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Sveriges Redarförening för mindre passagerarfartyg, 
SWEREF, bildades 1988 av ett 15-tal redare som i huvudsak 
var verksamma i skärgårds- och insjötrafik. Föreningens 
första målsättning var enkel; man ville vara en branschorga-
nisation med uppgift att företräda medlemmarnas gemen-
samma intressen gentemot myndigheter och försäkrings- 
bolag samt i övrigt stödja rederiernas arbete.

25 år har nu gått sedan initiativet att bilda föreningen togs 
av en grupp redare med framåtanda och vision om bättre 
förutsättningar för branschen. Vi skall vara tacksamma mot 
föreningens grundare och förstå att utan dessa redares 
förmåga så skulle inte föreningen ha den kraft den har idag. 
Skärgårdsredarna har under 25 år långsamt utvecklats till 
att idag vara en stark och etablerad organisation som har 
målet att bli ännu mer betydande.

Att föreningen nu är 25 år skall vi fira och jubilera i samband 
med årsmötet den 7 mars. En helt fantastisk dag skulle det 
bli om alla 120 medlemsrederierna deltog! Årsmötet är 
föreningens högsta beslutande organ och det är viktigt att 
så många medlemmar som möjligt deltar och påverkar till 
föreningens positiva utveckling för medlemmars sak och 
intresse.

Som en del av jubileet och för att locka ännu fler medlem-
mar till årsmötet så har styrelsen beslutat att föreningen ska 
bjuda på jubileumsmiddagen för en person från varje med-
lemsrederi.

Årets höstmöte blir i Göteborg. För att på ett ännu bättre 
sätt ta hand om våra utställare och leverantörer så har vi hyrt 
Eriksbergshallen som utställarlokal. Branschens leverantö-
rer som troget är med oss på våra höstmöten har blivit allt 
mer betydelsefulla för föreningens verksamhet och det är 
viktigt att medlemmarna tar del av det som våra leverantörer 
har att presentera och erbjuda. 

Intresset från leverantörer att ställa ut under föreningens 
höstmöten har vuxit år från år och vi har tidigare inte haft 
möjlighet att ta emot alla. Nu tar vi steget och utökar antalet 
utställare något men framför allt ger vi våra trogna leverantö-
rer mer plats och tid under vårt höstmöte.

Skärgårdsredarna har en Facebooksida. Här hittar man 
aktuella händelser, foton och inlägg som berör vår sjöfart 
m.m. Roligt och kreativt, tryck på gillaknappen så har vi  
kanske 1000 markeringar till årsmötet.

Det känns befriande att skriva på denna sida utan att be-
höva behandla tråkiga ämnen som tillsynsavgifter, system-
tillsyn, egenkontroll, kvalitetssäkring, 12-båtar, regelverk och 
annat tjafs.

Trots att jag inte tar upp det här så gör Skärgårdsredarna 
ett intensivt jobb i samverkan med TS Sjöfartsavdelning. En 
samverkan som emellanåt är tungrodd och tar mer energi 
från våra resurser än vad man skulle önska.

Jess. Vi ses på The Big Party i Stockholm 7 mars.

Hälsningar

Henrik Börjesson, ordförande

✯  Ordförande har ordet!

Sätt in 195:- på bankgiro 5526-7371 så får  
du Skeppslista 2013 direkt i din brevlåda.  
Glöm ej att ange namn och adress!
OBS! SKEPPSLISTA 2013 KOMMER I JUNI.

SKEPPSLISTA
2012

Skärgårdsredarnas illustrerade

BESTÄLL ÅRETS
SKEPPSLISTA!
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2013 Skärgårdsredarna fyller 25 år!
Allt för sjön, Stockholmsmässan 2-10 mars

Årsmöte, Teaterskeppet, Stockholm 7 mars

Sjöfartsseminarium, SRF, Teaterskeppet, Stockholm 13 mars

Årsmöte Sjöfartsforum, Göteborg 19 mars

Sveriges Maritima Dag, Göteborg 9 april
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Världsjöfartens Dag, Göteborg 26 september

✯ Datum att komma ihåg
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Årsmötesförhandlingar
sWeref skärgårdsredarnas årsmötesförhandlingar 2013 är förlagda till  
m/s teaterskeppet, fartyget ligger vid skeppsbrokajen 104 i stockholm,  
torsdag 7 mars klockan 9 -12. 
styrelsen emotser gärna medlemmarnas motioner per mail till  
leena@skargardsredarna.se senast två veckor innan mötet.

Årsmöteskonferens 
eftermiddagskonferensen på m/s teaterskeppet är öppen även för besökare  
och pågår mellan klockan 13 - 16.30. 

Jubileumsmiddag med vinprovning och underhÅllning
med anledning av 25-årsjubileet har föreningan nöjet att betala middagen för en 
person från varje medlemsrederi som deltar i årsmötet. övriga deltar till jubileums-
priset 470:- inkl dryck. middagen serveras på m/s blue charm vid stadsgårds- 
kajen nedanför katarinahissen. vi inleder med vinprovning klockan 18.30.  
vi kan utlova att middagen blir något särskilt i år. 

studiebesök pÅ scania
scania inbjuder alla medlemmar till ett exklusivt studiebesök på anläggningen  
i södertälje under fredag 8 mars, helt kostnadsfritt. Läs mer i programmet.

anmÄlan
obligatorisk anmälan för alla aktiviteter på www.eventreg.se/sweref
det går även att maila anmälan till info@teaterskeppet.se.

dJurgÅrdsvarvets öppet hus
på onsdag 6 mars har djurgårdsvarvet traditionellt öppet hus på fjällgatan 34  
från kl. 16.00. ingen föranmälan krävs.

Årsmöte med  
Jubileumsmiddag
välkommen att fira skärgårdsredarnas 25-årsjubileum  
den 7 mars tillsammans med medlemmar och bransch-
kollegor! skärgårdsredarna betalar middag för en  
person från varje rederi.

torsdag 7 mars
09.00 Årsmötet öppnas för  
medlemmar på m/s Teaterskeppet,  
teatersalongen nedre däck. alla med-
lemmar kan senast 21 februari skicka in 
motioner till mötet.

10.30 fikapaus

11.00 Årsmötesförhandlingar  
fortsättning

12.00 lunch på teaterskeppet

13.00 Öppen årsmöteskonferens med 
preliminära tider och föredragshållare: 
Transportstyrelsen: hur tar man tillvara 
sjöfartens intressen i den nya organisa-
tionen? nya sjö- och luftfartsdirektören 
ingrid cherfils samt chefen för strategiska 
frågor och internationell samordning  
erik eklund svarar på frågor.

14.30 fikapaus

15.00 Sjöfartsforum: – till vilken nytta? 
vd anna risfelt hammargren förklarar.

15.30 Vad kan vår nya försäkringsmäk-
lare? hanna bertils forsgård,  
rickard carlsson och therése kindholm 
från Willis.

16.00 25 år som båtskojare.  
arne timmerling, djurgårdsvarvet,  
kåserar.

16.30 mötet avslutas

18.30 Samling på m/s Blue Charm  
vid stadsgårdskajen. 

Vinprovning med Grand Vinum: lär dig 
mer om smaker och hur de samverkar.

19.30 Willis Välkomstdrink

Trerätters jubileumsmiddag ombord 
(vid kaj). 

under kvällen bjuds på överraskningar 
och underhållning.

fredag 8 mars
08.30 Avgång med buss från  
Sjöfartshotellet till Scania, södertälje. 
scania visar sitt fordonsmuseum, guidar 
oss vid bearbetningen och motormonte-
ringen samt bjuder på lunch i personal-
matsalen. 

14.45 Bussresa åter från Södertälje  
till sjöfartshotellet alt. centralen.

du har vÄl anmÄlt dig till:
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Lena Ek sa bland annat i sitt anförande att 
det är extra roligt att ett sådant teknikge-
nombrott sker just i Östersjön med skan-
dinavisk teknik och design, och hon för-
utspådde att Viking Grace skulle låta tala 
om sig över hela världen. Fartyget är värl-
dens mest miljöanpassade fartyg med ett 
genomgående miljötänk från framdriv-
ning till belysning och återvinning. Över-
skottskyla från LNG-tankarna kyler ned 
fartyget vid behov. 60-70 % av all tillförd 
energi återanvänds och 80 % av belys-
ning är LED-belysning. Ett ”energy ma-
nagement system” övervakar så att alla 
energibesparande åtgärder ombord fung-
erar som de ska. 

