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Med risk för att bli tjatig måste 
jag tyvärr återigen på ledarplats 
återkomma till problemet med 
nya avgifter. Transportstyrelsen 
har nu fastställt avgifterna för 
2013. Föreskriften är i princip 
densamma som kom på remiss 
i våras. Myndigheten har inte på 
något sätt tagit hänsyn till eller 
lyssnat på våra argument. Bäst 
kan man nog beskriva det som: 
-vi hör vad ni säger men vi bryr 
oss inte. 

I den undermåliga konsekvensutredningen kan vi bara  
hålla med Transportstyrelsen om en slutsats nämligen  
”Det kommer innebära kraftiga höjningar av avgifterna”.

Tydligt är att Transportstyrelsen pressas av regeringen för 
att få ihop sin budget. Det är väl i och för sig inget vi motsät-
ter oss. Att brukarna betalar kostnaderna kan vara rimligt. 
Det vi hävdar är att vi sannolikt betalar en massa andra kost-
nader som inte har med tillsyn att göra. 

Efter att ha varit verksam på skärgårdsrederi i över 30 år 
har jag en ganska bra bild av hur lång tid olika förrättningar 
tar. Även om jag skulle lägga på över 100 % i ”overhead” så 
kommer man inte i närheten av timmarna som kostnaderna 
i tarifferna för 2013 motsvarar. Vi har även kunnat belägga 
detta genom vår utredning av tillsynskostnaderna för 153  
av våra medlemsfartyg. Utredningen visar att inspektörerna
i verkligheten lägger ner avsevärt mycket mindre tid på 
besiktningar än vad som avspeglas i taxorna för 2013. 
Underlaget till utredningen kommer från Transportstyrelsens 
egna fakturor så det borde ju vara relevant. Det finns inte 
heller något som tyder på att man skulle behöva utöka sin 
tillsyn med tanke på att vår bransch tillhör det säkraste  
trafikslaget med få olyckor och incidenter.

Transportstyrelsen uppger i sin konsekvensutredning 
att man genomfört ett stort effektiviseringsarbete och att 
kostnaderna för verksamheten minskat. Självklart ska kost-
naderna minska. Storsjöfarten har försvunnit till klassen 
eller skiftat flagg vilket givetvis inneburit färre förrättningar 
och således lägre kostnader. Det skulle vara intressant att 
få veta hur mycket nettobesparingen av effektiviseringen 
blir när man räknat av alla tillsynsaktiviteter som försvunnit 
till klassen eller till annan flaggstat. Kan det vara så att i takt 
med att storsjöfarten går till klassen eller flaggas ut, så ska 
den inrikes sjöfarten fylla på kassan i en myndighet som inte 
har förmåga att anpassa sin kostnadssida till det förändrade 
kundunderlaget?

Noterbart är att Transportstyrelsens taxekonstruktion 
fortsätter att gynna fartyg under 20 brutto. Trots att man 
konstaterar i sin utredning att det är i detta segment som en 
stor del av olyckorna sker, så ”belönar” man dessa fartyg 
med den modesta avgiften på 2 500 kr per år. För E-fartyg 
med passagerarfartygscertifikat i samma storlek kostar det 
däremot 10 600 kr och för EU-pass 16 600kr. 

Vad är det vi inte förstår i konsekvensutredningen?
Ocertifierade båtar < 20 brutto = Hög risk → Låga krav,  
lite tillsyn och låga avgifter. 

Det är ett förhållande som för oss är ologiskt.

Eftersom Transportstyrelsen verkar oförmögen att få  
kontroll på sina kostnader måste man börja ställa en del  
frågor till näringsdepartementet. 
• Är det rimligt att myndigheten fortsätter att höja sina  

avgifter trots att man ställer krav på att rederierna inför 
egenkontroll? 

• Vad är skälet till att man inte vill konkurrensutsätta till-
synsverksamheten på passagerarfartyg?

• Hur rimmar myndighetens avgiftspolitik med regeringens 
intentioner om att förenkla och göra det billigare för små 
och medelstora företag? 

Om jag förstår det hela rätt ska ett nytt avgiftsförslag för 
2014 tas fram i vår. Vad händer då? Kommer regeringen  
återigen acceptera att Transportstyrelsen höjer tillsyns- 
avgifterna utan krav på redovisning av hur mycket resurser 
som i verkligheten läggs ner på förrättningar och tillsyn? 

I slutet av oktober träffade Leena, Henrik och jag våra 
nordiska kollegor i nätverket NordPass. Vi träffas en gång 
per år och diskuterar aktuella frågor i den Nordiska rede-
rinäringen. Det man slås av är att det finns många frågor 
som förenar oss, men de olika ländernas myndigheter har 
ofta väldigt olika lösningar på problemen. Som exempel 
kan nämnas Norge där man har man tillämpat egenkontroll 
under många år. Norska rederier med egenkontroll ska rap-
portera ca 75 aktiviteter per år till myndighetens hemsida. 
Jag har fått ta del av en svensk rapportlista för egenkontroll 
som tagits fram för ett av våra medlemsfartyg. Där ska 
man rapportera cirka 235 aktiviteter på ett E-fartyg för att 
Transportstyrelsen ska vara nöjd. Rätt eller fel, men man 
kan fundera på om inte Sjöfartsavdelningen borde göra ett 
studiebesök hos sina kollegor i Norge för att se hur man 
hanterar systemtillsynen där. Med tanke på att föreskriften 
började gälla för våra fartyg för drygt två år sen kanske det 
kunde vara ett bra sätt för myndigheten att få hjälp att kom-
ma igång. 

Avslutningsvis till något trevligare. I början av oktober hade 
många av oss förmånen att delta i årets höstmöte i Kalmar 
och Färjestaden. I år var det Ressel Rederi som arrangerade. 
Och vilket arrangemang! Spännande program både i Kalmar 
och på Öland varvades med intressanta möten och fantas-
tisk förplägnad i en underbar klassisk sjöfartsmiljö. Ett varmt 
tack till Ressel Rederi och våra utställare som återigen gett 
alla deltagare inspiration, motivation och massor av trevliga 
minnen. 

Nu ser vi fram emot att träffas på årsmötet i Stockholm  
den 7 mars 2013. Jag hoppas att så många medlemmar  
som möjligt kommer och hjälper till att lägga fast riktning  
och strategi för Skärgårdsredarnas framtid. Ta vara på Din 
möjlighet att påverka. Skicka in motioner, delta i debatten 
och rösta på årsmötet.

För övrigt väntar vi nu med spännig på uppstart av den nya 
avdelningen ”luft/sjöfart”. Förhoppningsvis kommer denna 
nu kvalitetssäkrade avdelning att jobba hårt mot regeringens 
mål i ”en stadsförvaltning i förnyelse”? Där kan man bl.a. 
läsa att myndigheterna ska minska företagens kostnader  
för att följa statliga regler.

Med förhoppning om bättre tider ber jag att få tillönska 
en God Jul och ett Gott Nytt År.

Väl vakt/Affe Norgren

✯  Vd har ordet!
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Jochum och Ulla Ressel med personal 
hälsade alla välkomna ombord på m/s 
Dessi, cykelfärjan som går i trafik mel-
lan Kalmar och Färjestaden sedan 2011. 
Efter en kort tur i hamnen med lunch 
ombord var det dags för studiebesök på 
Sjöfartshögskolan/Linnéuniversitetet.

Simulatorträning viktigt

Prefekten Jan Snöberg inledde med att 
berätta om skolans verksamhet. Sjöfarts- 
högskolan är en statlig skola med 170- 
åriga traditioner och har drygt 700 hel- 
årsstudenter. Fokus ligger på operativ 
utbildning och man utbildar bland annat 
sjökaptener och sjöingenjörer. Även FB 
klass VII och utbildningar för Traditions- 
fartyg samt uppdragsutbildning hålls här. 
För den praktiska delen av utbildningen 
har man fartyget Kalmare nyckel men 
även simulatorer för mycket realistisk 
träning. Varje student examineras in-
dividuellt i simulator. Förutom naviga-
tionssimulatorer med 270° sikt finns här 
även interaktiva maskinrumssimulatorer 
i flera däck samt simulatorer för radio, 
lasthantering och ledningsfunktioner. 
Tillsammans med TransAtlantic drivs  
ett forskningsprojekt med is-simule-
ring. Jan Snöberg ser även en möjlig 
framtid för klass VII utbildningar med 
bättre anpassning för det mindre, kust-
nära tonnaget med t ex eco-driving på  
schemat. Efter introduktionen fick del- 
tagarna en rundvandring på skolan. 
Brygg- och maskinsimulatorerna var im-
ponerande och provkörningen populär. 

Kustbevakningen
Vid återsamlingen i aulan hälsade Skär-
gårdsredarnas ordförande Henrik Bör-

jesson Kustbevakningen välkomna.  
Kenneth Neijnes, regionchef Nordost, Ulf 
Nilsson, stabschef i region Sydväst samt 
utredaren Jonathan Tholin berättade om 
verksamheten och svarade på förening-
ens frågor. Kustbevakningen gör mellan 
450 - 500 fartygskontroller om året och 
målet är att kontrollera varje fartyg en 
gång per år. Fartyg med brister kontroll-
eras oftare. Rutinerna vid bemannings-
kontroller har förbättrats för att inte störa 
passagerarfartygens verksamhet i onö-
dan. Numera inhämtar man information 
om fartyget innan kontrollen och sedan 
kommer man överens med befälhavaren 
om när kontrollen lämpligast kan ge-
nomföras. Vill man rapportera till Kust-
bevakningen ska man göra det till någon 
av ledningscentralerna där allt diarieförs. 

Sjöfartsavdelningen kvalitetssäkrad
Transportstyrelsens Mathias Elofsson 
kom för att berätta om sjöfartsavdel-
ningens kvalitetsledningssystem. Från 
juni i år är hela sjöfartsavdelningen  
certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008. 
Det innebär att man har implementerat 
ett system som bygger på att inrapporte-

rade avvikelser ska tas om hand och leda 
till ständiga förbättringar, dvs ett syste-
matiskt förbättringsarbete. På TS hem- 
sida finns numera ett rapporteringsfor-
mulär och alla inkommande avvikelser 
tas om hand av kvalitetsansvarige som ser 
till att ärendet hamnar hos rätt person för 
åtgärd. Detta ska leda till bl a:
• Snabbare handläggningstider
• Färre begäranden om kompletteringar 
• Färre överklaganden 
• Mer enhetlighet i tillsynen  

(kontroller kommer att göras på 
inspektionsområdena)

Man kommer även att göra regelbundna 
kundnöjdhetsmätningar. 

Mathias avslutade med att konstatera 
att det finns en viss förbättringspotential 
i sjöfartsavdelningens tillsyn. 

Sjö- och luftfart går samman
Erik Eklund, tf sjöfartsdirektör, berättade 
om den kommande omorganisationen i 
januari då   Sjö- och Luftfartsavdelningar-
na går samman. Regionkontoren i Stock-
holm, Göteborg och Malmö kommer att 
finnas kvar. Han berättade bland annat 

Uppskattat höstmöte
lockade många till kalmarsund

Under en värmande höstsol strålade 
medlemmar och leverantörer samman 
på Barkassbryggan i Kalmar för att 
umgås under två innehållsrika dygn  
den 3-5 oktober. Ressel Rederi, som 
stod värd för mötet, hade sytt ihop  
ett trevligt program med bland annat 
studiebesök på Sjöfartshögskolan i  
Kalmar, båtresor med m/s Dessi, 
whiskyprovning, besök på Kalmar  
länsmuseum och galamiddag med  
show på hotell Skansen i Färjestaden.

Jochum Ressel hälsade deltagarna välkomna.
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att regelverk och tillsyn för fartyg under 
20 bto planeras till april 2013, samt att 
funktions- och målbaserade regler står 
högt på agendan. Det gör även riskbase-
rad tillsyn och inre vattenvägsdirektivet.

Till Färjestaden
När alla kommit ombord igen på  
M/S Dessi gick färden över Kalmarsund 
mot Öland och Färjestaden. Inkvarte-
ring, middagar, leverantörsmässa och 
möteskonferens hölls på det utmärkta 
Hotell Skansen. Första kvällen inleddes 

med besök och provsmakning i hotellets 
välförsedda whiskykällare, norra Euro-
pas största. Innan middagen fick delta-
garna även en historisk presentation om 
Öland framförd av Elisabeth Palm. Det 
blev som alltid en väldigt trevlig stämning 
under middagen när kollegor från olika 
rederier och leverantörer träffas.

Leverantörsmässa
Torsdagens program var välfyllt. Under 
förmiddagen hölls höstmötesförhand-
lingar och samtidigt pågick leverantö-
rernas utställarmässa i en angränsande 
lokal som besöktes flitigt i pauserna. 
Under eftermiddagen fick deltagarna 
lyssna till Claes Wollentz från Sjöhisto-
riska Museet berätta om K-märkning. 
Medlemmen Ingemar Johansson, Dejlig 
Cruise, berättade om det pris som hans 
rederi fick under Almedalsveckan; The 
Swedish Shipping Innovation Award, in-
stiftat av Sveriges Redareförening, för sin 
vision om ett kombinerat passagerar- och 
bulkfartyg. Även utställarna informerade 
om nyheter och produkter innan det blev 
aktiviteter och tipspromenad i utställar- 
hallen.  Fyra glada vinnare fick fina priser 

från Furuno, Scania och TransAuto un-
der kvällens galamiddag. 

Kronan och Svärdet
På fredagen gick färden med M/S Dessi 
tillbaka till Kalmar för besök på Länsmu-
seet. Kalmar kommun och hamn presen-
terade sina verksamheter och därefter be-
rättade marinarkeologen Lars Einarsson 
på ett fängslande sätt om skeppsvraken 
Kronan och Svärdet. Höstmötet avsluta-
des med en gemensam lunch på Hamn-
krogen. 

Nästa höstmöte och mässa
De tre intensiva dagarna i Kalmar och 
Färjestaden lockade 110 deltagare och 
17 leverantörsföretag. Både medlemmar 
och leverantörer uttryckte uppskattning 
över möjligheten att träffas på detta sätt. 
Nästa höstmöte kommer att förläggas 
till Göteborg den 16 - 18 oktober 2013 på 
Quality Hotel 11. Om det finns intresse 
från tillräckligt många leverantörer pla-
nerar Skärgårdsredarna att utöka leve-
rantörsmässan i samband med detta. 

text & foto: leena tegevi

Besättningen på m/s Dessi samt vd Ulla Ressel. Simulatorerna var populära. Fr v Erik Jalking, Markus  
Borgström och Sjöfartshögskolans Jan Snöberg.

Galamiddag på Hotell Skansen.

På leverantörsmässan knöts nya kontakter  
för framtida affärer. Erik Jalking t.h. besöker  
Tomas Löfvenberg t.v. och Karl-Henry Pragsten  
i KGKs monter. 

Åke Borg, Lotta Johansson och Lisa Jansson  
har trevligt tillsammans.
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N
ovember – kallt, ruggigt, det 
regnar igen. Mörkt redan klock-
an fyra på eftermiddagen – är 
inte denna den tråkigaste av alla 

månader? Sommarsäsongen är över, vi 
kör nu på vinterturlista och funderar över 
säsongen som gått.

Pustar ut lite efter en sommar med 
mycket trafik och ett nytt biljettsystem 
som ännu inte riktigt fungerar. Börjar  
fundera över 2013. Ibland undrar jag  
hur länge vi kan hålla på så här. 

Alltför korta kontraktstider och dålig  
lönsamhet gör att vi har svårt att förnya 
tonnaget. I bästa fall kan vi köpa något 
bättre begagnat som vi bygger om och an-
passar till vår trafik. Åldern på skärgårds-
flottan är hög, alltför hög tycker många.

