båtbottenfärger. Programmet, 
som är ett samarbete mellan forskare 
på Göteborgs universitet och Chalmers 
tekniska högskola, har fokuserat på sub-
stansen medetomidin, som visat sig vara 
mycket effektiv mot havstulpaner, som 
betraktas som den mest problematiska 
påväxtorganismen.

För att få bukt även med andra typer 
av påväxt (alger, musslor, sjöpungar, 
mossdjur med flera) så har forskarna 
utvecklat ett koncept för att göra opti-
merade kombinationer av olika anti- 
påväxtmedel (biocider). Idén med 
optimerade blandningar bygger på att 
i färgen använda många olika typer av 
biocider som är effektiva i varierande 
grad mot flera av påväxtorganismerna, 
och att anpassa relationen mellan sub-
stanserna för att bli av med all påväxt.

För att få fram recept på optimala 
blandningar har forskarna utvecklat 
ett modellsystem där man väger olika 
biociders effekt på de olika typerna av 
påväxtorganismer mot deras förväntade 
miljörisk. Blandningarna är alla lika 
effektiva men det skiljer i förväntad 
miljörisk.

Blandats med högteknologiska färger
De här optimerade blandningar har 
kombinerats med högteknologiska 
färgsystem som bland annat baseras på 
så kallade mikrokapslar vilka utgörs av 
en mikroskopisk kapsel av polymerma-
terial. Inne i kapseln finns det biocider 
som läcker ut från färgen i vattnet. 
Fältförsök med målade testpaneler vid 
Lovéncentret på Kristineberg visar att 
konceptet med optimerade blandningar i 
båtbottenfärger fungerar utmärkt för att 
motverka påväxt.

Forskningsresultat från Marine Paint 

kring medetomidin har gått vidare till en 
kommersiell samarbetspartner, I-Tech 
AB, för att säkra att resultaten kommer 
till användning och marknadsförs nu 
under namnet Selektope.

Den 14-15:e maj 2012 ordnade Mari-
ne Paint en konferens i Göteborg för att 
visa upp sina resultat och sätta det i ett 
större sammanhang med inbjudna talare 
och publik från universitet och hög-
skolor, industrin, myndigheter, redare, 
fritidsbåtsägare och andra intressenter 
från främst Sverige och Europa.

Forskningsprogrammet Marine Paint 
har finansierats av Mistra, stiftelsen för 
miljöstrategisk forskning från 2003 till 
2011.

Carina Eliasson
pressinformatör, Göteborgs Universitet
Kontaktperson; Programdirektör  
Thomas Backhaus, 031-786 27 34

Sverige leder forskning 
om nya bottenfärger
Alger, havstulpaner, musslor och annan 
påväxt är ett stort problem både för 
fritidsbåtar och för handelstonnage.  
I ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs 
universitet och Chalmers har nu forskare 
utvecklat nya miljöanpassade och effek-
tiva båtbottenfärger som förhindrar den 
skadliga påväxten. 

Havstulpan