Framdrivning
Fartyget har s.k. dual fuel motorer och 
drivs med LNG. Marindiesel används vid 
uppstart och som reservbränsle. Det finns 
två identiska maskinrum med helt redun-
danta system. Förbränningen av flytande 
naturgas avger praktiskt taget inga svavel- 
eller partikelutsläpp. I jämförelse med de 
nuvarande dieselfärjorna minskar dessut-
om utsläppen av kväveoxid med 85–90 
procent. Det bidrar till mindre luftföro-
reningar och bättre luftkvalitet. I fram-
tiden kan den fossila LNG bytas ut eller 
blandas ut med biogas när sådant i framti-
den kommer att finnas tillgängligt. Bunk-
ringen av LNG kommer att ske vid stads-

gårdskajen med ett bunkringsfartyg, s k 
ship to ship. Tankar man fullt kan farty-
get göra tre resor tur och retur på sin trad. 

Som ett strykjärn
Viking Grace drar hälften så mycket 
bränsle som sin föregångare men går ändå 
snabbare och mjukare. ”Hon går som ett 
strykjärn i vattnet” lär en lyrisk kapten 
ombord ha utbrustit. Detta innebär även 
att fartyget ger mindre ytvågor. 

Viking Grace trafikerar sträckan Stock-
holm – Åbo och avgår från Stadsgården 
varje morgon kl 07.35 och är åter påföl-
jande dag kl 06.30 (23 timmars kryss-
ning).

Helt ny design
När det gäller designen har man medve-
tet bortsett från traditionell fartygsdesign 
för att istället tänka nytt och fritt. Viking 
Grace inredning kännetecknas av ett brett 
spektra av olika stilar – från hemtrevlig 
retro till sober elegans. Flexibilitet, förny-
else och modern teknik har varit ledorden 
i planeringsprocessen. Tyngdpunkten har 
legat på att vidga vyerna och med hjälp 
av generösa fönsterytor öppna upp för ut-
sikten över världens vackraste skärgårdar.  

Vertti Kivi, VD för designfirma dSign 
Vertti Kivi & Co berättade vid invignings- 
processen om hur man skapat den ovanli-
ga atmosfären ombord, kallad Space ali-
ve. Den grundläggande tanken är en för-
änderlig interiör. Belysningen är viktig. 
Förutom spännande design på ljuskäl-
lorna så kan de ändra färg och höjas el-
ler sänkas efter behov under dygnets oli-
ka timmar. 

Mycket att göra ombord
Stor vikt har lagts vid att göra ett riktigt 
fint SPA. Här finns olika behandlingar 
att boka, bubbelpooler med utsikt över 
skärgården mm. Det finns också ovanligt 
mycket shopping ombord. Allt från kän-
da kläd- och skomärken till fina viner. I 
tax-free butiken finns även möjlighet till 
provsmakning. 

Det finns åtta olika restaurangkoncept 
med totalt 1200 sittplatser och man har 
även skapat ett antal ”lugna barer” för 
de gäster som föredrar att prata framför 
dans. 

Modern teknik i framkant
Fartyget är utrustat med den bästa till-
gängliga tekniken. I både nattklubben 
och restaurangerna används den senaste 
ljud och ljustekniken som finns att tillgå 
i dessa sammanhang. Cirka 150 digitala 
skärmar över hela fartyget, tillsammans 
med IP-TV i varje hytt, garanterar att pas-
sagerarna alltid har tillgång till aktuell in-
formation.

en världsnyhet

m/s Viking Grace

text och foto: leena tegevi

Miljöminister Lena Ek invigde i januari 
Viking Lines nya färja m/s Viking Grace. 
Det är världens största passagerarfartyg 
som använder flytande naturgas, LNG, 
som bränsle. 

M/s VIKING GRACE
Fartyget har kostat  
2,4 miljoner euro att bygga.
Längd: 218 m 
Bredd: 31,8 m 
Passagerare: 2 800 (880 dubbelhytter)
Servicefart: 22 knop 
Kraft: 30,400 kW

Miljöminister Lena Ek och Viking Grace 
intendent Taru Kauppinen.
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Ventrafiken hade ordnat en utställning på 
kajen om nybygget och arrangerade även 
guidade rundturer ombord på m/s Urani-
borg. Ett populärt söndagsnöje trots det 
bistra vädret med minusgrader, blåst och 
snöfall.  

Varvets största nybygge
Fartyget kom till Landskrona den 18 no-
vember efter att ha seglat från utrust-
ningsvarvet Hvide Sande Skibs- og Baade-
byggeri drygt ett dygn tidigare. Uraniborg 
är det största nybygget hittills från Hvi-
de Sande Skibs- & Bådebyggeri. Varvet 
har koncentrerat sig på att bygga mindre 
specialfartyg. Fartyget blev något förse-
nat jämfört med den ursprungliga planen 
på grund av sena utrustningsleveranser. 
Skrovet till färjan levererades från Stocz-
nia Gdynia och bogserades till Hvide San-
de.

Fartyget
Uraniborg är 49,9 meter lång och har en 
bredd på 12 meter. Djupgåendet är 2,85 
meter och fartyget är av typen double-en-
der (behöver inte vändas vid kaj). Brut-
tot är 1 155 och ombord finns plats för 
394 passagerare, 14 bilar och ett stort an-
tal cyklar. Fartyget drivs av två Caterpil-
lar-maskiner C32 på sammanlagt 1900 hk 
som ger en marschfart på 10 knop. Hjälp-
maskinerna är från Scania. Motorerna är 
installerade i separata maskinrum, ett i 
varje ände av fartyget. Fartyget manövre-
ras med hjälp av två Schottel-propellrar, 
en i varje ände, som kan vridas 360 gra-
der. Tack vare dessa har fartyget en myck-
et god manöverförmåga. I salongen ryms 
120 sittande och cafeterian har ett gott ut-
bud av maträtter samt utskänkningstill-
stånd. 

Fartyget kan användas vid massevakuering
Uraniborg är utrustad med ett MES-sys-
tem (mass evacuation system) från Zodiac 
(553 personer i flottar).  Man tittar nu på 
om hon kan användas vid undsättning av 
andra fartyg för omvänd evakuering, dvs 
att man evakuerar från flottar till fartyget 
via MES-rampen. 

Nöjd befälhavare
Mikael Olsson är befälhavare ombord. 

– Fartyget är tyst och vibrationsfritt, går 
fint i sjön och uppträder som ett stort far-
tyg, konstaterar han nöjt. Fartyget ska 
sättas i trafik efter nyår och det enda som 
återstår är träning och utbildning av per-
sonalen. Vi har vår egen simulator för ut-
bildning av nya befälhavare, berättar Mi-
kael Olsson. 

På bryggan finns all tänkbar utrustning, 
bland annat värmekameror (för att se i 

mörker). Förutom den centrala manöver- 
platsen finns samma utrustning på båda 
bryggvingarna. Schottel-propellrarna,  som 
gör att fartyget kan snurra runt sin egen 
axel, medför att hon är väldigt lättmanöv-
rerad. 

Besättning
Vid upp till 240 passagerare krävs det 4 
personers bemanning (säkerhetsbesätt-
ning). Befälhavaren ska ha Fartygsbefäl 
klass 3. Därtill kommer en styrman och 
två matroser (varav en med maskinbehö-
righet). Vid upp till 321 passagerare krävs 
det 5 personer i bemanning och vid 394 
passagerare 6 personer. Det finns 4 hytter 
och ett pentry för personalen.

Rederi AB Ventrafiken
Rederi AB Ventrafiken bedriver färjetra-
fik mellan Landskrona och Ven, som det 
enda rederiet året om. Trafiken utförs på 
uppdrag av Landskrona stad och Skå-
netrafiken, samt på kommersiell basis. Se-
dan 2011 bedriver man även sommartra-
fik med passagerare mellan Köpenhamn 
och Ven. I rederiet finns nu fem fartyg; två 
bilfärjor, två passagerarfartyg och en re-
servfärja. Förutom bilfärjorna m/s Urani-
borg och m/s Stjerneborg finns passage-
rarfartygen m/s Norreborg och m/s Jeppe 
som köpts in från Sundsbussarna. Jeppe 
är internationellt klassad och trafikerar 
Ven-Köpenhamn. Reservfärjan m/s Dum-
le avyttras under året. 350 bofasta pend-
lar från Ven till fastlandet. Normalt seg-
lar man med 18 avgångar per dygn, under 
sommarens två månader ökar man till 36 
avgångar. Restiden är 30 minuter.

Ventrafiken fraktar årligen 318 000 
passagerare, 32 000 motorfordon och      
13 600 cyklar.

Festlig invigning av Uraniborg

OMFAttANDE RtI*-pROjEKt
Under 2006 beslutade Landskrona stad att utnyttja ett beviljat  
RTI-bidrag för att modernisera infrastrukturen till Ven och därmed 
har Ventrafiken genomgått stora förändringar de senaste åren.
Hela projektet omfattar
• ombyggnad av M/S Stjerneborg för att möta nya regelkrav  

(slutfört) 
• nytt färjeläge vid Skeppsbron i Landskrona integrerat med ter-

minal och busshållplatser för såväl stads- som regionbusstrafik 
(slutfört)

• ny terminal på Skeppsbrokajen i Landskrona (slutfört)

• anpassning av färjelägena i Bäckvikens hamn samt ny terminal-
byggnad. Projektet beräknas bli klart under senhösten/vintern 
2012

• byggnation av det nya fartyget Uraniborg. Projektet slutfört 2012. 
Fartyget sattes i trafik i början av 2013.