Varför har vi då så dålig lönsamhet? 
Till största delen beror det på ständigt 
ökade kostnader som inte går att ta ut 
på biljettpriset. Omvärldens krav på oss 
smårederier ökar hela tiden. Dyra, och 
ofta omotiverade regelkrav, ökade ad-
ministrativa kostnader, utsläppskrav och 
Transportstyrelsens tillsynsavgifter som 
höjs enormt varje år.  Snart kan bara de 
riktigt stora orka med all byråkrati och 

höga kostnader. Detta trots att det inträffar 
väldigt få incidenter och inga allvarliga 
olyckor har skett i skärgårdstrafiken på 
många år. När bilisterna kört ombord på 
färjan så åker de faktiskt med det enda 
trafikslag som uppnått nollvisionen. 

Är det regnandet och mörkret som gör 
mig så dyster? Ja kanske, men inte bara. 
Vi kan inte längre blunda för dessa pro-
blem. Man kan undra hur skärgårdstrafi-
ken ser ut om 20 år.  Är det två stora jättar 
som har all trafik och är de små rederierna 
helt utsuddade? Entreprenörerna som 
idag driver en stor del av skärgårdstrafiken 
bor ofta på ”sin ö” och står för många 
arbetstillfällen i trakten. De står för en stor 
del av öns överlevnad. Hos oss på Ornö är 
Ornö Sjötrafik den största arbetsgivaren 
på ön. Det är nästan ett krav att flytta till 
ön om man vill jobba hos oss, ha barnen 
i Ornö skola, handla i öns affär, gifta sig i 
Ornö kyrka och förlusta sig på öns krog.

Hur ser då den ”levande skärgården” ut  
i en framtid? – Turism, tänker du kanske 
då. Att besöksnäringen kan stå för den 
framtida tillväxten. Självklart är turismen 
redan nu en stor inkomstkälla men under 

en mycket begränsad tid. Alla upplever vi 
nog hur turistsäsongen blir kortare men 
intensivare. Vi kan inte bara leva på det. 
Skärgården ska kunna leva året runt och 
ha traditionella arbetstillfällen som t ex 
sjöfart. Då får vi en levande bygd som 
lever 12 månader om året och är ett riktigt 
samhälle. Då först har vi en riktig levande 
skärgård att visa upp.

Nu lämnar vi snart novembermörkret 
och ser fram emot våren! Vi tar en dag i 
sänder och hoppas att framtida politiker 
kan se värdet av skärgårdstrafiken som 
en näring i skärgården och inte bara som 
ett transportsätt. Under tiden jobbar vi 
oförtrutet vidare inom Skärgårdsredarna 
för att försöka göra vardagen lite enklare 
för våra medlemmar genom att stoppa 
omotiverade krav och lämna in förslag på 
regelförenklingar.

Margareta Stenbock von Rosen
Ornö Sjötrafik AB och ledamot i
Skärgårdsredarnas styrelse. 

✒ KRÖNIKA

Man kan undra hur skärgårdstrafiken ser ut om 20 år.  
Är det två stora jättar som har all trafik och är de 
små rederierna helt utsuddade?
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Anette Andersson är född och upp-
vuxen på Koster. Hennes far, Filip, drev 
under många år trafiken mellan Ström-
stad och Koster och Anette växte upp i 
denna maritima miljö. Hon tjänstgjorde 
på båtarna både som däcksman och i 
kafeterian och fick på så vis insikt i såväl 
rederi- som restaurangbranschen.

På den populära badön Furholmen strax 
utanför Strömstad anlades på 1920-talet 
ett kafé. Rörelsen utvecklades och man 
anskaffade en passagerarbåt för att ge 
trängtande turister och strömstadsbor 
tillfälle till fina bad. År 1946 köptes bryg-
geribåten Margit. 

Fartyget togs till Bovallstrand där hyt-
ten flyttades föröver för att skapa passa-
gerarutrymme akterut, och året därpå 
sattes hon in i trafik mellan Strömstad 
och Furholmen.

Några år senare köpte polisen Oscar 
Nicklasson i Strömstad båten och döp-
te om henne till Birgit. Detta fartyg har 
blivit en institution i Strömstad och finns 
fortfarande kvar.

I början av 1980-talet såldes Birgit till 
sjömannen och fiskaren Sigurd Johans-

son och hans fru. De körde samma trad 
fram till 1995, då hon såldes till Odyssé 
i Väst AB.

År 1992 utökades verksamheten på Fur-
holmen då kaféet byggdes om till restau-
rang. Företaget Odyssé i Väst AB med 
Kjell Klöver, Bengt ”Bölja” Karsson samt 
Leif och Åsa Persson tog över och sköt-
te både restaurangen, badbåten och un-
derhållet av ön. Med tiden blev det bara 
Leif och Åsa kvar och sedan Åsa avlidit 
ville Leif sälja. Dagarna före midsommar 
2005 övertog Anette Andersson och An-
ders Olsson rörelsen och på fyra dagar 
målade man om, byggde om baren och 
köket för att kunna öppna till midsom-
mar. Man hade funderingar på att regist-
rera rörelsen på AB Furholmen men just 
Furholmen var upptaget av en båtklubb. 
Så det fick bli den engelska versionen i 
stället, Pine Island AB.

I köpet ingick också Birgit som frak-
tade passagerare den korta biten mellan 
hamnen i Strömstad och Furholmen. 
Den 12 juli samma år (2005) gick propel-
leraxeln av och Birgit måste tas ur trafik 
för reparation vid Myrens Slip mitt i den 

värsta sommarbrådskan. Det var nästan 
omöjligt att hitta ett ersättningsfartyg 
men man hittade ett i norska Fredrik-
stad, Go’Vakker Vivi, som räddade situ-
ationen. Sedan Birgit reparerats lämnades 
den norska båten tillbaka.

Restaurangen på Furholmen renovera-
des och gjordes vinterbonad för att an-
vändas året om. Man marknadsförde sig 
mot gruppresor och fick på så vis många 
gäster som anlitade Furholmen och man 
inledde också ett samarbete med övriga 
aktörer i Strömstad till gagn för alla.

I december 2006 ville Fredrikstad Kom-
mun göra sig av med Go’Vakker Vivi och 
fartyget erbjöds då Pine Island AB. Med 
tanke på att Birgit började bli gammal be-
slutade man sig för att köpa fartyget och 
ha henne som reservbåt om något skulle 
hända Birgit. Nyförvärvet döptes om till 
Stjärn af Koster. Under sommaren 2007 
sattes hon in trafik mellan Kebal – Ström-
stads centrum – Furholmen.

Nästa fas i utvecklingen kom 2010. Då 
blev Vesleø II till salu. Detta passage-

Pine Island AB
Mer än bara båttrafik
text & foto: krister bång

När man som jag har haft förmånen att åka runt i landet för ett göra intervjuer med olika medlemsrederier slås 
man av den entusiasm och uppfinningsrikedom som driver företagsamheten framåt. Pine Island AB i Strömstad är 
inget undantag.

Restaurangen på skäret Furholmen. REDERIETS fOTO.
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rarfartyg hörde hemma i Fredrikstad 
och hade gått mellan Skjærhalden och 
Strömstad i många år. Under hösten 2010 
fick Anette och Anders en förfrågan av 
ägarna, Bent och Terje Finneide på Hva-
ler att överta fartyget och rutten. Efter 
en viss tveksamhet slog de till dagen före 
julafton 2010 och 4 januari 2011 kunde 
hon hämtas till den nya hemmahamnen, 
Strömstad. 13 mars 2011 började hon 
årets turlista. Fartyget registrerades på 
det nybildade Kust Event Strömstad AB 
men behöll sin norska flagg och hemorten 
i Fredrikstad. 

Affärsidén var att frakta shoppingtör-
stande norrmän till Strömstad för att 
handla och samtidigt ge turister och 
strömstadsbor chansen att få uppleva 
den vackra nordbohuslänska skärgårds-
naturen. En tur mellan Skjærhalden och 
Strömstad tar ungefär 50 minuter. Vesleø 
II går från Norge varje jämn timma och 
från Sverige varje ojämn. På så vis får 
norrmännen minst två timmar på sig för 
shopping och turisterna lika lång tid att 
upptäcka Hvaleröarna. På båtturen kan 
man också smörja kråset.

När den värsta turistsäsongen dragit 
förbi har man fartyget i charter. Många 
grupper hämtas på Skjærhalden för en 
resa till Furholmen där det serveras lunch. 
På så vis får man också bättre beläggning 
på restaurangdelen av verksamheten. 

Vesleø II går på turlista varje fredag och 
lördag hela året så länge det är isfritt.

Det senaste tillskottet i rörelsen är Kos-
terö som köptes 14 maj i år. Här har sam-
arbetet med den 5-stjärniga campingen på 

Daftö strax söder om Strömstad blommat 
upp. Tre dagar i veckan under högsäsong 
avgår fartyget från Daftö Resort till 
Skattkammarön, där barnen letar skatter, 
till Koster för naturupplevelser och till 
Kosterhavets nationalpark. Andra dagar 
gör fartyget rundresor med utgångspunkt 
från Strömstad.

Det är således en omfattande verksam-
het som Anette och Anders driver med 
restauranger, upplevelser, skärgårdstrafik 
och internationell trafik. När jag frågar 
Anette om framtiden svarar hon gåtfullt: 
”Det pågår alltid funderingar”. Och hos 
Sjöfartsregistret har hon reserverat nam-
net FilipA så något finns nog i bakhuvu-
det. 

RedeRiets faRtyg
Birgit
Detta fartyg byggdes som bryggeribåt 
1926 med namnet Margit och gick för 
Pripps Bryggerier med öl till Göteborgs 
skärgård. 1946 köptes hon till Strömstad 
och sattes in i trafik mellan Strömstad 
och Furholmen med namnet Birgit. Hon 
är en riktig trotjänare och ännu somma-
ren 2012 var hon i fart. Transportstyrel-
sen har dock synpunkter på henne och i 
Strömstads Tidning kunde man den 21 
augusti läsa att hon gjort sin sista säsong 
som badbåt. Vad som skall hända med 
henne är ännu inte beslutat.

Stjärn af Koster
Detta fartyg byggdes 1985 i Gornichem i 
Holland som landstigningsbåt för ett av 
de stora kryssningsfartygen i världen. Ef-
ter några år köptes hon in till Strömstad 

av Ådin och Barregren och fick namnet 
Daphne. Hon gick som P-båt mellan 
långtidsparkeringen i Kebal, där Quality 
Spa & Resort idag ligger. 1991 såldes hon 
till Fredrikstad kommun i Norge där hon 
gick i hamntrafik med namnet Go’Vak-
ker Vivi. I december 2006 inköptes hon 
av Pine Island AB i Strömstad och fick sitt 
nuvarande namn, Stjärn af Koster.

Vesleø II
Detta fartyg byggdes av Marinteknik i 
Öregrund för Kent Krusell Fartygsservice 
AB i Stockholm med namnet Silverfjord. 
Hon hade ingen egen linje utan hyrdes ut 
till olika rederier som behövde förstärka 
sitt tonnage. Hon gick både i öresund-
strafik, Luleå – Kemi, Strömstad – Kos-
ter, Strömstad – Fredrikstad, Stockholm 
– Trosa och Stockholm – Möja. 1994 sål-
des hon till Ückermünde i Tyskland och 
sattes i trafik på den gamla svenska ön 
Usedom med namnet Usedom Express. 
Efter bara två år såldes hon till Harlingen 
i Holland där hon bl a användes för sälsa-
fari med namnet Noordster. År 1998 var 
hon tillbaka i trafiken mellan Strömstad 
och Norge, men nu under norsk flagg 
med namnet Vesleø II (Vesleø betyder på 
norska liten ö) och med hemort i Fredrik-
stad. 

I december 2010 inköptes hon av Anet-
te Andersson och Anders Olsson i Ström-
stad och registrerades på Nadir Hvaler 
Fjordcruise A/S i Skjærhalden.

Kosterö
Hon byggdes i aluminium 1986 av 
Hasse Westers mekaniska Verkstad i 
Jordfall, Uddevalla med namnet Kilen 
för Wikeryds Taxibåtsrörelse på Källö- 
Knippla. Efter 26 år i deras verksamhet 
såldes hon i maj 2012 till Pine Island AB, 
Strömstad och fick namnet Kosterö.

Redan 1946 inköptes Birgit till Strömstad. 2012 kan ha varit hennes sista säsong.

Företagets 
kreativa chef
Anette  
Andersson.

Vesleø går i trafik Strömstad - Norge. Stjärn köptes in som reservbåt 2006. Kosterö vid sin kajplats i norra hamnen.



– Sjöfartsverket arbetar för sjöfartens 
framtid och det här är framtiden, sa 
Mats Uhrfelt från Sjöfartsverket som  
var en av ingivningstalarna.  

Sjöfartsverkets simulatoranläggning 
som tidigare var lokaliserad på Arkö 
utanför Norrköping har samlokalise-
rats med motsvarande anläggning vid 
Chalmers tekniska högskola. I och med 
samlokaliseringen etableras en unik 
forskningsanläggning i den redan befint-
liga forskningsmiljön på Institutionen för 
sjöfart och marin teknik.

– Här kommer vi kunna testa nya idéer, 
koncept och e-navigationstjänster. An-
läggningen ger oss en större möjlighet att 
kunna anpassa systemen efter använda-
ren, säger Mikael Hägg, avdelningschef 
för Maritime Operations på Institutionen 
för sjöfart och marin teknik.

Centret består av tio simulatorer där 
lotsar, båtmän, sjöräddningspersonal, 
forskare och studenter ska samsas. I den 
nya anläggningen kan fartygsbryggorna 
användas var för sig eller i samspel med 
varandra. Här får sjöbefälsstudenter och 
yrkesverksamma till exempel studera in-
teraktion mellan människa och maskin, 
kommunikation, avancerad manövre-
ring, navigering och sjöräddningsledning. 
Upp till 20 personer kan öva i samma 
spel. Realismen är mycket hög – det är 
lätt att känna igen sig i simulatorernas 
över 40 olika svenska och utländska 
hamnar med tillhörande farleder. Dess-
utom är det möjligt att simulera sjögång 
och fartygsrörelser så verklighetstroget 
att ovana deltagare kan bli sjösjuka.

– Det nya centret kommer att bidra till 
ännu högre sjösäkerhet i våra farvatten 
genom att vi kan öva på situationer man 

inte vill vara med om ute till havs. Eta-
bleringen innebär stora fördelar för Sjö-
fartsverkets personal som får tillgång till 
en toppmodern träningsanläggning, men 
det är också ett stort lyft för vår forskning 
och utveckling som är ett växande områ-
de för oss, säger Fredrik Karlsson, inno-
vationskoordinator på Sjöfartsverket.

Centret består nu av tio fartygsbryggor, 
två landcentraler och en sjöräddningscen-
tral. Lägg därtill två maskinrumssimula-
torer med kontrollrum i naturlig storlek 
och en lasthanteringssimulator som nu-
mera kan kopplas ihop med bryggsimu-
latorerna. Resultatet blir ett av norra 
Europas största fartygssimulatorcenter. 
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus har bidra-
git med fem miljoner kronor till moder-
niseringen av Chalmers navigations- och 
maskinrumssimulatorer.
foto: leena tegevi

Chalmers och Sjöfartsverket har i Göteborg tillsammans ett av norra Europas största center för fartygssimulatorer, en toppmodern 
anläggning som ska främja framtidens forskning och utbildning. Intresset var stort när Sjöfartsverkets generaldirektör Ann-Catrine 
Zetterdahl och prefekt Klas Brännström från Sjöfart och marinteknik vid Chalmers invigde anläggningen den 27 september.  
Journalister, forskare, politiker och representanter från sjöfartsnäringen fanns på plats för att ta en titt på den nya anläggningen  
och för att testköra simulatorerna. 

Generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahl och prefekt Klas Brännström inviger simulatorcentrum

toppModeRnt  

simulatorcenter invigt

Lotsen Andreas Ekvall 
demonstrerar simulatorerna 
som ger en mycket realistisk 
upplevelse.
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Den unika, kompletterande utbildning-
en, vars långsiktiga inriktning är att den 
löpande ska uppdateras i takt med de 
kompetensbehov den marina/maritima 
industrin har, formas inom ramen för 
EU-projektet Generation Balt. 

Generation Balt ingår i South Baltic 
Programme och är ett samarbete mellan 
lärosäten och branschorganisationer 
i Tyskland, Polen, Litauen, Ryssland 
(Kaliningrad) och Sverige. Projektet 
pågår i tre år och har en total budget på 
16 miljoner kronor. Huvudsyftet är att 
skapa en kompletterande utbildning för 
att möta ett föränderligt kompetensbe-
hov i den marina/maritima sektorn, med 
särskilt fokus på att utveckla konkur-
renskraften inom näringslivet kring 
södra Östersjön. 

– Vi vet att klimatomställningen,  
energiutvecklingen, svaveldirektivet  
och en rad andra faktorer kommer att 
ställa företagen inom sektorn inför stän-
digt nya utmaningar, säger Catherine 
Legrand, professor i marin ekologi vid 
Linnéuniversitetet och koordinator för 
den svenska delen i projektet Generation 
Balt. 

– Tyvärr är det inte alltid de befintliga 
utbildningsprogrammen vid universitet 
och högskolor fyller de föränderliga 
behoven av specialkompetens och det är 

här vi kommer in: i samverkan med nä-
ringslivet ska vi skapa en kompletteran-
de kurs, som ska göra grundutbildade 
akademiker beredda att ”gå rakt in”  
i den utveckling företagen befinner sig i. 

Projektet har definierat några huvud-
områden inom den marina/maritima 
sektorn som förväntas utvecklas starkt 
de närmaste åren: bygge och reparation 
av specialfartyg, offshore och kustnära 
konstruktioner inklusive vattenteknik, 
marin och offshore utrustning, transport 
och logistik, vindenergi, lagreglering 
av maritima områden, fritid och turism 
samt, på längre sikt, även havsbruk och 
nya, förnybara energikällor. 

Den kompletterande utbildningen, som 
vänder sig till studenter med minst 180 
universitetspoäng och goda kunskaper 
i engelska, kommer att genomföras i 
olika etapper under 2013-2014. Fem 
delkurser kommer att genomföras i lika 
många länder och en mobil, gemensam 
sommarskola planeras ombord på ett 
fartyg mellan Gdynia i Polen, Klaipeda 
i Litauen och Kaliningrad i Ryssland. 
Varje student ska dessutom göra en 
traineeperiod på ett företag och lösa 
uppgifter online. 

– I Kalmar kommer vi att inrikta vår 
delkurs på grön sjöfart, energiutveckling 

och riskhantering, berättar Pär Karls-
son, sjökapten och avdelningschef på 
Sjöfartshögskolan/Linnéuniversitetet.

– När vi formar en sådan här kurs 
första gången finns det givetvis flera  
osäkerhetsfaktorer på vägen, men jag 
tror starkt på att ett direkt och flexibelt
samarbete mellan oss i den akademiska 
världen och olika företag inom den ma-
ritima sektorn kan skapa ett långsiktigt 
värdefullt tillskott till dagens traditionel-
la utbildning.

Den första delkursen i den komplette-
rande utbildningen för maritim spets-
kompetens äger rum i februari 2013 
och i juli 2014 diplomeras den första 
gruppen studenter med färsk kompetens 
för en innovativ och konkurrenskraftig 
arbetsmarknad kring södra Östersjön. 
Därefter ska utbildningen, enligt planer-
na, återkomma årligen och löpande upp-
dateras efter branschens aktuella behov. 

text:ingrid bressler, 
linnéuniversitetet  / generation balt

Utbildning Med fokUs på den

Maritima  
näringens  
behov

Catherine 

och Pär.

fOTO: 
lEENA TEgEVI

Vad vill du att dina nyanställda ska kunna? Den frågan ställer Linnéuniversitetet och 
Sjöfartshögskolan i Kalmar i en inbjudan till företag med koppling till den marina/
maritima sektorn och Östersjöns utveckling. En ny utbildning formas med EU-stöd 
och tanken är att företagen ska kunna påverka den efter sina behov.

fOTO INgRID BRESSlER

LäS mEr om 
Generation Balt och den nya kompletterande utbildningen:
www.lnu.se/generationbalt • www.generationbalt.eu



• Skapat tidningen Skärgårdsredaren som för branschens talan.

• givit alla medlemmar möjlighet att synas i föreningens  
 Skeppslista och på Internet på föreningens hemsida.

• genomdrivit många regelförändringar för inre fart t.ex;

utbildning i grundläggande säkerhet och passagerarsäkerhet  
får göras rederiinternt

borttaget krav på CCM-utbildning för ångmaskinister i  
inre fart

reducerade behörighetskrav där det finns redundanta  
motorinstallationer 

framtagande av inrefartsbehörigheter som medfört en  
anpassning av praktik- och utbildningskrav 

framtagandet av ett E-område i fartområdesindelningen

godkännande av öppna liksidiga livflottar och förlängda  
ompackningsintervaller

anpassning av ISM-koden för passagerarfartyg

ändring av sjömanslagen så att intendenturpersonal inte 
längre måste mönstras 

borttaget krav på läkarintyg för den intendenturpersonal  
som inte ingår i fartygets säkerhetsorganisation

ändring av sjömanslagen så att sjömän jämställs med 
landanställda vid sjukdom

ändring i fartygssäkerhetslagen så att det är tillåtet med  
inhyrd personal 

minskad sjötid från 12 till 6 månader under en 5-årsperiod  
för att behålla sin behörighet

behörighetssammanställning på plastkort

• Skapat förmånliga inköpsavtal på bl a kassasystem,  
 säkerhetsartiklar, livflotteservice, vin- och bryggeriprodukter,  
 köksmaskiner, kläder, batterier och tågvirke.

• Skapat en egen försäkringslösning, Skärgårdsredarnas  
 rederiförsäkring, som nu omfattar c:a 100 medlemsfartyg.  
 Detta har stärkt konkurrensen och generellt sänkt försäkrings- 
 premierna på marknaden.

• föreningen har i samarbete med myndigheten tagit fram  
 guidelines och utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vet dU att skÄRgåRdsRedaRna  
har gjort detta för sina medlemmar?

Julklappstips!

SÄTT IN BElOPPET PÅ  

BANKGIRO 
5526-7371

glÖM INTE ATT 
UPPgE NAMN  
OCH ADRESS.  
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Offentlig upphandling av 
skärgårdstrafik  
offentlig upphandling av båttrafik upplevs av många som problemfyllt och tidskrävande, både för beställare och för anbuds-
givare. orsakerna är flera. I många fall beror de på att förutsättningarna till stora delar skiljer sig från annan typ av trafikupp-
handling, men även mellan olika båttrafikupphandlingar. Nedanstående artikel är skriven av mats Andersson, Prospero Tm AB.  
Den beskriver förutsättningarna för offentlig upphandling av båttrafik, de problemställningar som finns men även lite tips till 
beställare och båttrafikoperatörer.

text: mats andersson, prospero tm ab

Stor del av den passagerartrafik som sker 
med båt längs den svenska kusten är att 
betrakta som kollektivtrafik och upp-
handlas offentligt av myndigheter eller 
av myndigheter utsedd organisation el-
ler företag. Dessa upphandlingar styrs 
av svensk upphandlingslag och regleras 
i första hand av Lagen (2007:1091) om 
Offentlig Upphandling (LOU). Utöver 
färjetrafiken till Gotland, som upphand-
las av Trafikverket, samt trafiken med 
vägfärjor som inte upphandlas alls, utan 
bedrivs av Färjerederiet, är det myndig-
heter (eller av myndighet utsedd organi-
sation) i respektive län som upphandlar 
skärgårdstrafiken. De län som upphand-
lar den största delen av skärgårdstrafiken 
är Stockholms län, Västra Götalands län 
samt Blekinge län. 

Trafikföretagen som normalt bedriver 
den skärgårdstrafik som upphandlas i res-
pektive län är ofta mindre företag med ett 
fåtal fartyg. I vissa fall har de inga fartyg 
alls då dessa tillhandahålls av den upp-
handlande parten. Trafikföretagen agerar 
normalt lokalt och i många fall ingår en-
dast en linje i ett avtal, vilken i huvudsak 

kan trafikeras med ett ordinarie fartyg. 
Detta medför att offentlig upphandling 
av skärgårdstrafik till stor del skiljer sig 
från övrig upphandling av kollektivtrafik.

Förutsättningar för offentlig upphandling 
av skärgårdstrafik
Lagen om offentlig upphandling sätter 
ramverket för hur en upphandling skall 
gå till. Den styr bl a:

• Villkor som skall vara uppfyllda för 
att ett visst upphandlingsförfarande 
skall kunna nyttjas (det finns ett fler-
tal)

• Vilken information upphandlande 
myndighet kan begära in

• Hur förfarandet skall gå till vid ge-
nomförande av upphandling enligt 
respektive upphandlingsförfarande

• Hantering av information mellan 
upphandlande myndighet och poten-
tiella anbudsgivare

• Kriterier för tilldelning av ett avtal
• Tidsfrister beroende på val av upp-

handlingsförfarande samt vid en 
eventuell överprövningsprocess

Förenklat förfarande
Ett vanligt upphandlingsförfarande vid 
upphandling av Skärgårdstrafik är s k 
förenklat förfarande, då den upphand-
lade tjänsten är att betrakta som en s k 
B-tjänst (se www.kkv.se). Med förenklat 
förfarande har den upphandlande myn-
digheten rätt till förhandling om så öns-
kas. Ett förenklat förfarande föregås inte 
av någon kvalificeringsprocess, vilket är 
fallet i många andra förfarande. Detta 
innebär att alla intresserade leverantörer 
har rätt att lämna anbud samt att alla in-
lämnade anbud skall prövas och eventu-
ellt utvärderas (ifall prövningskriterierna 
uppfylls). I de anbud som lämnas in vid 
förenklat förfarande skall normalt bifo-
gas en mängd information om anbuds-
givaren (såsom uppgifter om erfarenhet 
samt registreringsbevis) tillsammans med 
anbudspriser och eventuell ytterligare in-
formation som skall ligga till grund för 
utvärdering av anbuden. 

Prövning
Då upphandlande myndighet prövar 
och utvärderar inkomna anbud, prövas 
normalt först att anbuden innehåller 
efterfrågad information. Därefter sker 
en prövning av anbudsgivaren, d v s att 
anbudsgivaren uppfyller krav på exem-
pelvis årlig omsättning eller att anbuds-
givaren har tillräcklig erfarenhet (genom 
exempelvis referenstagning). Ifall anbu-
den samt anbudsgivaren uppfyller ställ-
da prövningskrav, utvärderas därefter 
anbuden enligt en förutbestämd utvärde-
ringsmodell. Ifall prövningskraven inte 
uppfylls kan anbudet bli föremål för för-
kastande och anbudet går då inte vidare 
till utvärdering. 

Utvärdering
Utvärderingsmodellen är ofta en s k pris-
utvärderingsmodell, där de olika anbuds-
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givarnas priser vägs mot varandra enligt 
en given modell. I många fall finns även 
andra parametrar invägda i utvärde-
ringsmodellen, såsom uppfyllnad av s k 
”börkrav”. Börkraven kan exempelvis 
gälla tekniska krav på fartyg som skall 
nyttjas i uppdraget, miljökrav kopplat 
till exempelvis bränsle eller kvalitetskrav 
kopplat till styrningen av anbudsgiva-
rens verksamhet.  Den anbudsgivare som 
totalt sett får bäst resultat i den utvärde-
ringsmodell som nyttjas (under förutsätt-
ning att prövningskraven är uppfyllda), 
utses som vinnare och tilldelas uppdraget. 

Tilldelning
Meddelande om tilldelning sker till samt-
liga anbudsgivare som deltagit i anbuds-
givningen. Efter en lagstadgad tidsfrist 
(s k avtalsspärr), då det finns möjlighet 
att lämna in en begäran om prövning hos 
den förvaltningsrätt som hanterar det ak-
tuella geografiska området, tecknas avtal 
med vald leverantör. Detta sker under för-
utsättning att inte aktuell förvaltningsrätt 
beslutat att upphandlingen är föremål för 
rättslig prövning och avtal inte får teck-
nas under tiden som prövningen fortgår.

Unika förhållande vid upphandling av 
skärgårdstrafik
Upphandling av skärgårdsnära kollek-
tivtrafik skiljer sig som sagt en del från 
exempelvis upphandling av busstrafik. 
Skillnader i förutsättningar som är värda 
att notera är:

1Storlek på anbudsgivande trafikföre-
tag samt vana vid anbudsgivning

I de flesta fall agerar anbudsgivande 
båttrafikföretag lokalt och är förhållan-
devis små. Detta medför att anbudsgivar-
na i många fall endast är med och bjuder 
på trafik på enstaka linjer i deras närom-
råde. Då avtalens längd ofta är mellan 
8-10 år blir tiden mellan anbudstillfälle-
na lång. Kunskapen samt erfarenheten av 
offentlig upphandling är därför i många 
fall förhållandevis låg. Vid offentlig upp-

handling av busstrafik agerar deltagarna 
ofta över ett större geografiskt område 
vilket gör att de kan delta i ett flertal upp-
handlingar över motsvarande period.  
I många fall är även bussbolagen stora 
aktörer med verksamhet både i Sverige 
och utomlands med dedikerade resurser 
för upphandling av trafik. Detta gör att 
bussbolag normalt har en större vana av 
deltagande vid trafikupphandlingar och 
vet vad som krävs för att uppfylla angiv-
na krav i beställarnas förfrågningsunder-
lag. 

De problem som ofta uppstår med 
ovana anbudsgivare är att anbuden i 
många fall håller en låg kvalitet. Detta 
leder i sin tur till att risken för förkas-
tande av anbud blir stor. Även om inte 
erhållna anbud med låg kvalitet förkas-
tas i prövningsförfarandet, finns det risk 
att tilldelningsbeslutet leder fram till en 
överprövningsprocess.  Det inträffar då 
konkurrerande anbudsgivare anser att 
vinnande anbud innehåller brister. Denna 

process är ofta tidsödande och dyr samt 
leder i många fall fram till att tidpunkten 
för trafikstart av det upphandlade avtalet 
måste skjutas fram.

2   Icke standardiserade fordon/fartyg
 Varje enskilt trafikåtagande är ofta 

unikt. Detta gäller bl a:
• Tidtabellskrav (anger vilken marschfart 

som krävs för att köra enligt angiven 
tidtabell)

• Krav på reservkapacitet (storlek, tidta-
bellskrav, alternativa färdmedel om det 
är möjligt)

• Krav på fartygens storlek, fribord, antal 
sittplatser samt vilket fartområde farty-
gen skall operera i

• Utökade åtaganden såsom servering, 
godshantering samt godstransport, 
skötsel av bryggor, väntkurer samt fast-
igheter eller annan anläggning i land

• Unika åtaganden i form av ambu-
lanstransporter eller andra typer av spe-
cialtransporter.

foto: leena tegevi
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Det kan medföra att ett fartyg som nytt-
jats i ett tidigare åtagande inte naturligt 
kan nyttjas i ett nytt utan ombyggnation. 
I bussbranschen är det annorlunda. Där 
används fordon i standardiserade stor-
lekar och som i stor utsträckning är att 
betrakta som standardiserade till utseen-
de och form (bortsett från färg och inred-
ning).

3 Stora investeringar
 För att en båttrafikoperatör skall 

kunna vara med och bjuda på ett åtag-
ande som denne inte kör idag, krävs i 
många fall en investering i ett nytt fartyg 
(eller ombyggnation av ett befintligt för 
att anpassas till kraven i åtagandet). Av-
skrivningstiden på ett nytt fartyg är ofta 
2-4 gånger avtalstiden. Detta leder till att 
det kan vara svårt att få in anbud med 
nya fartyg. Av naturliga skäl gynnas ofta 
befintlig operatör, då denne redan trafi-
kerar aktuellt åtagande med ett fartyg 
som är anpassat för åtagandet samt till 
stor del redan är avskrivet. Konkurrensen 
i båttrafikupphandlingar där operatören 
själv skall tillhandahålla fartyg, är därför 
i många fall begränsad. 