• Ventrafiken, Turistbyrån och Skånetrafiken flyttade in i nya lo-
kaler på Skeppsbron i början av 2012. Byggnaden är ritad av 
Fojab som har gett den en modern och snygg fasad bestående 
av stora glaspartier, ek och galvat stål. Den 1 maj öppnade Café 
Skeppsbron som håller öppet under säsongen. 

Det var kylslaget men mycket folk på kajen när den nya Ven-färjan Uraniborg döptes i Landskrona den 2 december.  
Leif thorsell, ordförande i Ventrafikens styrelse, invigningstalade och skånes nya landshövding sedan 1 september,  
Margareta pålsson, blev gudmor.  Hon döpte fartyget med en klockren champagneträff i skrovet. 

* RTI (Regional Transport och Infrastruktur) är ett samlingsnamn på statsunderstödda infrastrukturprojekt.

Landshövding Margareta Pålsson döpte 
Uraniborg.

text & foto: leena tegevi
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Vad var din uppgift tidigare på luftfarts-
avdelningen och vilken skillnad blir det 
för dig nu när även sjöfartsavdelningen 
ska inkluderas i ditt ansvarsområde?  
– Jag var chef för Luftfartsavdelningen 
med drygt 200 medarbetare med kontor 
i Norrköping och Stockholm. Jag behö-
ver nu relativt snabbt sätta mig in i en ny 
verksamhet som har medarbetare även i 
Malmö och Göteborg.

Vad blir den största skillnaden för med-
arbetarna på f.d. sjöfartsavdelningen? 
– Det blir ännu mer fokus på att ensa  
arbetssätten mellan luftfart och sjöfart, 
att stimulera erfarenhetsutbyte och lära 
av varandra. Det gäller även för medar-
betarna från f.d. luftfartsavdelningen. 

Vilken skillnad kommer det att bli för 
brukarna (rederierna)? 
– Jag hoppas att vi bättre kan möta de för-
väntningar som branschen har på oss som 
myndighet. Att vi ökar effektiviteten ge-
nom att utnyttja våra resurser bättre.

Hur kommer du att ta tillvara sjöfartens 
intressen i den nya organisationen? 
– Genom att ta tillvara det bästa från res-
pektive trafikslag i den nya avdelningen. 

Det finns ingen anledning att uppfinna 
hjulet när en ny fråga dyker upp.

Vilka är de största utmaningarna fram-
över? 
– Att kunna fullgöra vårt uppdrag mot 
regeringen och branschen i en omvärld 
i ständig förändring. Den anpassning vi 
gör till finansieringsmodellen som gäller 
för Transportstyrelsen, med förändring av 
våra avgifter är också en utmaning.

Skärgårdstrafiken anses av många som 
överreglerad.  Vilken väg bör man välja 
för att komma tillrätta med problemet? 
– Steg ett är att identifiera vilka pro-
blem som finns utifrån fakta (inciden-
ter, olyckor, erfarenheter från andra län-
der, branschkunskap och så vidare). Steg 
två är att identifiera alternativa lösning-
ar på problemen. En bra utgångspunkt är 
att titta på hur andra länder har löst ett 
problem. Detta gör vi utifrån vårt upp-
drag från regeringen att förenkla vårt re-
gelverk.

Finns det planer på att börja jobba sys-
tematiskt med ett riskbaserat regelverk 
och riskbaserad tillsyn även för sjöfar-
ten? 
– I allra högsta grad. Det är en tydlig mål-
sättning för hela Transportstyrelsen. 

Finns det några planer på att konkur-
rensutsätta och delegera ut tillsyn även 
för passagerarfartyg?
– Vi kommer under våren att utvärdera 
nuvarande delegeringar för att se hur det 
har fungerat och om de har haft den ef-

fekt som var tänkt.  Det är många aspek-
ter som behöver beaktas; kostnader för 
branschen, bibehållande av nödvändig 
kompetens på myndigheten, ansvarsfrå-
gan och så vidare.

Hur ser du på systemtillsyn och egen-
kontroll i skärgårdstrafiken? 
– Jag ser det som naturligt att rederierna 
som har kontroll över den egna verk-
samheten tar ett helhetsansvar. Ansvaret 
bör ligga där det egentligen hör hemma.  
Det kommer inte att innebära en minskad 
roll för myndigheten, snarare en föränd-
rad roll.

Vilken är den viktigaste framtids- 
frågan för sjöfarten sett ur myndighets-
perspektiv?
– Ändamålsenliga regler som är begripliga 
för de som ska tillämpa dem.
leena tegevi

IngrId CherfIls 

vill effektivisera myndigheten
Från årsskiftet slogs Transportstyrel-
sens båda avdelningar för sjö och luft-
fart samman till en. Chef för den sam-
manslagna avdelningen är direktör 
Ingrid Cherfils, tidigare chef för luft-
fartsavdelningen. Skärgårdsredaren  
har ställt några frågor till henne.

foto: andreas johansson
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Inne i verkstaden stod det senaste nybyg-
get, en taxibåt beställd av Ulf Nilsson på 
Kallsö i Sankt Anna skärgård. Det gula 
skrovet välkomnade mig. Båten är 10 
meter lång och kan ta 12 passagerare. 
Hon drivs av en Volvo Penta Aquamatic 
som kan ge henne en fart på mellan 30 
och 35 knop, men så fort kör man sällan 
av bekvämlighetsskäl.

– Hon blir nog klar i nästa vecka, fast-
slog Lars. Sedan skall hon transporteras 
på lastbil till Sankt Anna och levereras 
när isen gått upp. Men först skall vi köra 
båten till Källviken som ligger ett par 
stenkast bort, där vi brukar sjösätta våra 
nybyggen. Därefter kommer vi att ge-
nomföra en del provkörningar och test-
kontroller på båten vid vår brygga i Ox-
evik. Denna aluminiumbåt väger bara  

5 ton så det behövs inga specialtillstånd 
att transportera henne landvägen.

Specialiserat på upp till 15 meter
Taxibåten har byggnadsnummer 94 så 
det är ansenlig produktion varvet haft. 
Numera har verkstaden specialiserats på 
nybyggen upp till 15 meters längd. Efter 
detta nybygge startar man genast på näs-
ta. Lars var hemlighetsfull vilken typ av 
båt det skulle bli och vem som skall ha 
den, men framåt vårkanten har också det 
blivit offentligt.

Varvet är inrymt i trivsamma och ljusa 
verkstadslokaler. Ordning och reda gäl-
ler. En ärrad redaktör minns hur det kun-
de se ut förr i världen. Släpp det du har 
i händerna där du står och låt det ligga. 
Men den tiden är sedan länge passerad 

och vittnar väl endast om att redaktören 
börjar bli gammal.

Westers Mekaniska har tre anställda.
Övrig personal hyr man in. Företaget 
gör det mesta själv. Utom elinstallationer 
som Westerlinds Elektriska tar hand om. 
Lars bror, Klas, som också är delägare, 
konstruerar alla båtar. Han arbetar hos 
FKAB i Uddevalla, vilket borgar för att 
rätt kunskaper tas till vara. I bakgrunden 
finns också brödernas far, Hasse, nu 72 
år. Denne allkonstnär hjälper till med allt 
som behövs, när det behövs.

Företaget grundas
Det var just Hasse Wester som grundade 
företaget. Året var 1967. Han hade varit 
rörmokare vid Uddevallavarvet och mo-
tormontör vid Nötesunds Båtvarv innan 

Westers Mekaniska AB
Mitt i det fagra Bohuslän och granne med sveriges längsta fjord, Gullmarsfjorden, ligger det lilla varvet Westers Mekaniska.  
Fast just vid mitt besök i mitten av januari visade inte Bohuslän upp sin bästa sida utan det var gediget vinterväder. så mycket 
skönare och trevligare var det då inte att komma in i stugvärmen för ett samtal med företagets vd Lars Wester.

Verksamheten började i den gamla guano-
fabriken.

VD Lars Wester Dagens verkstadslokaler

Nybygge 94 snart leveransklar.

text & foto: krister bång
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han skaffade en liten verkstad i Oxevik. 
Han hyrde en lokal i den nedlagda gu-
anofabriken. Det var ett kulturellt myck-
et intressant område där Westkustens 
Guanofabrik hade grundats 1890. Den 
kom att fortsätta längre än någon annan 
guanofabrik. Först år 1960 lades fabri-
ken ner och lokalerna såldes till skepps-
redaren Gustaf B. Thordén för att tjäna 
som småbåtsvarv. För den som inte vet 
vad guano är, kan jag berätta, att det av 
guanon framställdes ett torrt, nästa lukt-
löst snusliknande pulver, som användes 
som gödsel och såldes följdriktigt som 
”åkersnus”.