De upphandlingar då fartyg tillhanda-
hålls av beställaren till vinnande operatör 
borde därför leda till ökad konkurrens då 
detta inte kräver omfattande investering-
ar. Uppdraget blir då ett driftsavtal (inkl 
bemanning). Detta kan stämma i vissa 
fall, men är inte helt entydigt. 

Avseende busstrafikavtal är i många 
fall avtalstiden lika lång som avskriv-
ningstiden på bussarna. Stora busstra-
fikoperatörer har möjlighet att disponera 
om bussar från flera åtaganden, vilket 
medför att förnyelsen av bussflottan sker 
löpande under avtalstiden, så att medel-
åldern på bussflottan aldrig blir för hög. 
Problemställningen med förhållandevis 
stora investeringar initialt i ett åtagande 
samt att befintlig operatör gynnas är där-
för inte lika tydligt i busstrafikavtal.

4 Kostnad per resenär samt miljö-
 belastning

Kostnad per resenär, tidsåtgång och 
miljöpåverkan är oftast i fokus vid tra-
fikupphandlingar numera. Hos många 
trafikhuvudmän finns t.ex. en ambition 
att öka andelen grön el (miljövänligt pro-
ducerad el) samt att sänka fossilandelen 
i det bränsle som används inom kollek-
tivtrafiken. Detta kan vara viktiga delar 
då trafikhuvudmännen skall väga sam-
hällsnyttan och prioritera mellan olika 
satsningar inom kollektivtrafiken.  

5 Kompetens hos beställare av 
 kollektivtrafik

Hos de trafikhuvudmän och organisa-
tioner som upphandlar olika typer av 
kollektivtrafik utgör ofta båttrafiken 
en förhållandevis liten andel. Det inne-
bär i många fall att det finns en ovana 
att upphandla båttrafik. Då båttrafiken 
dessutom innehåller en mängd aspekter 
som är unika och skiljer sig starkt mel-
lan olika åtaganden kan det därför vara 
svårt att upprätthålla en hög upphand-
larkompetens av båttrafik. Vad gäller 
busstrafikupphandlingar är dessa av en 
mer generisk karaktär, även om fråge-
ställningarna i många fall är svåra och 
värdena på avtalen i många fall är myck-
et höga. Dessa upphandlingar sker dock 
normalt med tätare intervall vilket med-
för att förutsättningarna för att upprätt-
hålla kompetensen är godare.

Ovanstående visar på de svårigheter som 
behöver tas i beaktande vid upphand-
ling av båttrafik. Beställaren vill uppnå 
en sund konkurrens för den trafik som 
upphandlas för att på så sätt kunna upp-
rätthålla en kollektivtrafik som är kost-
nadseffektiv samt bedrivs med hög kva-
litet. Det visar också de svårigheter som 
båttrafikoperatörerna behöver beakta då 
de skall lämna anbud. I många fall upp-
levs det svårt att lämna konkurrenskraf-
tiga anbud då det är behäftat med stora 
investeringar i nya fartyg.

För beställaren är det därför viktigt att 
ha en stor förståelse och kunskap om den 
trafik som skall upphandlas samt under 
vilka förutsättningar som potentiella an-
budsgivare verkar. Därför kan samråd 
med intressenter inför start av upphand-
lingsarbetet vara värdefullt, då både be-
ställare och potentiella anbudsgivare kan 
ha en dialog kring bl a:

• Trafikutbud
• Infrastruktur såsom bryggor, VA, el, 

eventuella bränsledepåer samt natt- 
angöring

• Fartygskrav avseende fartyg för ordi-
narie trafik samt reservkapacitet

• Ersättningsmodeller

För båttrafikföretagen är det samtidigt 
viktigt att ha kunskap om de förutsätt-
ningar som gäller vid offentlig upphand-
ling. Det är viktigt med genomarbetade 
anbud där beställarens samtliga krav 
måste tas i beaktande. Det innefattar 
även förståelse för vilka följder eventuel-
la brister i ett anbud kan få. För oerfarna 
anbudsgivare kan det i många fall vara 
värdefullt att nyttja extern kompetens vid 
anbudsgivning, både för att få hjälp med 
ett specifikt anbud men även för att lära 
sig inför framtida anbudsförfaranden.

foto: leena tegevi

För beställaren är det därför 
viktigt att ha en stor förståelse 
och kunskap om den trafik 
som skall upphandlas
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Niklas Drakenberg har låtit installera 
ett fartygsövervakningssystem på 
M/S Teaterskeppet. Systemet kan  
hantera temperaturkraven för livs- 
medel, övervaka brandlarmet och  
minska bränsleåtgången på distans.

M/S Teaterskeppet har installerat ett 
komplett fartygsövervakningssystem från 
Maretron. I fartyget har ett NMEA 2000-
nät monterats och givare har anslutits 
från fartyget till nätet. På bryggan finns 
flera skärmar där programmet Maretron 
N2KView körs. I elrummet finns en dis-
play som visar viktiga motor- och elvär-
den. Med hjälp av en mobilapp går det 
även att få all data trådlöst och även om 
man befinner sig i land, vilket gör det en-
kelt att åtgärda saker. 

Ombord övervakas bland annat moto-
rer, elsystemet, temperaturer i kylar och 
frysar, tryck, tankar, väderdata, bränsle-
förbrukning, elförbrukning och elstatus, 
brandlarm, rodervinkel och lanternor 
samt att det går att slå på/av strömför-
brukare. I N2KView ställs larmnivåer på 
samtliga värden. Det går att få visuella 
eller audiella larm. Om ett larm aktiveras 
visas det direkt i klartext vilket möjliggör 
enkla och snabba beslut. All data spelas 
även in och kan sedan visas på en dator 
för att återskapa ett förlopp eller visa nå-
got specifikt. På så sätt går det bland an-
nat att se att alla kylar och frysar har haft 
rätt temperaturer.

– Installationen av Maretron, som vi till 
stor del kunde göra själva, har medfört 
att vi på ett helt nytt sätt fått en unik över-
blick över fartygets olika funktioner. Att 
vi i ett och samma system lyckats inte-
grera motordata, bränsleförbrukning, el-
övervakning, tankstatus, brand/säkerhet 
samt livsmedelskontroll gör att vi på ett 
helt nytt sätt kan få en överblick över far-
tyget, dels ombord men även på distans 
via mobiltelefonen. Nästa steg i utveck-
lingen blir en automatiserad maskin- och 
oljedagbok samt passagerarregistrering.  

Marinplus har varit en ovärderlig leve-
rantör som hjälpt oss med utveckling och 
installation, säger Niklas Drakenberg, 
VD på M/S Teaterskeppet. 

Välbevakat Teaterskepp 

foto: leena tegevi

Niklas Drakenberg i maskinrummet. Motordata som visas direkt i N2KView har ersatt de 
gamla analoga instrumenten på bryggan. foto Marinplus
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Från kommande årsskifte slås Transportstyrelsens båda avdelningar för sjö och luftfart samman till en.  Chef för den 

sammanslagna avdelningen blir direktör Ingrid Cherfils, nuvarande chef för luftfartsavdelningen. Tf Sjöfartsdirektör 

Erik Eklund blir ställföreträdande chef samt chef för strategiska frågor och internationell samordning.

Sjö- och luftfart går samman

Sjö- och luftfartsavdelningen 

Så här ser den nya organisationen ut. 
Alla tjänster är inte tillsatta vid pressläggning.

Ingrid Cherfils

Erik Eklund
foto: andreas johansson
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Umami och konsten att matcha vin
Umami är en av de viktigaste av de fem grundsmakerna när 
det gäller mat och vin i kombination. En av de egenskaper som 
gör umami så viktig är att den förstärker smakintensiteten i 
maten och avgör hur mycket maten smakar. Ett exempel är att 
en ung tomat smakar relativt lite i jämförelse med en mognare. 
Denna koncentrationsskillnad beror på att umami utveck-
las med mognad i vissa livsmedel och förstärker på så sätt 
råvarans egen smak. Vanliga beskrivningar på denna smakför-
ändring är att maten blir ”fylligare”, ”tätare”, ”bredare” och 
”tjockare”. Vi människor är inte bara förtjusta i umami som 
utvecklas naturligt, genom mognad, utan även umami som 
utvecklas på konstlat sätt genom matlagning. Här finner vi 
en av orsakerna till att välhängt kött smakar mer en ett ungt, 
eller att kokt potatis smakar mer än rå. Innehållet av umami 
i matvaror varierar också beroende på säsong. Det är därför 
som olika råvaror är starkt säsongsbetonade, eftersom de vid 
dessa tider når sitt optimala innehåll av smakämnen. Att skapa 
medvetenhet om hur de fem grundsmakerna påverkar maten 
är av största betydelse för att finna bra kombinationer mellan 
mat och vin. 

När det gäller att matcha olika smaker så talar man om de 
fem grundsmaker som vi människor kan känna i munnen dvs; 
sött, salt, surt, beskt/bittert och umami. Det som vi upplever 
som smak av t.ex. blåbär, mineral, mynta och selleri är i själva 
verket luktupplevelser. Vi upplever ju lukten samtidigt som 
vi smakar på något varför denna distinktion är mycket viktig 
för att kunna förstå de olika reaktioner som lukt- respektive 
smaksinnet ger. När det gäller just mat- och vinkombinationer 
är det viktigt att förstå att det handlar om två helt olika upp-
levelser som i sin tur påverkar kombinationen på helt olika sätt. 

Viktigt att lära sig hantera effekten av umami
När vi finner en dominant smak i en mat- och vinkombina-
tion är det bra att känna till att det alltid är samma typer av 
reaktioner som uppstår. Reaktionerna varierar däremot i olika 

grader allt beroende på vilka råvaror man använder och hur 
man har tillagat dessa. På samma sätt som umamismaken i 
en sparris tar fram bitterheten i en cabernet sauvignon så tar 
den även fram samma bitterhet i en chardonnay, fast i mindre 
utsträckning. Umami förstärker upplevelsen av bitterhet och 
eftersom en cabernet sauvignon har mer bitterhet än en char-
donnay blir effekten starkare med detta vin. Hur man mildrar, 
alternativt eliminerar, denna effekt kommer jag att berätta om 
senare. Med kunskap om dessa reaktioner har man ett mycket  

SvErIgE 
En måltidskultur i förändring

✯  Grand Vinum  |  Anders Herdenstam

Fortsättning Från nr 3-2012
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bra verktyg för att kunna skapa bra kombinationer. I första 
steget handlar det om tillägna sig teoretisk kunskap om de 
reaktioner som sker. I nästa steg är det viktigt att skaffa sig 
praktisk erfarenhet för att lära sig hur de olika grundsmakerna 
reagerar med varandra. När man sedan lär sig att känna igen 
effekten av umami så vet man hur man med olika metoder 
kan hantera både negativa och positiva effekter av den. Den 
nya kunskapen om umami har visat en vägen för att i princip 
matcha alla typer av matkombinationer.

Hur går man tillväga?
Det första man kan göra är att smaka på maten för att veta 
vilka smaker och texturer som dominerar. Hur mycket sötma, 
syra, sälta, bitterhet, umami, strävhet, hetta, fetma osv finns? 
Därefter provar man vinet för att se vilka motsvarande  
smakegenskaper som vinet har. Efter att man bildat sig en 
uppfattning om en maträtts smaker så börjar man fundera på 
önskvärda effekter i kombinationen med vinet. Här handlar 
det om att matcha både doft- och smakkombinationer  
för att skapa måltidsupplevelser. När man vet vilka grund- 
smakseffekter som man är ute efter så försöker man hitta ett 
vin med önskvärda egenskaper. När det gäller reaktioner-
na mellan grundsmakerna mellan maten och vinet så är det 
viktigt att förstå att det endast handlar om själva smakupp-
levelsen. Doftupplevelsen och själva matchningen mellan 
olika doftsensationer kräver ett annat grepp än matchning av 
smakupplevelsen eftersom det är två skilda typer fysiologiska 
reaktioner. De grundsmaksreaktioner som sker mellan mat och 
vin benämns i vardagligt tal som cause and effect. Om juste-
ringar behöver göras så preparerar man maten med hänsyn till 
nedanstående principer:

• Sötma i maten minskar upplevelsen av sötma i vinet, vilket 
leder till att fruktigheten minskar och syran kommer fram. 
Bitterhet och strävhet förstärks.

• Syra i maten minskar upplevelsen av syra i vinet, vilket leder 
till att sötman kommer fram och vinet får en fylligare och 
mjukare smak. Bitterhet och strävhet minskas.

• Sötma och syra i maten tar ut varandra och påverkar därför 
inte upplevelsen av vinet om ingen av dessa dominerar.

• Bitterhet i maten ökar upplevelsen av bitterhet i vinet. 
• Sälta i maten tenderar att få matens smaker att dominera 

över vinets smaker samtidigt som det minskar upplevelsen 
av syra, bitterhet och strävhet.

• Umami i maten ökar känsligheten för bitterhet och strävhet i 
vinet. Det kan också öka upplevelsen av syra i vinet samt ge 
vinet en metallisk karaktär.

• Strävheten i maten förstärker upplevelsen av strävhet i vinet.
• Hetta och kryddighet i maten förstärks av bitterhet och 

strävhet i vinet.
• Fetma i maten mildrar strävhet och bitterhet i vinet. 

i nästa nummer av tidningen 
kan du läsa mer om doft och 
smak samt hur man kan använ-
da vinet för att harmonisera 
eller förstärka  smakupplevelser.

Anders Herdenstam



Sjöutbildning för nybörjare och proffs
Utbildning i marin miljö vid Stocksunds hamn eller på något av våra fartyg, 
tullkryssaren Petsamo eller segelfartyget Älva (Kanarieöarna). 

- Skärgårdskapten (2 år YH 400p) 
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- Handhavande snabba fartyg
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- Basic safety
- CCM Krishantering
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www.sjoutbildning.se
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Chockhöjda avgifter 2013 (Svensk Sjöfartstidning)
transportstyrelsen har beslutat om nya avgifter för sjöfart som 
träder i kraft 1 januari 2013. sveriges redareförening är förvånad 
över nivån på höjningen.

 – den svenska rederinäringen häpnar över nivåerna och kan 
inte annat än uttrycka indignation över beslutet om nya de nya 
sjöfartsavgifterna, säger tryggve ahlman, ansvarig för sjösäker-
het och teknik, sveriges redareförening. utflaggningen av det 
svenskflaggade tonnaget och överföringen av farledsavgifter från 
transportstyrelsen till sjöfartsverket har minskat basen för finan-
sieringen av tillsynsverksamheten. de kvarvarande svenskflagga-
de fartygen förväntas fylla de uppkomna hålen i budgeten.

– Med stor sannolikhet är nivån på höjningarna världsrekord 
inom sjöfartssektorn. Med rådande principer för finansiering av 
ts tillsynsverksamhet kommer det sista svenskflaggade fartyget 
att betala för transportstyrelsens hela tillsynsverksamhet, säger 
tryggve ahlman.

– trots rederinäringens remissvar om påtalade brister i 
konsekvensutredningen har näringsdepartementet och 
transportstyrelsen, utan att samråda, beslutat att genomföra  
de mycket kraftiga höjningarna av sjöfartsavgifterna.

avgifterna höjs för roro-passagerarfartyg i internationell 
trafik med 100 procent den 1 jan 2013 jämfört med 2011. enligt 
redareföreningens beräkningar motsvarar höjningarna mer än 
200 procent under perioden 2009 till 2013

Transportstyrelsen går mot delegerad tillsyn
sjö- och luftfartsavdelningen blir efter nyår en gemensam enhet. 
Man ska då gå över till en ny typ av tillsyn som ska vara riskba-
serad och även kunna ske genom intresseorganisationer och 
egenkontroll. 

Ur uppdraget: inom transportstyrelsen pågår ett arbete med 
att utreda möjligheten att i större omfattning använda produk-
tionsstödjande avdelningar och externa organisationer. syftet 
är att tillvarata samordningsfördelar inom hela myndigheten och 
bättre tillvarata myndighetens samlade kompetens och resurser. 
utredningens förslag till sammanhållen organisation för sjö- och 
luftfartsfrågor (tsg 2012-417) pekar på ett antal uppgifter och 
exempel på områden som skulle kunna övertas av produktions-
stödjande avdelningar. 

Röda Korset lägger ner Första hjälpen-utbildningarna
under våren har svenska röda Korset genomfört ett förändrings-
arbete och kommer framöver att prioritera utbildningsinsatser för 
särskilt utsatta grupper och utbildning i resurssvaga områden där 
det finns en otrygghet och ökad risk för olyckor och skador. som 
en konsekvens av detta kommer man att avveckla den kommer-
siella delen av verksamheten och inte aktivt arbeta med försälj-
ning av utbildningar till arbetsplatser.

38 miljoner Euro för att rädda Östersjön
nu satsas 38 miljoner euro, cirka 324 miljoner kronor, på olika 
forskningsprojekt för att rädda Östersjön. pengarna kommer från 
eu-programmet Bonus och huvuddelen, 31 miljoner euro, ska 
gå till projekt som säkrar livskraftiga ekosystem. havs- och vat-
tenmyndigheten, hav, bidrar med drygt med 21 miljoner kronor. 

– det här är en väldigt viktig forskningssatsning, säger Mats 
svensson på hav. läs mer på www.havochvatten.se

Atenförordningen – försäkringsplikt
den 1 januari 2013 träder den så kallade atenförordningen i  
kraft i sverige. detta innebär att vissa passagerarfartyg måste 
ha försäkring för dödsfall och skador på passagerare i samband 
med sjöolycka (ansvarsförsäkring). för att visa att försäkrings-
plikten är uppfylld måste fartygen även ha ett certifikat från 
transportstyrelsen. 

De fartyg som omfattas av förordningen är:
• passagerarfartyg i internationell trafik
• passagerarfartyg i inrikes trafik i fartområde A eller B

för att dessa fartyg ska få användas till sjöfart efter 1 januari 2013 
måste de ha ett certifikat som utvisar att det finns en försäkring 
eller annan säkerhet som uppfyller kraven enligt atenförordningen. 
ansökan om certifikat ska skickas till transportstyrelsen.

skärgårdsredarna fick ärendet på remiss i våras. då var för-
slaget att alla fartyg även i fartområde C, d och e skulle omfattas 
av förordningen. Medlemsfartygen har redan ansvarsförsäkring 
men gränsen i förordningen är satt till max 12 passagerare vilket 
föreningen protesterat emot av konkurrensskäl och för alla pas-
sagerares lika säkerhet. föreningen anser att framför allt certifi-
katstvånget innebär en onödig administrativ börda för svenska 
fartyg i inrikes trafik och att kostaden (beräknad till 7 000:-/certi-
fikat) inte är proportionell mot de små fartygens omsättning och 
försäkringspremier. 

Syresättning av bottnar får ros och ris
syrerikt vatten har de senaste åren pumpats ner i botten på 
Byfjorden i Bohuslän, lännerstasundet i stockholms skärgård 
och sandöfjärden i finska viken. syftet har varit att hitta metoder 
för att vända utvecklingen med syrefria havsbottnar och ökade 
algblomningar i Östersjön. nu är rapporten Artificiell syresättning 
av Östersjöns djupbottnar genom syrepumpning klar. 
läs mer på www.havochvatten.se

Sjöfartsverket köper sju nya räddningshelikoptrar
sjöfartsverket har nu tecknat avtal med den engelsk-italienska 
helikoptertillverkaren agustaWestland s.p.a om att förvärva sju 
nya räddningshelikoptrar av modellen aW139, med leverans från 
maj 2013. aW139 är en väl beprövad räddningshelikopter som 
är optimal för svenska förhållanden och som är certifierad enligt 
internationella krav. de kommer att placeras i ronneby, visby, 
göteborg, norrtälje och umeå. 

✯ Från Kust & Hav

foto: sven nilsson
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Pris på Världssjöfartens Dag
Med föredrag och paneldiskussioner diskuterades sjösäkerhet 
inför närmare 250 personer på världssjöfartens dag i göteborg 
där temat var 100 år efter Titanic.

Mycket har hänt för att höja sjösäkerheten med förebyggan-
de arbete under de 100 senaste åren. det växande transport-
flödet gör att det ändå händer en del olyckor. erik eklund från 
transportstyrelsen lovade funktionsbaserade regler framöver 
och att man ska se över var regelverket gör störst nytta. 

i samband med seminariet delade sjöfartsforum ut sitt miljö-
pris. i år gick det till Ystad hamnlogistik för deras landströmsan-
läggning som är världens största och som kan förse fyra fartyg 
med el samtidigt. Ystad hamn logistik har på ett föredömligt sätt 
arbetat med att låta staden och hamnen utvecklas tillsammans 
på ett långsiktigt hållbart sätt, enligt sjöfartsforums jury.

– vi är oerhört glada och stolta för denna utmärkelse. detta 
är något av det största vi blivit uppmärksammade för i hamnen. 
vi har jobbat stenhårt för att kunna fortsätta att ligga stadsnära 
och har därför verkligen prioriterat miljöfrågorna, säger Björn 
Boström, vd Ystad hamn logistik aB, som tog emot priset av 
leena tegevi, vice ordförande i sjöfartsforum.

Norge får sin första batteridrivna vägfärja  
(Svensk Sjöfartstidning)
norska statens vegvesen har nu skrivit kontrakt med rederiet 
norled as om färjedriften mellan lavik och oppedal från 2015. 
sträckan skall trafikeras av tre färjor, två konventionella och en 
100 procent batteridriven katamaranfärja. Batterifärjan byggs 
av fjellstrand helt i aluminium. den blir dubbeländad, 80 me-
ter lång och får kapacitet för 120 bilar samt 360 passagerare. 
Överfartstiden är 20 minuter. i varje färjeläge finns en specialkon-
struerad laddningsplugg som snabbladdar färjan vid varje anlöp 
under de 10 minuter lastning och lossning tar. jämfört med en 
konventionell färja av samma storlek och typ drar batterifärjan 
bara hälften så mycket energi. fyra rederier deltog i upphandling-
en där statens vegvesen krävde en minst 20-procentig förbätt-
ring av energi- och miljöeffektiviteten, men utan krav på någon 
specifik teknik. de tre rederier som förlorade upphandlingen 
kompenserades med noK 3 miljoner vardera för utvecklingsar-
betet. 

Prisad elanslutning
sedan 2011 har alla stena lines färjor stängt av motorn vid kaj i 
göteborgs hamn. istället har de använt miljömärkt el från land för 
att hålla igång elförsörjningen ombord. för denna satsning har nu 
göteborgs hamn och stena line tilldelats priset nobelux grand 
prix d’excellence for environment & Climate action 2012. Bakom 
satsningen står den nordiska handelskammaren i luxemburg.  

– det känns väldigt roligt att våra gemensamma satsningar på 
elanslutning uppmärksammas. nu hoppas vi att fler hamnar och 
rederier ska välja att satsa på elanslutning, säger Åsa Wilske,  
miljöchef, göteborgs hamn aB.  

under ett tio-timmars hamnstopp kan dieseldriften från ett 
enda fartyg orsaka upp till 20 ton koldioxidutsläpp. att stänga av 
motorerna och istället använda sig av landel innebär betydande 
miljövinster.

Så mår Sveriges hav – ny rapport  
ger svaren
torskbestånd i delar av Östersjön ökar 
och jordbruket släpper ut allt mindre 
kväve. samtidigt är ytan med syrefria 
bottnar i Östersjön rekordstor och be-
stånden av torsk i Kattegatt är på histo-
riskt låga nivåer. enligt rapporten  
Havet 2012 krävs ändrade attityder till 
havet för att sverige ska nå eus mål om 
god miljöstatus 2020.

Rekordhöga investeringar i svensk turistnäring
de totala investeringarna i svensk turistnäring uppgick till rekord-
höga 8,3 miljarder kronor för 2011, en ökning med 23 procent 
i förhållande till 2010. investeringar i hotellfastigheter och nya 
arenor har ökar mest och står sammantaget för 66 procent av de 
totala turisminvesteringarna. investeringsnivån inom vinterspor-
tanläggningar samt nöjes- och temaparker har däremot minskat 
något. det visar turistnäringens investerarindex som presentera-
des av rese- och turistnäringen i sverige (rts), inom ramen för 
trip turistnäringens utvecklingscenter.

Förslag om stöd för miljöteknik på finska fartyg
finlands trafikminister Merja Kyllönen betonar vikten av ett ”fung-
erande sortiment åtgärder för anpassningen av sjötrafikens sva-
velreglering” i de inledda finska budgetförhandlingarna. Ministern 
anser att åtgärder som stöder miljövänlig teknologi ombord på 
fartyg är de bästa och mest hållbara anpassningsmedlen.

– stöd av miljöteknologi skulle vara ett alternativ som samtidigt 
skulle lösa de utmaningar som svavelregleringen ger upphov till. 
ett investeringsstöd för miljöteknologi skulle förbättra sjöfartens 
miljöskydd, främja utvecklingen av miljöteknologi och sysselsätt-
ning samt underlätta sjöfartens 
anpassning till svavelreglering-
en. Minister Kyllönen anser att 
det är viktigt att man i förhand-
lingarna kommer överens om 
en tillräckligt stor summa för att 
uppnå en reell anpassnings-
effekt och att man fortfarande 
även undersöker andra möjlig-
heter till anpassning.

Björn Boström, vd Ystad Hamn Logistik AB och Sjöfarts-
forums vd Anna Hammargren. foto leena tegevi

Merja Kyllönen
foto: janne suhonen

Färjerederiets 
Maj på Malö, 
byggd 2000 är 
också batteri- 
driven
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Världens största digitala skyltsystem
när viking lines nya flaggskepp M/s viking grace åker på sin 
jungfruresa, som är planerad till den 13 januari nästa år, kommer 
passagerarna att mötas av 20 stora videoväggar som ändrar 
utseende efter tidpunkt på dygnet för att skapa olika stämningar 
ombord. utöver videoväggarna kommer viking grace att vara 
utrustad med ytterligare ett hundratal digitala skyltar. hela det 
digitala skyltsystemet, det största och mest avancerade som nå-
gonsin installerats på ett fartyg, levereras av interoute, inklusive 
hård- och mjukvara samt programmering. en videovägg består 
av fyra 46-tums bildskärmar av senaste modell från neC, med en 
upplösning på 1920x1080 pixlar. fartygets digitala skyltsystem 
kommer att bestå av 163 bildskärmar totalt.

Maritimutredningen 
regeringen beslutade den 19 maj 2011 att tillsätta en utredning 
avseende Utökad samverkan och samordning av Sveriges ma-
ritima resurser. Chefen för försvarsdepartementet, statsrådet 
tolgfors, förordnade departementsrådet jan hyllander som  
särskild utredare från och med den 1 juli 2011. utredningen  
har antagit namnet Maritimutredningen. utredaren har skapat en 
överblick över de statliga sjöverkande myndigheternas maritima 
verksamhet genom en kartläggning av ansvar, uppgifter, organi-
sation, resurser, lokalisering och nuvarande samverkan. fokus 
har varit på den operativa verksamheten. till kartläggningen hör 
även en genomgång av relevant författningsreglering. 

det är utredarens bedömning att svenska staten saknar en 
samlad strategisk överblick av de sjöverkande myndigheternas 
maritima verksamhet. därmed blir det svårt att driva en samlad 
långsiktig strategisk inriktning och utveckling av myndigheterna. 
den bristande överblicken beror bland annat på att den maritima 
verksamheten är fördelad på ett stort antal myndigheter som 
lyder under flera olika departement. de ordinarie besluts- och 
styrningsprocesserna inom och mellan regeringskansliet och 
myndigheterna förefaller otillräckliga för att skapa en tydligare 
strategisk inriktning. (Källa: regeringen.se)

utredarens förslag att på sikt slå samman Marinen och 
Kustbevakningen till ett enda sjöförsvar har mött skarp kritik  
från flera håll. 

– utredningen saknar i stora delar realism och logik, säger lars 
Widell, ställföreträdande chef för sjö- och flygräddningen vid 
sjöfartsverket. 

Även berörda fackföreningar och framför allt sjöräddnings-
sällskapet är starkt kritiska till utredningsförslaget.

Ny utredning om tonnageskatt
sex år efter att en utredning föreslog tonnageskatt arbetar reger-
ingen med direktiv till en ny utredning. direktiven ska vara klara 
före årsskiftet. 

– frågan om tonnageskatt måste analyseras i ett bredare per-
spektiv, sa finansminister anders Borg i en interpellationsdebatt i 
oktober. (Källa riksdag och departement) 

Inte tillräckligt många regelförenklingar
regeringen instämmer delvis i den kritik som riksrevisionen  
förde fram i mars i år i en granskning av regeringens arbete med  
regelförenklingar för företag. riksrevisionen konstaterade att 
regeringen är långt ifrån målet med sitt arbete, och att få företag 
höll med om att reglerna blivit enklare, i en granskning för peri-
oden 2006-2010. regeringen betonar att nyare undersökningar 
gett bättre resultat. efter kritiken har regeringen breddat sitt 
förenklingsarbete så att det har tydligare fokus på en handfull 
speciella områden. i budgetpropositionen för 2013 redovisar  
regeringen nya mål och uppföljningar med sikte på 2020. 
(Källa riksdag och departement) 

Nytt avtal med 
SEKO
fredagen den 19 
oktober acceptera-
de parterna almega 
tjänste-företagen 
och seKo medlar-
nas bud och parter-
nas respektive var-
sel om stridsåtgär-
der drogs tillbaka.
det nya avtalet 

innebär att arbetsgivarna får rätt att kunna deltidsanställa per-
sonal vilket tidigare inte var förenligt med avtalet. vidare innebär 
avtalet förbättringar gällande provanställningar.

– Med det nya avtalet tar vi ett rimligt första steg i processen 
att modernisera ett mycket gammalmodigt avtal. vi ser fram mot 
framtida konstruktiva förhandlingar för att ytterligare anpassa av-
talet till dagens arbetsmarknad säger stefan Koskinen, förbunds-
direktör för almega tjänsteföretagen.

det nya avtalet löper över 12 månader och innebär lönehöj-
ningar på 2,6 procent vilket är i linje med övriga avtal som träffats 
på arbetsmarknaden i årets avtalsrörelse.

Strömmafesten
i det värsta novembermörkret lystes nybroviken upp av 
strömmas fartyg vid den årliga s.k. strömmafesten 20 nov. sida 
vid sida låg fartygen längs kajen och visade upp sig i bästa fest-
stämning för besökarna som även fick smakprov på mat, dryck 
och underhållning. trots ett nytt besöksrekord på 900 personer 
fanns det plats för alla.  

✯ Medlemsnytt
 foto leena tegevi

 foto leena tegevi



Tel: 08-500 121 40
 www.swedmotor.se, info@swedmotor.se

Ett tryggt val!
MTU's motorer är konstruerade för maximal driftsäkerhet och
totalekonomi. Detta har gjort MTU till en av världens ledande
leverantörer av motorer för kommersiellt bruk. Med ett kom-
plett sortiment från 125 kW till 9.000 kW och ett rikstäckande
servicenät erbjuder vi såväl prestanda som trygghet.
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Ramavtalet för säkerhetsprodukter 
för att underlätta distributionen i stockholmsområdet har 
norrkust Marina & ekens naval avtalat om att skärgårdsredarnas 
medlemmar fortsättningsvis även kan beställa och avhämta 
samtliga i avtalet erbjudna produkter hos ekens naval aB i täby. 