I denna intressanta miljö började Has-
se bygga upp sitt företag. Aluminium 
blev det material som han helst arbeta-
de med. Han började reparera motorer 
samt tillverka rostfria beslag och pulpits 
till fritidsbåtsvarven. 

Efter några år, 1971, byggdes en egen 
verkstad, den röda verkstaden i Oxevik, 
och verksamheten flyttades dit. Tre år se-
nare stod en ny verkstad färdig, den gula 
verkstaden.

År 1975 byggdes den första båten vid 
varvet. Det var en liten arbetsbåt. Sam- 
tidigt började man tillverkningen av räk- 
sorteringsmaskiner och ombyggnad av 
fiskebåtar där tillverkning av shelterdäck 
blev en betydande del av verksamheten. 
Man byggde också ett nytt styrhus på 
kungshamnstrålaren Marion.

Så småningom började verkstaden 
bygga allt större båtar och ofta blev det 

passagerarbåtar. År 1981 levererades Rio 
och åren efter kom Sara II, Anemon och 
Gullmarsfjord. År 1984 började Lars i 
företaget. Han kom då direkt från skol-
bänken. 

Nytt varv
Företaget utvecklades och lokalerna bör-
jade bli för små. År 1985 anlade man 
därför ett nytt varv i Jordfall vid Gull-
marsfjordens södra strand närmare 
Uddevalla. Här hade det tidigare funnits 
ett tegelbruk som lagts ner 1963. Loka-

lerna i Oxevik blev varvets snickeri. Nu 
blev det fart på nybyggandet. Man bygg-
de fiskefartyg och lotsbåtar men mest 
populärt blev det att bygga passagerar-
båtar. Den största som byggdes var Sym-
foni som var 31 meter lång och som le-
vererades 1991. Carl Wilhelmson var ett 
annat rejält bygge som lämnade varvet 
året innan. Varvet har också byggt fyra 
testbåtar för Volvo Penta. 

Beställningar utomlands
Även utländska beställare har hört av 
sig. År 2000 levererades de båda passa-
gerarbåtarna Holmen och Bryggen till 
Arriva i Köpenhamn och det var extra 
festligt när linjen skulle invigas och bå-
tarna döpas. Då var det kunglig glans.

Ett annat udda nybygge var Spirit of 
Docklands som byggdes för trafik på flo-
den Liffey i Dublin. Att båten skulle ta 
60 passagerare och komma under alla 
broar var viktigare än utseendet, minns 
Lars.

År 2000 gick Lars och Klas Wester in 
som delägare i varvet med 25 % varde-
ra. Hasse hade fortfarande hälften. År 
2002 tog Lars och Klas över hela ägan-
det. År 2006 rekonstruerades företaget. 
Verksamheten hade blivit för spretig med 
ömsom stora, ömsom små båtar. Det var 
svårt att hålla alla anställda igång. Var-
vet i Jordfall lades ner och verksamheten 
flyttade tillbaka till Oxevik. Och där hål-
ler man nu på med båtbygge i en nisch 
som man behärskar.

exempel på 
nybyggen
Båtar för passagerartrafik
1981 Rio
1983 Sara II
1984 Anemon
1985 Gullmarsfjord
1986 Kilen
1988 Sandhamns Express
1989 Mysing
1990 Älvsnabben I och II
1990 Carl Wilhelmson
1991 Symfoni
1992 Monsun
1995 Lövö II
1999 Diamant
2000 Holmen och Bryggen
2001 Ronja
2005 Windros
2005 Spirit of Docklands
2008 Mentor

NB 93 Läkarbåten för Djurö levererades under 2012.

Symfoni som levererades 1991 är den  
största båten varvet byggt.

Windros - Fiskebäckskil levererades 2005.

De båda systerfartygen Holmen och Bryggen  
levererades till Köpenhamn 2000.

Hättan levererades 1984.

Inspektionsbåten Ara levererades 2004  
till Århus havn.
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Lära sig läsa av smaker
Som ansvarig för måltidskombinatio-
ner på restaurang så handlar det om att 
träna upp en förmåga att läsa av vikti-
ga smaker i de olika maträtter som serve-
ras. Att man som serveringspersonal för-
står vilka grundsmaker och texturer som 
dominerar på varje tallrik och hur dessa 
framträder i själva ätsituationen. Ibland 
kan olika tillbehör vara väldigt starka 
men beroende på deras textur och hur 
de intas av gästen kan det få en under-
ordnad betydelse vid måltidsögonblick-
et. En viktig del när det gäller att läsa av 
smaker i en meny handlar om att föra 
en dialog med köket. Köksmästaren el-
ler den som komponerat maträtten har 
nästan alltid en tanke med vilka smaker 
som skall harmoniseras och/eller kon-
trasteras. Eftersom de smaker som domi-
nerar maten ofta kommer att förändras i 
kombination med vinet är det viktigt att 
diskutera vilka smaker som köksmästa-
ren vill skall prägla varje rätt. Detta är 
även en viktig förutsättning för att i näs-
ta steg hitta de viner som på ett naturligt 
sätt besitter de egenskaper som ger öns-
kad effekt.   

Doftupplevelsen viktig
Vi har hittills talat om matchningen mel-
lan grundsmakerna; sött, salt, surt, be-
skt och umami. En ytterligare aspekt på 
matchningen mellan mat och vin hand-
lar om att harmonisera, förstärka, mild-
ra eller kontrastera doftupplevelser. Här 
handlar det om att t.ex. försöka låta en 
bit rökt sidfläsk i maten harmonisera en 
rökig ekfatston i vinet, eller en söt kon-
centrerad ton av tropisk frukt i ett vin 
förstärka vaniljen i en créme brulée.  
I detta avseende försöker man att förut-
om läsa av grundsmakerna även se på 
vilka aromer och dofter som frigörs och 
dominerar vid intagandet av maten. Att 
identifiera dominerande dofter i maten 
är betydligt lättare än i vinet. Detta efter-
som vi på ett naturligt sätt har erfaren-
het av vilka dofter och aromer som oli-
ka råvaror ger. Om man inte känner igen 
en råvara i en maträtt är det ytterst vik-
tigt att be kockarna om ett smakprov. 

Detta så att man får erfarenhet av hur 
den smakar och känns i munnen, vilka 
grundsmaker som dominerar och vilka 
aromer som den ger. Att kunna kombi-
nera mat och dryck handlar lika myck-
et om att kunna prova och förstå sma-
ker i mat som att kunna prova vin. Om 
du inte har tillräcklig kunskap om olika 
råvaror och tillagningsmetoder så har du 
inte heller rätt verktyg för att kunna hitta 
vin som matchar maten. 

Känsla för hela smakbilden
Efter flera år av medveten provning och 
matchning av olika viner och maträtter 
utvecklar man en viktig föreställnings-
förmåga. Den kan beskrivas som en slags 
grundförståelse för hur olika smaker i en 
meny harmoniserar, att man förstår hur 
kocken har tänkt genom att bara titta på 
menyn. Det handlar om att få en käns-
la för hela smakbilden genom att förstå 
resultatet av de enskilda råvarorna och 
de olika tillagningsmetoderna som be-

skrivs i menyn. Det kan uttryckas som en 
slags förståelse för råvarornas samman-
hang och erfarenhet av olika tillagnings-
metoder. 
 

sverige 
En måltidskultur i förändring

✯  Grand Vinum  |  Anders Herdenstam

Att kunna kombinera mat och dryck handlar lika mycket om att 
kunna prova och förstå smaker i mat som att kunna prova vin.

vinprOvning
Medlemmar i Skärgårdsredarna  
och inbjudna gäster är välkomna på 
vinprovning med Anders och hans  
kollegor från Grand Vinum vid  
årsmötesmiddagen den 7 mars. 

Anders 
Herdenstam

Fortsättning Från nr 4-2012
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✯ Från Kust & Hav
Regeringens handlingsplan för svensk sjöfartsnäring
Regeringens mål är att förbättra konkurrenskraften för den 
svenska sjöfartsnäringen. Det sade Catharina Elmsäter Svärd  
när hon presenterade regeringens handlingsplan för sjöfarten 
den 21 januari på ett välbesökt möte i Göteborg.

Sveriges Redareförenings ordförande Anders Boman och före- 
ningens VD Christer Schoug anser dock att regeringens förslag 
i handlingsplanen, som bland annat innebär att tonnageskatten 
återigen ska utredas, inte kommer att vända utvecklingen med 
utflaggade fartyg från Sverige till våra grannländer.

– Tyvärr är det tillräckliga åtgärder med konkreta tidplaner vi 
saknar i handlingsplanen, säger Christer Schoug.  Men viljan 
finns och infrastrukturministern signalerade att frågorna ska  
lösas i samverkan med sjöfartens aktörer, vilket vi välkomnar,  
säger Christer Schoug.