Kontakta ekens naval aB, Magnus eller Micke på telefon 08-
6309266 eller e-mail info@ekensnaval.com. leveranser direkt 
till fartygs eller företagsadress kan som tidigare beställas hos 
norrkust Marina varvs aB på telefon 0923-670272 eller e-mail 
norrkust.marina@telia.com. uppdaterad information om nya och 
modifierade säkerhetsprodukter kommer efterhand att finnas på 
medlemsidorna.

Årsmötet 2013
i år kommer vi att ha årsmötet på medlemsfartyget teaterskeppet 
som ligger förtöjd centralt vid skeppsbrokajen. lunch och fika 
intas i stora matsalen med utsikt över strömmen.Årsmötes-
förhandlingar och konferens hålls i teatersalongen. på kvällen 
inbjuds till trerätters middag på m/s Blue Charm, som också är 
medlemsfartyg. Boka in den 7 mars i era kalendrar!

vi har under många år haft våra årsmöten på stockholms-
mässan som lånat ut konferenslokal och monterplats samt delat 
ut entrébiljetter till mässan utan kostnad. pga det rådande mark-
nadsläget anser sig mässan inte 
kunna fortsätta med det.  
vi är givetvis välkomna, men till  
en förhållandevis hög kostnad.  
vi kommer därmed inte heller att  
ha någon monter eller fribiljetter  
till allt för sjön 2013.

Höstmötet 2013 den 16-18 oktober
vid höstmötet i färjestaden beslutades att nästa höstmöte 2013, 
ska hållas i göteborg. styrsöbolaget är värdrederi för mötet. 
Konferens och boende kommer att vara på Quality hotel 11 vid 
eriksberg. i anslutning till mötet planerar föreningen att arrangera 
en utställarmässa i eriksbergshallen. Mer information om pro-
gram osv kommer att skickas ut längre fram. planera in  
16-18 oktober i almanackorna!

Distriktsmöten i alla regioner under hösten
anders Åman på skärgårdslinjen bjöd in syd/västra distriktet och 
kanal/insjö-medlemmarna till distriktsmöte på m/s trubaduren 
den 27 september. i luleå bjöd ulrika Kommes in norrlandsföre-
tagen till möte den 31 oktober och den 9 november var det dags 
för region ost att ses på teaterskeppet där niklas drakenberg 
kallat till möte. affe norgren och leena tegevi från kansliet fanns 
på plats på samtliga möten för att informera om aktuella frågor 
och lyssna på vad medlemmarna hade att framföra. Man vill  
t ex gärna få veta hur kontakterna med ts fungerar och även få 
in förslag på regelförenklingar från medlemmarna. i stockholm 
informerade dessutom viking line och aga gas om hur lng-
bunkringen av viking lines nya fartyg kommer att gå till vid 
stadsgårdskajen efter leveransen i januari. 

ambitionen är att ha möten minst en gång om året i varje di-
strikt för att samlas kring större frågor, lyssna på medlemmars 
förslag och ge möjlighet att träffa kollegor i nätverket.

Tenö varv säljs
trafikverket har sålt tenö varv i vaxholm till ett konsortium be-
stående av simrishamns varv aB och uudenkaupungin työvene 
oY, finland. Övertagandet av verksamheten gäller från och med 
1 januari 2013. de nya ägarna kommer att fortsätta att driva och 
utveckla varvet med målet att även i framtiden erbjuda kvalifice-
rade underhållstjänster inom det maritima området. frågan om 
försäljning av trafikverkets varv har utretts och förhandlats under 
ett par års tid. den viktigaste utgångspunkten har varit att säker-
ställa tillräckligt bra och prisvärda leveranser av underhåll till de 
sextiosex vägfärjor som ingår i trafikverkets fartygsflotta.

– regeringens ägarpolicy innebär att om det finns en fungeran-
de privat marknad ska inte statliga myndigheter erbjuda likvär-
diga tjänster. nuvarande överenskommelse om försäljning är en 
logisk följd av denna policy, säger trafikverkets generaldirektör 
gunnar Malm. en ny ägare har stora möjligheter att driva och ut-
veckla verksamheten vid varvet samt kan på ett bättre sätt erbju-
da arbete och intressanta arbetsuppgifter i framtiden.

– de anställda i varvsverksamheten kommer att erbjudas möj-
lighet till övergång till den nya ägaren, säger anders Werner, chef 
för trafikverkets färjerederi som hittills varit varvens organisato-
riska hemvist.

nuvarande varvschefen thomas Marshall blir vd för varvsverk-
samheten vid tenö.

Marina läroverket i topp för tredje året
Marina läroverket i danderyd toppar återigen listan över 
storstockholms gymnasier i sveriges kommuner och landstings 
(sKls) ”Öppna jämförelser - gymnasieskola 2012”. i sKls ran-
king mäts tre parametrar. det är andel elever som fullföljer ut-
bildningen, genomsnittlig betygspoäng med slutbetyg och andel 
elever med grundläggande behörighet till universitet och högsko-
la. för tredje året toppar Marina läroverket rankingen över gym-
nasierna i storstockholm. Marina läroverket är dessutom 19:e 
högst rankad av sveriges alla 906 skolor, enligt sKls mätning. 

– det är en seger för vår utbildningsidé att vi nått detta resultat 
igen. den nya gymnasiereformen gY11 går till stora delar ut på  
att omöjliggöra utbildningar som kombinerar teori med praktik.  
vi visar nu återigen att detta är ett vinnande koncept. vi har job-
bat hårt för att kunna fortsätta med våra utbildningar i den nya 
gymnasieskolan, och lyckats med det. Många andra profilskolor 
har dock fått lägga ner. här har verkligen Björklund något att 
fundera över. den nya gymnasiereformen är i denna del ett stort 
misslyckande, säger anders paulsen, vd.

Strömma Turism och Sjöfart bildar Strömma Sverige
under 2012 har strömma infört en landsbaserad organisation 
med en gemensam ledning för buss och båt i både Köpenhamn 
och helsingfors. nu lanseras samma organisationsform för 
sverige genom att slå samman affärområdena Båt & destination 
med strömma Buss. ansvarig för nya strömma sverige blir peter 
henricson som idag är ansvarig för strömma Båt & destination.

m/s Blue Charm

Distiktsmötet i 
Göteborg lockade 
drygt 20 deltagare. 
foto: leena tegevi



 

34 ★ Skärgårdsredaren 4-12

Bore byter hemmahamn 
den gamla ångisbrytaren Bore, byggd på Kockums 1894, passe-
rade i augusti södertälje på sin resa söderut till Malmö. efter 28 
år i västerås blev hemlängtan för stor och isbrytaren ska nu lägga 
till i Malmö där redaren Knuth Borg, scandinavian intermarket 
aB, har sökt kajplats i Malmö hamn. Bore drivs med ved och 
stenkol. vid en dagstur beräknas isbrytaren dra 600 kg kol och 
två ton vatten. hon är byggd på Kockum i Malmö 1894 och har 
kvar sin originalpanna och maskin kvar ombord.

Niklas Oscarsson slutar vid årsskiftet på Markel international för 
att börja på Blidösundsbolaget. han blir operativ chef och vice 
vd i bolget. hans efterträdare på Markel är ännu inte utsedd. 

Göran Malmsten, som slutar på Blidösundsbolaget, blir trafik-
chef på Waxholmsbolaget efter john lindqvist. 

Rederi- och säkerhetschef (DP) Carl Magnus Rutherfalk, 
strömma turism & sjöfart aB, börjar vid nyåret som chef för sä-
kerhetsavdelningen på Karolinska huddinge universitetssjukhus 
i stockholm. han kommer därför att arbeta sin sista dag på 
strömma den 30 december. Carl Magnus ersätts av tf. rederichef 
(dp) Brita Melén eriksson, strömma, tills strömma har rekryterat 
en ny rederichef.

Indrek Pöldma börjar som säkerhetsansvarig på stockholms 
sjötrafik. indrek kommer närmast från befattningen som trafik-
chef i Waxholmsbolaget. 

Carl-Johan Hagman har utsetts till ny vd för stena line. han 
är idag ansvarig för all shippingverksamhet i stena-koncernen. 
nuvarande vd gunnar Blomdahl slutar den 1 januari nästa år.

Inför vinteruppläggning
det händer varje vinter att ett eller flera upplagda fartyg får 
skador pga. att vatten ombord fryser eller att t.ex. pumpar slutar 
fungera. i en del fall leder det till att fartyget sjunker. en intressant 
men kanske inte så vanlig händelse inträffade förra vintern, då 
ett upplagt passagerarfartyg började brinna. Branden uppstod i 
en eluppvärmd stol, där värmen glömts på. händelsen medförde 
sanering, reparation och efterföljande besiktning och därmed 
extra kostnader. utredningsenheten vill därför gärna påminna- 
om att man verkligen försäkrar sig om att båten är klar för upp-
läggningen innan den lämnas. svaga punkter kan vara pumpar, 
strömförsörjning, fryskänsliga delar eller skrovgenomföringar. 
en daglig eller åtminstone hyggligt frekvent tillsyn kan löna sig. 
påminnelsen är måhända självklar, men behövs likväl varje år.

Risk med azimuth-propellrar
propelleraggregat som går att svänga runt, s.k. azimuth-propell-
rar, har blivit allt vanligare, men de utgör även en uppenbar risk 
för att olyckor eller skador ska uppstå. det finns flera riskmoment 
eftersom detta är ett nytt sätt att manövrera jämfört med konven-
tionella fartyg. exempel på händelser som har inträffat finns på 
transportstyrelsens hemsida under sjöfart – olyckor & tillbud – 
sjöfartsavdelningen informerar. 

Känslig utrustning störs trots UPS
ett antal händelser där känslig elektronisk utrustning råkat ut 
för driftstörningar pga . ups:er som inte fungerat som de ska, 
har rapporterats in till erfarenhetsdatabasen. i ett fartyg finns 
det många viktiga instrument som är känsliga för förändringar 
i strömförsörjningen och som i vissa fall kan ta ganska lång tid 
att starta upp igen om de faller ur eller stängs av. exempel på 
händelser som har inträffat samt transportstyrelsens rekommen-
dationer för ups finns på ts hemsida under sjöfart – olyckor & 
tillbud – sjöfartsavdelningen informerar. 

Grundstötningar, kollisioner och alkohol
den senaste tiden har grundstötningar i Öresund uppmärk-
sammats. i samband med detta har kombinationen trötthet och 
sjöfylleri rönt ett särskilt intresse. för att ge problemet korrekt di-
mension kan följande siffror vara till hjälp: de senaste tio åren har 
sammanlagt 1001 grundstötningar och kollisioner med svenska 
fartyg eller i sverige rapporterats till transportstyrelsen. av dessa 
har 37 stycken bekräftats vara kopplade till alkoholförtäring. 
eftersom det kan vara svårt att dölja fylleri i samband med en 
olycka, så bör mörkertalet vara ganska litet. resultatet är alltså 
att ca enbart 3,7 % av alla rapporterade grundstötningar och kol-
lisioner har en konstaterad koppling till alkoholbruk.

Felmärkt brandslang utgör en potentiell risk
i tyskland har man uppmärksammat att en brandslang av ett visst 
fabrikat inte uppfyller den standard den är märkt med. slangen 
är gjord i Kina och uppfyller den kinesiska klassens regler (Css). 
däremot uppfyller den inte kraven enligt rattmärkningen (Med) 
trots att den är märkt som att den gör det. slangen är därför 
anmäld till eu-kommissionen och en varning har sänts ut till med-
lemsländerna. Brandslangen är av fabrikatet taizhou sanjiang fire 
Control equipment,China (item 3.29 appendix a.1 Med).

Brännskador vid gasolläckage
på ett mindre passagerarfartyg (dykbåt) 
hade man gasolspis. denna övertände och 
två besättningsmän fick lättare brännska-
dor. dessutom kom ett barn att andas in 
gasol i lungorna. automattändningen till 
ugnen fungerade inte, och därför ström-
made gasol ut. det var när man försökte 
tända spisen på nytt som övertändningen skedde. efter händel-
sen har man ombord övergått till manuell tändning. gasol, som 
kan förekomma lite varstans i handelsflottan, utgör en risk.  

Brändes av kvarstående kylvatten
en besättningsman lossade en kylvattenslang till en värmare för 
att tömma systemet på en huvudmaskin. när slangen lossnade 
rann det vatten ur värmaren på besättningsmannens hand, som 
fick en 2:a gradens brännskada. trots att maskinen inte varit på 
särskilt länge var vattnet hett. när slangklämman var losstagen, 
vek besättningsmannen undan slangen för att inte få vatten på sig 
från det som fanns i slangen, men tänkte inte på att vatten också 
kunde komma från hålet i  värmaren. handen hölls under rinnande 
kallt vatten i 35 minuter och därefter blev det landtransport till 
sjukhus för vård. händelsen ledde till sjukavmönstring.

✯ Personnytt

✯ Departement & myndighet
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Kock bränd av skvättande frityrolja
Kocken skulle hälla pommes frites i fritösen. oljan, som var 180 
grader varm, stänkte då upp i hans vänstra öga och på vänstra 
underarmen. pommes fritesen var frostig och innehöll vatten, 
varvid den reagerade med den heta oljan. händelsen orsakade 
en lindrig brännskada på underarmen och en brännskada på vän-
ster öga. Kontakt togs med jrCC, och under tiden togs kocken 
om hand av besättningen som började spola ögat med vatten. 
Brännskadan på underarmen behandlades med burnfree-gel-
kompress och ett ljustätt förband lades över det skadade ögat. 
Förbättringsförslag: använd skyddsglasögon när fritösen fylls 
med pommes frites. 

Finger kapat vid arbete med vajer
arbete med att montera en vajer till en hiss utfördes av personal 
från en inhyrd firma. under arbetet höll reparatören en locking 
pin (låsbult) till vajern. då en annan person klev på vajern blev det 
kraft på denna varvid pekfingret kom i kläm mellan vajern och 
kanten på vajertrumman. fingret slets av nedanför nageln. 
detta arbete har i fartygets rapport betecknats som inte varande 
rutinarbete, vilket gjort det svårt att förutse de risker som före- 
legat. Å andra sidan är det just det som är meningen med att 
göra riskbedömningar – att identifiera de risker som kanske inte 
är omedelbart uppenbara. utredningsenheten vill gärna peka på 
nödvändigheten av att göra adekvata riskbedömningar i samband 
med arbeten ombord.

Hopp-i-land-kalle riskfyllt jobb
under de senaste åren har ett antal skador inträffat, då besätt-
ningsmedlemmar hoppat i land för att lägga tross vid förtöjning. 
detta är mycket farligt och har medfört att folk brutit ben och 
skadat sig på annat sätt. transportstyrelsen har fått in en rapport 
om en olycka, som inträffade då en besättningsman hoppade i 
land från ett fartyg med ett spring. Mannen missbedömde av-
ståndet, ramlade, slog ansiktet i kajkanten så att han svimmade 
och föll sedan i vattnet. Befälhavaren manövrerade fartyget, som 
inte var så stort, så att den nödställde inte skulle klämmas mellan 
skrovet och kajen. Man lyckades bärga mannen, som fördes till 
sjukhus. han kommer inte att få några bestående fysiska men.

SAFETY ALErT
Flyt- och räddningsvästljus som inte uppfyller kraven i det 
marina utrustningsdirektivet 96/98/EC
europeiska kommissionen har i tre yttranden informerat sina 
medlemsstater om flyt- och räddningsvästljus som inte är god-
kända och därför ska avlägsnas från marknaden. Med anledning 
av detta ska följande flyt- och räddningsvästljus, som alltså inte 
uppfyller kraven, avlägsnas:
• flytvästljus av modellen rescue dan M1 från partierna ur fp08 
och nr Ba139, tillverkade av daniamant aps i danmark. 
• flytvästljus av modellen aquaspec aQ02 från partierna 
nr d024648 och nr d020010, tillverkade av aquaspec ltd i 
storbritannien.
• flytvästljus av modellen asteria som hör till parti nr 32210805 
inklusive parti nr 15202001, tillverkade av sic divisione 
elettronica s.r.l. i italien.

Skärgårdsbåtar på julbordet
designern och illustratören sune envall i västerås har jobbat med 
design och illustrationer i mer än 40 år. de senaste åren har han 
utfört ett flertal färgillustrationer av historiska fartyg, bland annat 
skärgårdsbåtar i stockholm. nu finns ett urval om sex stycken att 
köpa som tallriksunderlägg. de är plastade, cirka 30x42 cm och 
på baksidan försedda med kort information om respektive fartyg. 
de sex underläggen kostar 290 seK och levereras i ett konvo-
lut. vid postleverans tillkommer 50 seK. de säljs via stiftelsen 
skärgårdsbåtens expedition i stockholm. Öppet måndag 11-17, 
tisd-fred 11-14, nybrogatan 76, i hörnet vid valhallavägen.

Båtar och människor i Göteborgs södra skärgård 
en bok om båttrafikens historia  
och skärgårdssamhällets utveckling

Text: daniel eriksson
Grafisk form: daniel eriksson
Omfång: 160 sidor, inbunden.
Pris: 180 kr + ev. porto.
ISBN: 978-91-637-0539-7

i mitten av 1800-talet blev det populärt 
bland förmögna stadsbor att göra ut-
flykter till olika badorter på västkusten. för göteborgarna 
öppnade flera badanläggningar i södra skärgården och nya 
fina passagerarångbåtar byggdes för att frakta stadsborna ut 
till öarna. från början var det göteborgs Ångslupsbolag som 
skötte all trafik men snart beställde badanläggningarna egna 
båtar och en spännande tävlan om passagerarna inleddes. så 
småningom intresserade sig även lokala öbor för redarverk-
samheten. på 1930-talet gick det allt sämre för restaurangerna 
och hotellen, bland annat på grund av indragna alkoholtillstånd. 
samtidigt tog sig allt fler öbor jobb i staden. i och med detta fick 
passagerartrafikens huvudsakliga funktion en ny roll, från att 
från början ha varit till för badgäster från fastlandet, till att främst 
serva de åretruntboende med effektiva transporter mellan öarna 
och göteborg. trafikutvecklingen har varit enorm och gått hand i 
hand med samhällsstrukturens förändring. för att ge läsaren en 
helhetsbild av utvecklingen redogör boken därför även för öbor-
nas vardagssituation. 

Boken är rikt illustrerad med många foton från förr och nu.  
den sista delen består av en utförlig fartygslista med fakta,  
historik och bilder på drygt 60 båtar. Boken säljs bland annat  
på skärgårdsbåtarnas terminal på saltholmen, göteborg.  
den kan även beställas för postleverans via mejladress:  
bestallbok@gmail.com

✯ Kultur- & boknytt

Skärgårdsbåtar som tallriksunderläg illustrerade av 
Sune Envall.

Julklappstips! PRENUMERATION PÅ
SKÄRGÅRDSREDAREN!

GÖR SÅ HÄR: Sätt in 200 kr  
på bankgiro 5526-7371.  
Uppge namn och adress dit  
prenumerationen ska gå.
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Scania levererar V8-motorer för finsk landstigningsbåt
Scania har fått en prestigefylld order på 24 dieselmotorer för den 
finska marinens nya snabba landstigningsbåt som ska levereras 
mellan 2014 och 2016. Båten är av typen Watercat M18 AMC 
och konstrueras och tillverkas av Marine Alutech. Den drivs av 
dubbla 16-liters V8-motorer från Scania, är 19,3 meter lång och 
har ett deplacement på 29 ton. Båten kan användas till många 
olika marina uppgifter, exempelvis trupptransport, evakuering, 
landstigning och som sjöambulans. De dubbla V8-motorerna från 
Scania ger vardera 900 hk (662 kW) vid 2300 r/min och driver via 
vattenjet. Båten har en marschfart på 35 knop, toppfart på över 
40 knop och en aktionsradie på 200 sjömil. Ordern är initialt på 
12 båtar och därmed 24 motorer, med möjlighet till ytterligare 
beställningar.

✯ Pressreleaser

På stadig kurs - Stiftelsen Sveriges 
Sjömanshus 1972-2012
Stiftelsen Sveriges Sjömanhus bildades 
1972 och har under 40 år verkat och fun-
nits till för personer som har varit eller är 
verksamma inom sjömansyrket. Torbjörn 
Dalnäs har skrivit en innehållsrik återblick 
om stiftelsen och dess historia. 

”Stiftelsen Sveriges Sjömanshus bistår 
personer eller anhöriga till personer som är 
i behov och är eller varit verksamma inom 
sjömansyrket. Stiftelsen delar ut stipendier till utbildning, forsk-
ning och uppfinningar som är till nytta för sjöfolket och sjöfarten.”

Författare: Torbjörn Dalnäs
Språk: svenska
Antal sidor: 109
Utgivningsår: 2012
ISBN: 978-91-86687-15-1
Limbunden

Stena Line – historien om ett färjerederi
Stena Line är ett namn som berör. Likt H&M och IKEA är det ett 
företag som vuxit fram under efterkrigstiden ur den svenska myl-
lan till att bli internationellt ledande i sin kategori. Årligen utnyttjas 
Stena Lines färjeprodukter av mer än 8 miljoner kunder, och man 
transporterar cirka 1,2 miljoner bilar, 17 000 bussar och 1,1 mil-
joner lastbilar på över 30 000 turer. Ställs dessa fordon i en enda 
lång kö skulle den sträcka sig från huvudkontoret i Göteborg till 
Darwin i Australien – och tillbaka! 

Boken beskriver utvecklingen av den företagsanda som har 
bidragit till rederiets fantastiska framgångar och som har gett en 
unik styrkeposition inför framtidens utmaningar i färjebranschen. 

Boksläpp gjordes i sjöfartsmontern på bokmässan i Göteborg. 

Författare: Klas Brogren, Anders Bergenek, Rickard Sahlsten
Språk: svenska
Omfång: 440 sidor, inbunden
Utgivningsår: 2012
ISBN: 978-91-86687-16-8 

Reidar Jönsson belönad
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus delar årligen ut pris för ”stora 
och berömvärda insatser inom ämnesområdet sjöfartslitteratur”. 
2012 års pris om 20 000 kr gick till författaren och dramati-
kern Reidar Jönsson. Priset delades ut i den 15-årsjubilerande 
Sjöfartsmontern på Bokmässan i Göteborg. Prisutdelare var sjö-
kapten Christer Lindvall, ledamot av Stiftelsens direktion.
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Sida vid sida och längs med varje kajmeter i Stockholm låg al-
lehanda fartyg öppna för besökande under Hamnens Dag den 
2 oktober. Färjerederiet hade ett ambitiöst program med bland 
annat infrastrukturministern som talare ombord på vägfär-
jan Pluto som för dagen lagt till vid Skeppsbrokajen.  Övriga 
medlemsrederier som medverkade var bl a Charm Charter, 
Blidösundsbolaget, Teaterskeppet och Waxholmsbolaget. 

Bakom arrangemanget Hamnens Dag står främst Stock-
holms Hamnar och syftet är att uppmärksamma sjöfartens 
betydelse för Stockholm. 

Catharina Elmsäter-Svärd på Hamnens Dag : 
”Kollektivtrafik på vatten, särskilt där man kan snedda över, 
har en enorm potential utan trängsel eller kapacitetsbrist. ”

”Det vi gör just nu på regeringskansliet är att titta på hur 
och på vilket sätt vi kan använda våra vattenvägar. ”

”Sjöfarten måste fungera med övriga transportslag, man 
måste tänka ”hela resan”. 

text & foto: leena tegevi

Hamnens dag i Stockholm 
lockade med fartygsbesök

Infrastrukturminister 
Catharina Elmsäter- 
Svärd och strategi- 
direktör Torbjörn 
Sunesson från  
Trafikverket diskute-
rade kring ämnet  
Mer kollektivtrafik  
till sjöss. Moderator 
var Katarina Hultling 
(t h).
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Harald och Lars från Norge, Ted och 
Ingemar från Finland, Ole från Danmark 
och vi själva från Sverige, förstärkta med 
Bertil från Styrsöbolaget och Carl Magnus 
från Strömma, träffades i Göteborgs skär-
gård för att utbyta erfarenheter. Det var 
som alltid ett givande möte där man lär 
sig mycket nytt om grannländernas förut-
sättningar och förhållanden. 

I Finland har de t ex inget E-område 
och har inte bekymrat sig så mycket för 
det eftersom ”de gamla reglerna” har fått 
gälla. Men nu vill Trafiksäkerhetsverket i 

Finland att de ska uppfylla passagerar- 
direktivets utrustningskrav bums. Vil-
ket givetvis ställer till en massa problem. 
NordPass enades om att stötta Passage-
rarfartygsföreningen i Finland genom en 
skrivelse till Trafiksäkerhetsverket där 
man föreslår att de avvaktar med införan-
det och istället samarbetar med den svens-
ka Transportstyrelsen om ett samman-
hållet nationellt regelverk för E-fartyg. 
Förutsättningarna i den finska skärgården 
och de finska fartygen liknar i mångt och 
mycket svenska förhållanden. 

I Norge har man systemtillsyn med 
egenkontroll sedan många år med goda 
erfarenheter. Något för den svenska sjö-
fartsavdelningen att ta efter. Mötet dis-
kuterade dessutom frågor om behörig- 
heter och sjötid, försäkringsfrågor, NOx- 
utsläpp, tillsynsavgifter och mycket an-
nat.  

Uppskattade studiebesök gjordes på 
SSPA, Ö-varvet, m/s Rivö, Vinga och 
Chalmers simulatorcenter. 

Dessutom visade Ramantenn och Blue-
Flow den senaste tekniken för radar, 
ECDIS och bränslekontroll på m/s Fjord-
skär från Börjessons Sjötaxi som stod för 
transporterna.

text & foto: leena tegevi

NordPass-jubileum på Styrsö
många gemensamma frågor när grannländer träffas

I slutet av oktober träffade vi våra nordiska kollegor i nätverket NordPass. Vi ses en 
gång per år och diskuterar aktuella frågor i den Nordiska rederinäringen. Det man slås 
av är att det finns många frågor som förenar oss, men de olika ländernas myndigheter 
har ofta väldigt olika lösningar på problemen.

NordPass deltagare, fr v: 
Mikael Olin, Ramantenn, 
Lars A. Rødne, HRF Norge, 
Bertil Karlsson, Styrsö- 
bolaget, Henrik Börjesson, 
Skärgårdsredarna, Ole 
Vistrup, SME Danmark, 
Carl Magnus Rutherfalk, 
Strömma Turism & Sjöfart, 
Affe Norgren, Skärgårds-
redarna, Harald Thomas-
sen, NHO Sjøfart, Norge, 
Ingemar Gustavsson, 
Passagerarfartyg i Finland, 
Peter Knudsen och Tomas 
Larsson, BlueFlow samt 
Ted Lönnros, Passagerar-
fartyg i Finland (sittande).

NordPass firade tio år vid 
mötet på Styrsö. Första 
mötet var i Stockholm 
2002.
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Enbart hösten 2012 gav Breakwater ut 
fyra böcker: skärhamnsredaren Folke 
Patrikssons memoarer ”Att kunna ta en 
storm”, en bok om anrika Klippanområ-
dets historia, en skrift om Stiftelsen Sveri-
ges Sjömanshus historia samt en bok om 
ståltrålare.

– Jag envisas med att tro på att pappers-
boken kommer att överleva och att folk 
trots allt fortsätter att läsa, säger Lennart 
Fougelberg när vi träffas i Breakwaters 
lokaler som ligger just i Klippanområdet. 

Från Lennarts fönster är det en enastå-
ende utsikt över Göta Älv och Göteborgs 
hamninlopp. En Stenafärja är på väg in 
och en Styrsöbåt är på väg att lägga till ett 
par hundra meter från Breakwater.

Urgöteborgaren Lennart Fougelberg 
har arbetat med trycksaker, tidningar och 
böcker i hela yrkeslivet. Ett av hans för-
sta jobb var som grafikerlärling på Göte- 
borgs Handels och Sjöfartstidning.

– Det var en nyttig skola för att kom-
ma in i branschen.  Det bidrog till att jag 
senare under åren läste vidare inom den 
grafiska branschen.  

Efter Handelstidningen började Len-
nart på Rundqvist boktryckeri, som då 
var det ledande kulturtryckeriet i Göte-
borg. Han arbetade som maskinsättare.

– Många av böckerna var spännan-
de att sätta och inte minst att läsa. Det 
gjorde att du måste höja arbetstempot 
när det inte var fullt så intressanta jobb,  
t ex sättning av en teknisk bok på span-
ska för Volvo. Jag konsumerade mycket 
litteratur genom att sätta böcker, berättar 
Lennart.

Svensk Sjöfartstidning 
Efter en tid på tidningen GTs marknads-
avdelning handplockades Lennart Fou-
gelberg år 1978 till Svensk Sjöfartstid-
ning som annonschef och kommersiellt 
ansvarig. Tidningen hade vid denna tid 
en stor spridning på nästan 10 000 exem-
plar men ekonomin behövde förbättras. 
Chefredaktör var då den legendariske 
Thorsten Rinman.  

– Jag fick ansvar för marknadsföring, 
ekonomi och budget. En av de första idé-
erna jag och Rinman kläckte var att vi 
skulle börja ge ut en Illustrerad Svensk 
Skeppslista som kom ut första gången 
1979. Skeppslistan tillsammans med 
Kring Kajutlampan, som gavs ut ungefär 

samtidigt bidrog till att förbättra ekono-
min för tidningen.

– Kring Kajutlampan blev en succé som 
vi sålde slut. På den tiden tjänade man bra 
på att sälja böcker, något man tyvärr inte 
gör på samma sätt idag.

Senare kom både Kajutlampan 2, 3 och 
4 ut. En satsning som Sjöfartstidningen 
inledde var också att börja ge ut intres-
santa specialnummer för spridning på ex- 
empelvis sjöfartsmässor. Vid ett tillfälle 
var Sjöfartstidningen bara 17 exemplar 
från att nå en upplaga på 10 000. 

Breakwater
I 20 år satt Lennart Fougelberg i Redare- 
föreningens dåvarande lokaler på Göte- 
borgs paradadress Avenyn 1. När loka-
lerna såldes flyttade föreningen och tid-
ningen till Södra Hamngatan. Med tiden 
övergick Fougelberg till att utveckla bok-
förlaget Breakwater som startades för 
11 år sedan och de första åren ägdes av  
Redareföreningen. Några av förlagets 
succéer denna tid var Bogsvall, Finsk 
Illustrerad Skeppslista och Skipsfartens 
bok i Norge som gavs ut tre gånger.

I samband med finanskrisen köpte Len-
nart Fougelberg förlaget av Redarefören-
ingen år 2009.

–Som egenföretagare upplevde jag  att 
lokalerna på Södra Hamngatan var för 
dyra och hade turen att hitta lokalerna 
i Klippan. Här är på alla sätt ett perfekt 
läge med ett stort sjöfartskluster i områ-
det. När du går du på ut på lunch träffar 
du ofta sjöfartsbekanta, berättar Lennart.

Som bokförläggare kom Lennart Fou-
gelberg igång bra, något han inte minst 
tror beror på det stora kontaktnät han 
byggt upp inom åren i sjöfartsnäringen. 
Utöver bokutgivningen gör Breakwater 
också på uppdrag diverse marknads-
föringsaktiviteter, ger ut årsberättelser, 
hemsidor för aktörer inom sjöfarten och 
liknande. Däremot har man inte haft nå-
got direkt samarbete med svenska skär-
gårdsrederier.

– Men det är ett samarbete vi gärna 
skulle vilja inleda och utveckla om det 
finns intresserade småbåtsrederier, fram-
håller han. 