– I handlingsplanen föreslås satsning på sjöfartsforskning som 
är mycket positivt, speciellt med hänsyn till konsekvenserna av 
svaveldirektivets snäva tidplan, konstaterar Christer Schoug.

Catharina Elmsäter Svärd poängterade i sin presentation att 
ändamålsenliga sjötransporter är viktiga för svensk industri och 
svensk utrikeshandel.

Anna Hammargren, Sjöfartsforum, menar att regeringens 
handlingsplan uttrycker en tydlig politisk vilja och ambition att 
starta ett arbete för att svensk sjöfart och maritim näring ska 
vara globalt konkurrenskraftig, men i vissa stycken saknar den 
innehåll, konkreta åtgärder och tidplaner. Infrastrukturministerns 
uttalade önskan om en dialog och samverkan med näringen i det 
vidare arbetet uppfattar hon dock som positivt.

skärgårdarnas Riksförbund får 5,1 miljoner av regeringen
Ett verksamhetsbidrag på 5,1 miljoner ska gå till boende- och ar-
betsmarknadsfrågor i skärgårdarna. Skärgårdarnas Riksförbund 
är mottagare av bidraget. 

– Det är viktigt att lyfta fram SRF som står inför särskilda ut-
maningar med service där man inte har landförbindelser, säger 
näringsminister Annie Lööf. 

Pengarna ska fördelas under en 3-årsperiod för bland annat 
boende-, arbetsmarknads-, service-, miljö-, och ungdomsfrågor. 

Det Maritima Manifestet klart
Det Maritima Manifestet – med rubriken JoBB, KoMPETENS 
och SAMHÄLLSNYTTA – presenterades av Sjöfartsforum den 
24 februari för riksdagsledamöter och för näringen. Manifestet är 
en åtgärdsplan för hur sjöfarten ska kunna öka i Sverige, hur den 
maritima näringen ska få växa och hur det svenska maritima klus-
tret i sin helhet ska stärkas. Svensk maritim näring är en osynlig 
basnäring, som med sin maritima spetskompetens och rätta för-
utsättningar kan ge jobb och skapa stora värden för Sverige. Det 
Maritima Manifestet innehåller det maritima klustrets samlade 
och övergripande åtgärdsplan.

Dags att söka fartygsstöd
Sjöhistoriska museet fördelar ett ekonomiskt bidrag till historiskt 
värdefulla fartyg. Stödet ska stimulera till insatser som gör att  
fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning.

Information om stödet och en särskild ansökningshandling 
finns att hämta på Sjöhistoriska museets eller Statens maritima 
museers webbplats: www.sjohistoriska.se eller  
www.maritima.se. Ansökningar tas emot från och med  
15 januari till och med 15 mars.

sjöfarten kan skapa nya arbetstillfällen!
En massflykt pågår från den svenska flaggan, menar sjöarbets-
marknadens parter. 

Den svenska utrikeshandeln bidrar till att närmare 200 miljoner 
ton gods transporteras per år via sjövägen. De svenska hamnarna 
tar emot flera hundra lastfartyg och färjor om dagen. Det betyder 
109 000 anlöp om året. Trots detta är endast en bråkdel av alla 
dessa fartyg numera svenskflaggade.

 Sjöarbetsmarknadens parter uppmanar nu regeringen att 
vidta omedelbara åtgärder för att rädda den svenska sjöfar-
ten. Parterna består av Sveriges Redareförening, Sjöfartens 
Arbetsgivareförbund, Sjöbefälsföreningen och SEKo. 

– Lagändringarna kostar inga pengar och bidrar till att öppna 
en arbetsmarknad som annars är stängd för svenska sjömän, 
säger Christer Themnér, VD i Sjöbefälsföreningen. Det handlar 
om att rädda de jobb som finns kvar samt skapa möjligheter till 
nya jobb inom sjöfarten, en global bransch som har framtiden 
för sig. De nya jobben är särskilt lämpade för ungdomar.  I våra 
nordiska grannländer utvecklas sjöfarten. Men i Sverige hindras 
den svenska sjöfarten med konkurrenshämmande regler och ute-
bliven lagstiftning som andra EU-länder infört. Det har lett till att 
inte mindre än 5 000 svenska jobb på våra fartyg har försvunnit 
genom utflaggning till utlandet, företrädesvis Norge, Danmark 
och Finland. Många säsongsjobb och arbetstillfällen inom övriga 
sjöfartsnäringen är också borta.

– omedelbara åtgärder krävs för att undvika förödande kon-
sekvenser för hela det svenska sjöfartsklustret, där sammanlagt 
105 000 personer arbetar, säger Anders Boman, ordförande för 
Sveriges Redareförening och Christer Bruzelius, ordförande i 
Sjöfartens Arbetsgivareförbund.

Det finns ytterligare cirka 250 000 personer med länkar till sjö-
fartssektorn. De arbetar inom turism, väg- och järnvägstranspor-
ter och delar av övriga stödtjänster. Det är särskilt allvarligt att 
kompetensförsörjningen av svenska sjömän och de två populära 
sjöbefälsskolorna hotas. 

– Svenska fartyg håller hög kvalitet och sjöfarten är det mest 
miljövänliga transportslaget, säger Tomas Abrahamsson, vice 
förbundsordförande i SEKo. Svenskflaggad sjöfart har ett myck-
et gott internationellt anseende, men medelåldern på den snabbt 
minskande svenska handelsflottan stiger i takt med utflaggning-
arna. Sverige tappar nu med stormsteg inflytande över den inter-
nationella sjöfarten. Det får konsekvenser för miljön i Östersjön 
och i västerhavet.  

Westers levererar taxibåt
Westers Mekaniskas senaste nybygge 94 blev klart för leverans i 
januari. Det är en taxibåt som är beställd av Ulf Nilsson på Kallsö 
i Sankt Annas skärgård. Provkörning och leverans sker så snart 
isen går upp.
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Linfärja i Bohuslän 
först i världen med  
ny teknik 
Trafikverkets 
linfärja mellan 
Hamburgsund 
och Hamburgö i 
norra Bohuslän har 
försetts med en 
helt ny typ av eld-
rift. Enligt Anders 
Werner, chef för 
Trafikverkets fär-
jerederi, är det 
sannolikt första 
gången i världen en 
färja drivs på detta 
sätt. 

 – Enkelt uttryckt 
så sitter det en 
elkabel på en stor 
rulle som är monte-

rad på utsidan av färjan. Kabeln rullas ut i takt med att färjan kör 
mellan färjelägena och ligger på botten precis som den vanliga 
linan. Kabeln är hela tiden inkopplad, så man slipper att springa 
iland och ladda batterierna som man måste göra med batteridriv-
na elfärjor. Och skulle det hända något med kabeln så är det bara 
att koppla in den vanliga dieseldriften. 

En annan fördel är att den nya typen av elfärja har visat sig bli 
billigare än sina batteridrivna föregångare. Drygt en miljon har 
installationen i Hamburgsund kostat, och Anders Werner tror att 
man kommer att få valuta för de pengarna. 

– Ser man det långsiktigt är det inte mycket pengar. Så här 
långt ser vi inga nackdelar, utan bara fördelar. Nu ska vi testa 
det här under vintern och våren, och fungerar det bra så vill vi 
successivt införa det på samtliga av de cirka 20 linfärjor vi har i 
Sverige. Det går visserligen inte att använda för våra frigående 
färjor, men för linfärjorna så tror vi att detta är framtidens melodi.

Strömma intresserat av skärgårdstrafiken i Stockholm
Strömma Turism & Sjöfart och engelska Serco Group har tecknat 
ett samarbetsavtal och kommer att lämna ett gemensamt anbud 
om skärgårdstrafiken i Stockholm. De två företagen bildar ett 
gemensamt bolag som kommer att lämna anbud och även driva 
verksamheten ifall man vinner upphandlingen.

– Med en kombination av Strömmas kompetens att distribuera 
och utveckla tjänster inom turism i Norden och Sercos expertis 
att leverera offentliga tjänster för stater runt om i världen, tror vi 
att vi kan presentera ett vinnande koncept för Stockholms Läns 
Landsting och de boende i skärgården, säger Jan Larsén, VD för 
Strömma Turism & Sjöfart.

Den landstingsägda skärgårdstrafiken i Stockholm som är un-
der offentlig upphandling omfattar Waxholmsbolagets trafik och 
Djurgårdsfärjorna. Anbud skall lämnas senast den 4 mars 2013.

Världens första höghastighetsfärja med LNG-drift sjösatt
Incat i Australien har sjösatt en katamaranfärja beställd av syda-
merikanska Buquebus. Färjan är den första höghastighetsfärjan 
i världen med dual fuel-maskineri där gasturbinerna kommer att 
drivas med LNG som primärt bränsle och med diesel i stand-
by-läge och för hjälpmaskineriet. Fartyget är 99 meter långt med 
kapacitet för 1 000 passagerare och 140 bilar. Hon sätts in mellan 
Buenos Aires i Argentina och Montevideo i Uruguay. Med en ser-
vicefart på 50 knop kan hon konkurrera med flyget mellan de två 
huvudstäderna.

Askölaboratoriet bygger nytt
Askölaboratoriet ska bygga ett nytt fartyg som ska ersätta 40 år 
gamla Aurelia. Bygget kommer att finansieras med donerade 
pengar. Önskemålen är att fartyget ska bli 24 m långt, byggt i stål 
och isgående. Det ska ta 35 passagerare i D-området och ha ett 
ordentligt arbetsdäck med kran och A-ram. Dessutom behövs 
välplanerade laboratorieutrymmen samt övernattningsmöjlighet 
för cirka 6 personer. Nuvarande fartyget Aurelia är 16.5 m och  
32 brt. I E-område tar hon 35 passagerare och bryter upp till  
30 cm is. 

Askölaboratoriet i Trosa skärgård är Stockholms Universitets 
marina fältstation sedan över 50 år. Där finns ett flertal båtar och 
fartyg samt laboratorier och förläggning för cirka 40 personer. 
Askölaboratoret servar marint verskamma forskare och studen-
ter från både svenska och utländska universitet och högskolor. 
Provtagningsområdet är hela Östersjön men man jobbar oftast i 
Sörmlands- Stockholms- och Östergötlands skärgårdar. 

 

Ny delägare i Sjöskolan på Beckholmen
Sjöskolan på Beckholmen har utbildat sjöfolk sedan 2001.  
Hittills har Anna Michalowska själv stått vid rodret med god  
hjälp av Sjöskolans instruktörer. Men från och med nyår 2013  
är Gerhard Chronholm delägare i Sjöskolan på Beckholmen. 
Han har varit aktiv som instruktör hos Sjöskolan på Beckholmen 
sedan drygt fem år tillbaka, främst som ansvarig för Master of 
Yachts, men också hållit flera av skolans övriga utbildningar inom 
både yrke och fritid. 

– Jag älskar det centrala, men ändå så marina läget som 
Sjöskolan har här på Beckholmen, avslutar Gerhard. 

Samtidigt som Gerhard går in som delägare byter Sjöskolan  
på Beckholmen till större lokaler på ön, hela 290 m² i två plan. 

– Det gläder mig att vi lyckats knyta Gerhard till oss med sin 
gedigna erfarenhet och kompetens inom den marina sektorn, 
särskilt i det expansiva läge vi befinner oss i just nu, säger  
Anna Michalowska, VD på Sjöskolan på Beckholmen. 

2012 var ett intensivt år för Sjöskolan på Beckholmen med 
fler elever än någonsin tidigare, bland annat tack vare den första 
Ångmaskinistutbildningen, en YH-utbildning över en hel termin i 
samarbete med lokala redare. 
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Styrsöbolaget vann båttrafiken i Göteborg
Veolia Transports dotterbolag Styrsöbolaget i Göteborg vann 
Västtrafiks upphandling om persontrafiken i Södra Skärgården 
och på Göta älv. Det nya uppdraget som består av två trafik- 
åtaganden, Älvtrafiken och Södra skärgården, löper på åtta 
år och med möjlighet till förlängning på ytterligare fyra år.  
Trafikstarten för de båda trafikåtagandena är planerad till januari 
2014 för Skärgårdstrafiken respektive juni 2014 för Älvtrafiken.

– Det är givetvis ett oerhört glädjande besked för oss att vi  
har fått förnyat förtroende av Västtrafik att få fortsätta köra 
båttrafiken ytterligare åtta år framåt, säger Bertil Karlsson, VD  
för Styrsöbolaget. Det är ett bevis att allt vårt arbete med att  
erbjuda bra lösningar och hög kvalitet till ett rimligt pris är ett  
vinnande koncept.

Trafikuppdraget består av följande två trafikåtaganden:
• Trafikåtagande 1, Älvtrafiken som inkluderar linjerna 180 

(Lilla Bommen, Rosenlund, Lindholmspiren, Slottsberget, 
Eriksbergs Färjeläge, Klippan) samt linje 183 
(Lindholmspiren-Rosenlund)

• Trafikåtagande 2, Södra skärgården som inkluderar linje 
181 (Södra Skärgården med angöringsplatser i Saltholmen, 
Asperö, Köpstadsö, Styrsö, Källö, Vargö, Brännö, Donsö, 
Sjumansholmen, Kårholmen, Vrångö, Knarrholmen och  
Stora Förö).

Styrsöbolaget som idag kör trafiken på uppdrag av Västtrafik  
har en lång historia i Göteborgs skärgård med anor till 1860-talet. 
Trafiken som körs av ett 80-tal medarbetare transporterar totalt 
cirka 4,0 miljoner resenärer per år.

Överdrivna tekniska hjälpmedel förvirrar 
Chalmersdoktoranden Fredrik Forsman har studerat navigations- 
teknik ombord, främst i mindre båtar och i extrema miljöer. Han 
menar att det finns mycket information som kan vara svår att 
hålla i huvudet och vid en första anblick kan det verka bra att tek-
niken finns där och hjälper en. Men den kan också göra oss ännu 
mer förvirrade. 

– Hjälpen kan bli en stjälp om den överdrivs. Det viktigaste,  
vad vi än sysslar med, är människorna i mitten, säger Forsman. 

Stormig P&I-förnyelse i år
I år kommer P&I-förnyelsen att vara den mest utmanande på ett 
decennium. Det förutspår det Londonbaserade försäkringsmäk-
leriet Willis i sin årliga P&I Market Review. Man bygger detta på 
pressade marknadsförutsättningar för rederierna, dåliga resultat 
i försäkringsaffärerna och några av de största försäkringskraven 
i modern tid. Förra försäkringsåret 2011/2012 slutade på P&I-
marknaden med en 13-procentig ökning av nya krav, en 5,9-pro-
centig förlust i försäkringsaffärerna samt bara en 2,7-procentig 
avkastning på klubbarnas investeringar. 

Olycka vid evakueringsövning
Yle i Finland rapporterar om en olycka i samband med en eva-
kueringsövning på Eckerö Lines nya färja Finlandia i Tallinn. 
Övningen genomfördes vid kaj i slutet av november och några 
besättningsmedlemmar skadades när de använde evakuerings-
strumpan. Finlandia sattes i trafik mellan Helsingfors och Tallinn 
den 31 december 2012.

Kampanj för renare havsmiljö
Göteborgs Hamn driver sedan 2011 en kampanj för renare 
havsmiljö. Kampanjen innebär att fartyg som växlar över till 
lågsvavligt bränsle när de anlöper Göteborgs hamnområde får 
viss ekonomisk ersättning. Hittills har sex rederier med 43 fartyg 
anslutit sig till kampanjen med betydande miljövinster som följd. 
Under 2012 förväntas kampanjen bidra till att utsläppen av  
svaveldioxid minskar med 100 ton i Göteborg, vilket motsvarar 
nära 20 procent av sjöfartens totala utsläpp i Göteborg. Det inne-
bär en renare sjöfart och mindre partikelutsläpp i luften. Senaste 
tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh 
Autoliners, som trafikerar Göteborgs Hamn varannan vecka.  

– Göteborgs Hamns miljökampanj är ett sätt för oss att minska 
vårt avtryck på miljön, något vi ständigt jobbar med. Att växla om 
till lågsvavligt bränsle är kostsamt, men tack vare miljökampanjen 
blir det enklare för oss rederier att göra det skiftet, säger Trond 
Sjursen, Europachef, Höegh Autoliners. 

Även Maersk Line, Broström Tankers Sweden AB, Topoil, OW 
Bunker och Stena Oil har anslutit sig till kampanjen. Göteborgs 
Hamn har i flera år tagit ut en avgift av fartyg med mer än 0,5 
procent svavel i bränslet. 2011 beslutade hamnen att intäkterna 
från denna del av hamntaxan ska återinvesteras i miljösatsningar 
för sjöfarten. Kampanjen för renare bränsle fortsätter under 2013 
och då hoppas hamnen på ännu fler deltagare. 

Med den här kampanjen vill vi motivera rederierna att växla 
över till lågsvavligt fartygsbränsle. Nu hoppas vi att ännu fler 
rederier vill gå med i kampanjen under 2013, säger Åsa Wilske, 
miljöchef, Göteborgs Hamn AB.

Upphandling i Stockholms län
Waxholmsbolagets upphand-
ling av skärgårdstrafiken i 
Stockholms län pågår för fullt. 
Målsättningen är en långsiktig 
trafiklösning för skärgårdens alla 
behov, enligt WÅAB.