Bokprojekt tar ofta lång tid. Några ex-
empel är boken om Folke Patriksson där 
arbetet tog 1,5 år och Klippanboken som 
tog två år att producera. I de närmaste 

utgivningsplanerna finns bland annat en 
30-årshistorik för Stena Bulk och en ny 
utgåva av Svensk Illustrerad Skeppslista.

Sjöfartskultur
Sjöfartskulturen går igen i allt som rör 
Breakwater. På förlaget ligger också se-
dan något år kansliet för Sjöfartens kul-
tursällskap.

– Det är stimulerande att vara med och 
skapa Sjöfartsmontern på Bokmässan i 
Göteborg. 

Breakwaters Johanna Sparf som är kul-
tursällskapets sekreterare har på ett ut-
märkt sätt bidragit till att lyfta montern. 
Sjöfartmontern är idag både en mötes-
plats och ett bra skyltfönster av sjöfarts- 
litteratur, menar Lennart.

På frågan om han tror att sjöfartskul-
tur och sjöfartslitteratur har en framtid 
trots att sjöfarten i dagsläget har det tufft 
svarar Lennart Fougelberg att ja, det tror 
han trots allt. 

– Dagens pappersbok kommer säkert 
att finnas kvar ett tag till, oavsett läsplat-
tor och annat. Förhoppningsvis ska våra 
riksdagspolitiker till slut dessutom inse 
hur viktigt det är med en svensk handels-
flotta och ett svenskt sjöfartskluster.  

Själv ångrar inte Lennart Fougelberg 
att han tog steget över till att bli sin egen.

– Visst innebär det mycket jobb men så 
länge det är roligt kör jag på, säger han 
och understryker att han är van att flyga 
högt. Vid sidan av bokutgivandet och sjö-
fartskulturen är nämligen Lennarts stora 
intresse sedan många år att flyga luftbal-
long.

Utöver Lennart och Johanna Sparf job-
bar på Breakwater sedan en tid Johanna 
Hedborg.

Breakwater Publishing
Att vara bokförläggare är inte lätt i dag då ny teknik tar över och försäljningen av böcker minskar. Och att vara bokförläggare 
och nästan enbart ge ut sjöfartslitteratur är kanske ännu tuffare. Men det hindrar inte Lennart Fougelberg, chef för bokförlaget 
Breakwater Publishing, att ge ut den ena intressanta boken om sjöfart efter den andra.

text & bild: lennart johnsson

Lennart Fougelberg.
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✯  Advokatfirman Nova  |  Mats Lekman

I Sverige, till skillnad från många andra länder, är inte ut-
gångspunkten att statliga och kommunala myndigheter är till 
för att göra livet så surt som möjligt för medborgarna. I vissa 
latinska länder får man oftast intrycket av att medborgarna 
är till för myndigheterna i stället för tvärt om och i ytterligare 
andra kan myndighetskontakter vara direkt farliga. 

Vår svenska tradition är väl värd att vårda och försvara och 
det gör vi inte minst genom att tillse att även myndigheterna 
följer lagar och förordningar. Myndigheters rättigheter (i den 
mån en myndighet kan ha rättigheter) och skyldigheter be-
stäms främst av förvaltningslagen. Därtill utfärdar Regeringen 
regleringsbrev för varje myndighet som rör deras specifika 
verksamhet och som beskriver deras uppdrag och anslag m.m. 
Inom sjöfarten är Transportstyrelsen (TS) den myndighet som 
handlägger i ärenden rörande tillstånd, avgifter och ägarbyten 
enligt den särskilda instruktion som Regeringen utfärdat och 
som även ser till att reglerna TS har att bevaka följs. Syftet 
med förvaltningslagen är att värna medborgarnas rättssäker-
het när de har med förvaltningsmyndigheter att göra och att 
säkerställa myndigheternas service till allmänheten. Det ingår i 
god förvaltningskultur att i största möjliga mån förena kravet 

på rättssäkerhet och skyldigheten att ge god service. Lagstifta-
ren (Riksdagen) har tagit hänsyn till att det för såväl enskilda 
som företag kan vara svårt att tolka regler och beslut. För att 
den enskilde ska kunna tillvarata sin rätt är det därför viktigt 
att myndigheten är tillmötesgående och även samverkar med 
andra myndigheter för att underlätta för den enskilde. Det är 
också viktigt ur den synvinkeln att man aldrig kan skylla på att 
man inte kände till lagen.

Tillgänglighet och svarstider mm.
I förvaltningslagen står bl.a. att ”varje myndighet skall lämna 
upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till 
enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområ-
de. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig 
med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och 
myndighetens verksamhet”. 

Tillgänglighet i form av besöks- och telefontider ska under-
rättas allmänheten på lämpligt sätt och man ska hålla öppet 
under minst två timmar varje helgfri måndag-fredag för att 
kunna ta emot och registrera allmänna handlingar och för att 
kunna ta emot framställningar om att få del av allmänna hand-
lingar som förvaras hos myndigheten (undantaget midsom-
marafton, julafton eller nyårsafton).

Myndighetsservice, rättigheter och 
skyldigheter enligt förvaltningslagen
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I lagen står också att frågor från enskilda skall besvaras så 
snart som möjligt men det står inget om några fasta ramar om 
timmar, dagar eller veckor. Det är detta som ofta ger upphov 
till bekymmer för privatpersoner och näringsidkare. Bland 
annat har tillståndsenheterna vid de olika polismyndigheterna 
ofta höga s.k. balanser som gör att det kan ta orimligt lång 
tid för rena rutinärenden att bli handlagda. Innan man har ett 
beslut kan man ju inte överklaga detsamma så det blir ett rent 
”moment 22”. Dessvärre är det främst en anmälan till JO som 
står den enskilde till buds om man är missnöjd med handlägg-
ningstiden och JO uttalar emellanåt kritik (”prickar”) myndig-
heter som inte kan handlägga ärenden inom rimlig tid.

Andra viktiga frågor som regleras i Förvaltningslagen
 ■ Tolkning och översättning. När en myndighet har att göra 

med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt 
hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk. 
Med tolkning avses såväl muntlig som skriftlig översättning.

 ■ Ombud och biträde. Den som i ett ärende hos en myndighet 
vill anlita ett ombud eller ett biträde har som regel rätt att göra 
det. Den som anlitar ett ombud eller biträde får i allmänhet 
själv stå för kostnaderna.

 ■ Muntlig handläggning. En sökande, klagande eller någon 
annan part som vill lämna uppgifter muntligt i ett ärende hos 
myndigheten, ska normalt få göra det. En myndighet kan ock-
så på eget initiativ besluta om muntlig handläggning.

 ■ Jäv. Reglerna om jäv syftar till att garantera att myndigheter-
nas handläggning är saklig och opartisk.

 ■ Rätt att ta del av uppgifter. Förvaltningslagen slår fast att 
en part har rätt till insyn i det material som finns i ett ärende. 
Myndigheten ska självmant ge parten tillgång till uppgifter 
av betydelse för avgörandet som kommer från någon annan. 
Parten ska få tillfälle att yttra sig över sådana uppgifter.

 ■ Beslut. Myndigheter måste som huvudregel motivera sina 
beslut och underrätta parter om besluten. De är också skyldiga 
att tala om hur beslut kan överklagas.

 ■ Rättelse av skrivfel och liknande. Ett beslut som är uppenbart 
oriktigt till följd av skrivfel, räknefel eller ett liknande förbise-
ende, får rättas av den myndighet som har fattat beslutet. Den 
som är part i ärendet ska normalt få yttra sig innan en rättelse 
görs.

 ■ Omprövning och överklagande av beslut. För att ett felaktigt 
beslut ska rättas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt ska 
myndigheterna själva under vissa förutsättningar ompröva och 
ändra ett sådant felaktigt beslut. Skyldigheten att ompröva ett 
beslut gäller i princip även om beslutet överklagas till högre 
instans. Den som vill överklaga ett beslut ska göra det inom tre 
veckor. Överklagandet ska lämnas till den myndighet som har 
fattat beslutet. Om myndigheten ändrar sitt beslut så som den 
klagande begär, ska överklagandet inte leda till någon ytterli-
gare åtgärd. Ändrar myndigheten inte beslutet eller ändrar den 
det på något annat sätt än den klagande begär, ska myndighe-
ten pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid och – om 
så är fallet – överlämna ärendet till den högre instansen för 
vidare handläggning. Normalt är det länsrätten som prövar 
överklagandet. Regeringens beslut kan inte överklagas. Vissa 
regeringsbeslut kan dock domstolsprövas efter ansökan om 
rättsprövning. 

Det finns anledning att återkomma till mer konkreta frågor 
kring detta i framtida nummer av tidningen.

text: mats lekman
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Fördelar att bygga lätt
Fördelarna med att bygga i lätta materi-
al är flera. Många fartyg har idag ballast 
av stabilitetsskäl. Om man bygger exem-
pelvis överdelen av ett fartyg i lättvikts-
material minskar behovet av ballast, 
det vill säga man kan ersätta dödvikt 
med betalande last. Det är förstås av 
stort ekonomiskt intresse. Dessutom gör 
det stigande oljepriset och miljökraven 
att det blir allt intressantare att kunna 
minska bränsleförbrukningen. Lätt-
viktsmaterial har även andra fördelar 
som minskat behov av underhåll (plast 
rostar t.ex. inte) och längre livslängd, 
enligt Tommy Hertzberg, ordförande i 
föreningen S-läss. 

– Samtidigt innebär lättviktskonstruk-
tioner nya utmaningar på akustik- 
området, till exempel när det handlar 
om spridning av oönskade ljud, säger 
Björn Carlsson. 

S-läss höstmöten har alltid ett stort 
inslag av praktiskt arbete. I år var det i 
form av laborationer där ljud och vibra-
tioner testades på olika sandwichmate-
rial. Deltagarna fick också fundera på 
kvalitetsbegrepp som ljudisolering, egen-
frekvens och vibrationsdämpning och 
knyta ihop detta med ljudkvalitetsaspek-
ter. Detta gav tankar kring materialval i 
olika sjöfartssammanhang. 

– Konstruktioner från workshoparna 
kördes sedan i vårt ljudlabb. Det var en 
ny upplevelse av ljud och gav många 
positiva reaktioner från deltagarna säger 
Björn Carlsson.

Tredimensionellt ljud
SPs ljudlaboratorium är utvecklat för att 
vara till hjälp för alla som vill simu-
lera olika miljöer och se hur man kan 
förändra akustiken med olika åtgärder. 
I labbet kan man uppleva tredimen-
sionellt ljud. Det kan handla om att 
efterlikna ljudmiljön i en skolsal eller i 
ett bullrande maskinrum på ett fartyg. 
Laboratoriet är försett med avancerad 

teknik i form av styrutrustning och ett 
20-tal högtalare med inbyggda, aktiva 
förstärkare som placerats längs golv, tak 
och väggar för att efterlikna verkliga 
förhållanden. Tekniken kallas Ambiso-
nics, ett slags tredimensionellt ljud där 
högtalarna skapar ljudmiljön i samver-
kan. Fyra stora bashögtalare, gör det 
möjligt att spela upp lågfrekventa ljud 
med rejält tryck. Ljuden som spelas upp 
samlas in från inspelningar vid mätning-
ar eller simuleras i dator. 

Inte bara för experter
Björn Carlsson poängterar att ljudla-
boratoriet inte bara är till för experter. 
Tanken är att det ska kunna utnyttjas av 
alla som är intresserade av ämnet och 
vill lära mer. Utbildningar, simulering-
ar, experiment och forskning är några 
exempel på användningsområden. 

– Jag räknar förstås med att vi som 
forskar om akustik kommer att få stor 
nytta av ljudlabbet. I slutänden leder det 
förhoppningsvis till bättre ljudmiljöer 
såväl i arbetslivet som i hemmiljö, säger 
Björn Carlsson.

Höstmötet avslutades med en diskus-
sion om möjligheter med att nyttja 
lättare material. På plats fanns då också 
representanter från Vinnova som fick 
höra om deltagarnas synpunkter på det 
fortsatta FoU-arbetet inom lättvikt till 
sjöss. 

Nästa års höstmöte kommer att  
handla om brand. 

text: kerstin hindrum, sp

ljud och vibrationer 

på agendan vid S-läss möte 
Årets höstmöte i föreningen S-läss hade förlagts till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. På programmet  
stod seminarier och workshops. Temat för träffen var ljud och vibrationer i samband med utnyttjande av lättviktsmaterial.  
En demonstration av SPs helt nya och unika ljudlaboratorium ingick också i programmet. 

– Här på SP finns nu mycket kunskaper samlade inom området och vi vill gärna dela med oss av dessa till branschen,  
berättar Björn Carlsson på SPs akustiklabb. 

FÖRENINGEN S-LÄSS

Föreningen S-läss är ett nätverk som 
verkar för energieffektiv sjöfart med 
fokus på fler lättviktskonstruktioner  
till sjöss, bildat delvis som resultat från 
projektet LÄSS som SP och ett antal av 
nätverkets medlemmar deltog i. Syftet 
med LÄSS-projektet var att ta fram 
tekniska lösningar för konstruktion av 
fyra olika fartygstyper med ett mer eller 
mindre stort inslag av lättviktsmaterialen 
aluminium och sandwich-komposit. 

Läs mer på www.s-lass.com  

SPs nya ljudlabb är försett med Ambisonics teknik som skapar ett slags tredimensionellt ljud. 
Labbet kan användas för allt från simuleringar till forskning. FOTO: DICK GILLBERG
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Förenklad påmönstring och rapportering av sjötid 

Fråga:
Vad är det som gäller vid s.k. förenklad påmönstring och hur 
ska man räkna sjötiden från sådan mönstring?

Johan Bagge, sjöfartsavdelningen, svarar:
Förenklad rapporteringsfrekvens får användas om normal 
schemalagd tid uppgår till högst tre veckor i taget. Man kan 
i början av säsongen mönstra på alla fartyg som man räknar 
med att sjömannen kommer att jobba på under perioden. Man 
kan även stå påmönstrad i flera befattningar samtidigt på ett 
eller flera fartyg. Sjömannen ska alltid vara mönstrad i den be-
fattning och på det fartyg man tjänstgör på. En person kan stå 
påmönstrad upp till ett kalenderår.

Antal sjödagar ska rapporteras i samband med avmönstring-
en. Om sjömannen tjänstgjort i samma befattning och i samma 
fartområde men på olika fartyg kan man välja ett av dessa (det 
mest fördelaktiga för sjömannen) för rapporteringen. För övri-
ga fartyg samt för de fartyg som sjömannen inte tjänstgjort på 
anges antal dagar till 0. Jobbar man i olika befattningar och/el-
ler olika fartområden måste dock detta rapporteras uppdelat. 
Instruktion finns på TS hemsida. Där finns även en definition 
av en sjödag.

✯ Läsarnas frågor
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Denna pråmtransport bestod av bl.a. 
sektioner av överbyggnad, salonger / 
salongsdäck och var 12 - 14 enheter 
totalt. Nästa transport kommer att bestå 
av skrovdelar som har större höjdmått 
vilket innebär att man måste ta en annan 
vägsträckning för att slippa viadukter. 
Styrhytt / apparatrum kommer direkt 
från TYÖVENE varv och kommer  

troligen bli den största enheten som 
fraktas på vägen. Sista transporten från 
Riga blir i början av december.  Det tar 
cirka 40 timmar över Östersjön i bra vä-
der och transporterna är väldigt väder-
beroende. Hela nybygget består av 38 
sektioner som kommer till Västervik för 
vidare transport till dockan i Huskvarna 
för att där monteras ihop. 

Nya Visingsöfärjan på väg
Den första pråmtransporten av sektioner 
till nya Visingsöfärjan skedde i oktober 
från JSC RIGA SHIPYARD till Västervik. 
Transporten gick därefter vidare genom 
Småland på långtradare via väg 40.

text & foto: hans-erik wetterlind

Visingsöfärjan NB 351 kommer i delar och monteras på plats i Huskvarna vid Vättern.