Upphandlingarna består av 
fyra geografiska områden:  
mellersta skärgården, norra skär-
gården, södra skärgården samt 
hamntrafiken (Djurgårdsfärjorna). 
Målsättningen är att stora na-
tionella och internationella re-

derier såväl som lokala rederier ska motiveras att lämna anbud. 
I uppdraget ingår att utveckla trafiken för samtliga resenärer; 
bofasta, fritidsboende och tillfälliga besökare och att bidra till för-
bättrade förutsättningar för näringsidkare att verka i skärgården. 
Upphandlingarna ställer också höga krav på miljö- 
arbetet och på att utveckla planering och samordning av trafiken.

Utvärderingen av inkomna anbud kommer att baseras på 
kvalitetskriterier och erbjudet pris. Avtalstiden kommer att vara 
10 till 15 år, utom för hamntrafiken, där avtalstiden är 4 till 8 år. 
Trafikstart sker under våren 2014. Läs mer om upphandlingarna 
på Waxholmsbolagets webbsida, www.waxholmsbolaget.se 
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Janne Moberg 60 år
Skepparen och redaren Jan-Olof Moberg, Visingsö fyllde 60 
år den 3 december. Han började sin sjömansbana med som-
marjobb på de legendariska Hebe-båtarna mellan Gränna och 
Visingsö. Efter sjömansskolan Viking i Göteborg gick han till sjöss 
i Broströms m/s Vasaholm. Efter tjänst i flottan på HMS Dämman 
och HMS Gladan läste han skeppare A på sjöbefälsskolan i 
Göteborg. 

Han började 1974 som fast befälhavare på Visingsötrafikens 
färjor. 1978 – 1993 var han redare, delägare, befälhavare i 
Visingsöbåtarnas rederi, Rederi AB Södra Wettern, Rederi 
AB Wisingsö samt Hjo kanalfrakt med fartygen Hebe II, III, V, 
Wisingsborg, Wisingsö, Magnus Ladulås, Jan Mayen samt 
Svanefjord. 

Han var med att starta SSRS sjöräddningsstation på Visingsö 
1980. På ledig tid har han ofta ställt upp som ideell befälhavare 
på ångfartyget Trafik av Hjo.

1992 – 2011 var han anställd i Visingsötrafiken, Jönköpings 
kommun som befälhavare, DP och rederichef. 
Janne var styrelseledamot i SWEREF Skärgårdsredarna under 
fem år, samt ytterligare några år i valberedningen och var med  
vid bildandet av föreningen. 

Sedan 2012 är han anställd i Trafikverket, färjerederiet som 
befälhavare.

Åke Norén, Stora Mellösa 90 år den 19 februari
Åke Norén har under hela sitt liv bott vid Hjälmarens södra 
strand. Av sin far, Claes Norén, som var skeppare på passage-
rarbåten Liden, fick unge Åke tidigt sjöfarten i blodet. Efter att 
under många år ha seglat i långfart började Åke sin redarbana 
1954 då han köpte den lilla passagerarbåten Kajsa Warg och 
började året därpå med turisttrafik med bas i Örebro. Under åren 
har Åke ägt en mängd passagerarfartyg bland annat Bayard som 
idag är känd som Prins Carl Philip och går mellan Stadshuset och 
Drottningholm. Då Åke var 75 år drog han sig tillbaka och sålde 
sina fartyg till Ångfartygs AB Strömma Kanal.

Åke Norén var med vid bildandet av SWEREF och var dess vice 
ordförande under många år.

Sin kanske största bedrift hittills gjorde Åke 1973 då han förhin-
drade att det skulle byggas en fast bro över Hjälmare Kanal som 
för all framtid skulle förhindra trafik från Mälaren till Hjälmaren. 
Med obändig energi lyckades han få Vägverket att i stället bygga 
öppningsbar bro. Mission impossible hade lyckats.

Krister Bång

Tryggve Ahlman 60 år
Den 4 december fyllde Tryggve Ahlman, Sveriges redareförening, 
60 år. Tryggve är sjökapten från Göteborg och har varit anställd 
på ett flertal rederier under sin karriär till sjöss. Innan han bör-
jade som ansvarig för Arena Sjösäkerhet och Miljö på Sveriges 
Redareförening var han säkerhetschef på Stena Line. 

Swedish Maritime Day
Swedish Maritime Day 9 april 2013 är en sammanslagning 
av de två etablerade konferenserna Stora Marindagen och 
Kustkonferensen. Perspektivet har breddats – Swedish Maritime 
Day innehåller teman som sträcker sig från sjöfart till maritim 
besöksnäring och havsmiljö. Swedish Maritime Day blir en dag 
för både överblick och fördjupning inom havsmiljö och maritima 
branscher med stor betydelse för Sveriges framtid. EU:s integre-
rade maritima politik och den årligen återkommande European 
Maritime Day är inspirationskällor för Swedish Maritime Day 
(SMD) som är en gemensam träffpunkt för maritima verksamhe-
ter inom näringsliv, forskning och utbildning, intresseorganisatio-
ner samt offentlig förvaltning. Konferensen innehåller en gemen-
sam förmiddag med föredrag och paneldiskussion. Deltagare är 
bl. a statsråd, ledande företrädare för näringsliv och forskning 
samt representanter för EU-kommissionen.

Eftermiddagen innehåller åtta parallella spår som ger möjlighet 
för deltagarna att skräddarsy sitt personliga konferensprogram. 
Bland de tematiska sessionerna finns bl.a. sjöfart, maritim teknik, 
offshore och marin energi, marin bioteknik, marina livsmedel, 
maritim turism samt havsförvaltning och havsplanering. 

Läs mer på www.smd2013.se/ 

Prisad medlem
Medlemmen Add-maritime AB, har med Sveriges största seglan-
de skolfartyg T/S Gunilla och Öckerö seglande gymnasieskola 
blivit utsedda till Sail Trainer of the Year av organisationen Sail 
Training International.

Ny försäkringsmäklare
Skärgårdsredarna har nu tecknat ett ”letter of intent” med Willis 
AB som kommer att bli vår nya försäkringsmäklare. Det innebär 
att vi kommer att byta mäklare för vår försäkringslösning under 
2013. Exakt tidpunkt för övergången till Willis kommer att med- 
delas senare. Vår förhoppning är att vi framöver ska kunna er-
bjuda ännu bättre kasko och P&I försäkringar för era fartyg, men 
även konkurrenskraftiga företagsförsäkringar och andra tilläggs-
försäkringar. De som idag är försäkrade i vår försäkringslösning 
behöver inte vidta några åtgärder och era försäkringar gäller fullt 
ut som vanligt.

Ni som behöver förnya eller teckna nya försäkringar vänder er 
som vanligt till UIB tills vidare. Kontaktuppgifter finns på med-
lemssidorna www.skargardsredarna.se.

Willis kommer under året att börja titta över vårt försäkrings-
utbud och även prata med medlemmarna om vilka försäkringar 
och tjänster som ni tycker saknas. Under hösten kommer of-
fertförfrågningar gå ut till ett antal försäkringsgivare för att nya 
upphandlingar ska vara på plats innan nyteckning 2014. I god tid 
innan årsskiftet kommer vi att presentera ett kvalitetssäkrat och 
förhoppningsvis konkurrenskraftigt försäkringspaket exklusivt för 
medlemmar i Skärgårdsredarna.

Ni får gärna kontakta mig på affe@skargardsredarn.se eller 
070-618 89 18 om ni har idéer och önskemål om försäkringar som 
ni vill att vi ska titta på.  

Passa på att träffa våra nya mäklare på årsmötet den 7 mars.

✯ Person- och Företagsnytt

✯ Medlemsnytt
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Kylslangar gick av
På ett mindre fartyg hade föraren varit i maskinrummet och  
genomfört tillsyn utan anmärkning. En timma senare utlöste 
brandlarmet i maskinrummet och fläktarna stoppade, varvid  
föraren nödstoppade maskinerna från styrhytten. Det visade  
sig att huvudmaskinerna tömts på glykolvätska då slangarna  
från motorblocket till den elektriska motorvärmaren brustit.  
Den rök som vattenångan bildade hade fått branddetektorn att 
lösa ut. Varför slangarna brast är inte helt klarlagt, men en trolig 
teori är att kallt vatten sugits in i sjövattenintaget och filtrena, 
blivit is, proppat igen och därmed begränsat kylningen av moto-
rerna, vilket lett till överhettning av slangarna och bidragit till att 
dessa brustit. Ytterligare faktor kan vara att kylvätskan bytts ut 
mot en mer aggressiv sort, som slangarna, i samband med vär-
me, inte varit så beständiga emot. Problemet har uppstått ett fler-
tal gånger på rederiets fartyg. Har man bytt kylvätska eller slang-
modell finns det således anledning att kontakta leverantören och 
höra efter om bytet kan innebära ökade risker för haverier.

Förtöjning bland det  
farligaste till sjöss
På senare tid har ett  
antal allvarliga händelser 
inträffat vid förtöjning, 
då trossar gått av och 
skadat besättningsmed-
lemmar. Vid ett par tillfäl-
len de senaste åren har 
dödsfall inträffat, vilket 
leder till att förtöjning är 
ett av de allra farligaste 
arbetsmomenten till 
sjöss. Det går inte att 
tillräckligt betona nöd-
vändigheten av ordentlig 
riskvärdering av arbets-
situationen på förtöj-

ningsstationerna för att ha en rimlig chans att förhindra framtida 
skador. Det är då lämpligt att t.ex. markera områden som man 
bör undvika att vistas i då det är kraft på trossarna. Faktorer som 
påverkat händelseförloppen i åtminstone något av de beskrivna 
fallen är:
• utrustning som tillåter att man gör fel  

(för kraftig och för stor styrpinne i ett fall)
• felaktig placering av tross
• riskfylld placering av personer vid förtöjningsarbete
• slitna trossar

Felplacerad tross slog till matros
Ett fartyg höll på att förtöja, och på backen var en matros och 
dennes avlösare (som var under introduktion). Styrman var på 
kajen och lade trossarna på pollare. Man hade för avsikt att för-
töja med förspring, förända, akterspring och akterända, i den 
ordningen. Då man fått förspringet på plats och styrman fått 
förändan på pollare, skulle förändan tas hem. Då den sträcktes, 
släppte den från brytarkungen och slog till matrosen över bröst, 
ansikte och huvud. Matrosen skadades och ambulans fick tillkal-
las. Det visade sig att trossen lagts på fel sida om brytarkungen, 
och bara hölls på plats av en styrpinne (som egentligen bara 
var till för att hindra trossen från att falla ner på däck om den var 
slack). Då trossen togs hem och det blev kraft på styrpinnen, 
lossnade denna och trossen sträcktes och kom att slå till matro-
sen, som stod strax bredvid. 

Dödsfall då tross gick av
Vid förtöjning lades förspringet på pollare, och med maskin sakta 
fram fördes fartyget för att få sidan till kaj. Trossen brast då och 
slog till en matros, som skadades så allvarligt att denne avled på 
väg till sjukhus. Problemen vid förtöjning bekräftas av sökning 
i branschens olycks- och tillbudsrapporteringssystem Insjö/
ForeSea, där ett stort antal händelser som handlar om förtöj-
ningsskador inrapporterats. 

Dödsfall då broms släpptes
Vid förtöjningsarbete under slussning började fartyget att röra 
sig akterut, varvid förändan sträcktes. Trumman som förändan 
låg på var bromsad och urkopplad då nocken användes till annan 
tross. En besättningsman gick fram för att släppa på bromsen, 
vilket fick förändan att löpa ut okontrollerat. Bakändan lossade 
och slog besättningsmannen i huvudet, vilket fick honom att 
kastas mot fundamentet på spelet. Han avled omedelbart. I detta 
fall var den utlösande faktorn att bromsen släpptes då spelet var 
urkopplat och stor kraft var på förändan.

Snabb göling fångade matros
Vid förtöjningsarbete fastnade en matros i gölingen (en tunnare 
lina, fastsatt på den grövre trossen) då trossen spelades hem. 
Gölingen snärtade till, hamnade runt matrosens arm och drog 
med sig honom. Detta medförde att han kastades över spelet 
och skadade armen. Då man arbetar med förtöjning ska man se 
till att inte stå nära, särskilt när man hämtar in en tross i hög fart.

Avsliten tross ledde till förbättrade rutiner
Vid förtöjningsarbete vid ankomst brast ögat till en förända så 
att ändan kastades upp på backen. Båsen träffades nästan av 
trossen, men klarade sig. I stället slog trossändan mot en öppen 
manlucka, som skadades. Händelsen berodde på att ögat på 
trossen var slitet. Den ledde till att man infört rutiner på regelbun-
den kontroll av trossarna och gjort ett förslag på skyddsbåge för 
platsen där man kör spelen.

Varning för piratkopierad utrustning
I ett cirkulär från IMO varnas för falsktillverkad säkerhets- och 
nödutrustning. Produkterna är billigare än originalen men är 
också alltid sämre och har inte genomgått den standardkontroll 
som man kan begära. Det är av största vikt att detta problem och 
de följder de kan få för verksamheten uppmärksammas. Det kan 
handla om hydrostatiska utlösare, pyrotekniska man-över-bord-
ljus, röksignaler, livbojsljus men också vatten till nödransoner i 
flottar. Dessutom förekommer det att utrustning, vars utgångs- 
datum passerat eller som kommer från fartyg som skrotats,  
fräschas upp, märks om med nytt datum och säljs igen.

✯ Departement & myndighet
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Sjömanskap
Av: Borg Björn, och Gunnel Åkerblom
Förlag: Jure, Inbunden, 455 sid

Sjömanskap är en övergripande grundbok 
för sjöbefälsskolor och skepparutbildning-
ar. Den omfattar både juridiska och tek-
niska aspekter. Behovet av en omfattande 
teoretisk grundbok är stort eftersom han-
delsflottan i dag har ett brett spektrum av 

olika fartygstyper. Sjöbefälsstudenter måste känna till både små 
fartyg för passagerare och last i skärgårds- och kustfart, och 
mycket stora tank-, container- och passagerarfartyg för världs-
omspännande trafik på öppet hav. Yrket kräver stora teoretiska 
såväl som praktiska kunskaper. För att möta dessa kunskapskrav 
ger Jure sjöfart ut Sjömanskap. Boken är framtagen i samråd 
med Sjöfartshögskolan i Göteborg och Kalmar

Författningssamling för den svenska sjöfarten
Av Johan Schelin och Robert Severin
Förlag Jure.

Boken innehåller centrala sjörättsliga författningar bl.a. sjö-
lagen och fartygssäkerhetslagen. Den är avsedd både för 
dem som arbetar inom sjöfarten och som studielitteratur. 
Författningssamlingen är tänkt att användas tillsammans 
med Sjötrafikföreskrifter m.m. som återger de internationel-
la sjövägsreglerna och bestämmelser om sjötrafiken samt 
Sjöfartsskyddsföreskrifter som innehåller ISPS-koden och natio-
nell lagstiftning om sjöfartsskydd.

Handbok i sjörätt
Av Rolf Ihre
Förlag Jure, 462 sidor

Handbok i sjörätt har tillkommit genom bearbetning av författa-
rens tidigare böcker. Bokens målgrupper är främst studerande 
vid sjöfartshögskolorna och vid andra utbildningsställen som 
behandlar sjötransporter och transportlogistik, aktivt sjöbefäl 
samt personer som i land arbetar med kommersiell sjöfart. Som 
undertitel anges ”och närliggande ämnen”. Med detta avses all-
mänjuridiska begrepp och regler av betydelse för de sjörättsliga 
frågorna, försäkrings- och skadeståndsregler samt köpavtal och 
kopplingar mellan köp och transport. Boken, som har utförliga 
innehålls- och sakregisteravsnitt samt hänvisningar till andra 
böcker och till hemsidor med marin anknytning, kan med fördel 
användas som uppslagsbok för små och stora frågor. 

m/s Sjögulls nya propellrar
Sjögull fick nya propellrar 2012. Manöveregenskaper, toppfart 
och acceleration har förbättrats samtidigt som vibrationsnivåerna 
minskat. Normalt är det mycket svårt att kombinera de egen-
skaperna som är motstridiga. Antingen får man hög fart eller bra 
acceleration. Samtidigt måste detta balanseras mot en låg vibra-
tionsnivå. 

– Propellerdesignen är resultatet av Idea Marines noggranna 
effektmätningar med trådtöjningsgivare på axlarna samt simultan 
vibrationsmätning. Metoden som Idea Marine är ensam om att 
utföra på existerande fartyg ger mycket pålitliga propellerkon-
struktioner, säger Ola Stephansson på Idea Marine.

✯ Kultur och boknytt

✯ Redaktionen tycker till

Fråga:
Finns det något krav på att man ska ha ECDIS (elektroniska sjö-
kort) och vilka fartyg gäller det i så fall?
Är det krav på att man ska ha reservsystem när det gäller sjökort 
för den planerade resan, även om man har sjökort i pappers-
form?
 
Philip Kempe på Transportstyrelsen svarar:
Kravet på ECDIS gäller inte för passagerarfartyg i nationell trafik 
(under 500). Om man väljer att köra papperslöst i nationell trafik 
måste man ha dubbla godkända elektroniska sjökortssystem så-
som ECDIS eller ECS. Har man upprättade sjökort i pappersform 
i nationell trafik behövs inga sjökort i reserv.

✯ Pressreleaser

✯ Läsarnas frågor

Föreningen fyller 25 år!

Transportstyrelsens  
nya avgifter!

BILD: ADVETO 
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1 Infrastrukturministern har tillkänna-
givit att det inre vattenvägsdirektivet  

ska implementeras i svensk lagstiftning. 
Kommer även passagerarfartygstrafiken 
att inkluderas?
– Ja, både gods och passagerartrafik 
innefattas, något som jag vet att både 
Skärgårdsredarna och Sjöfartsforum 
önskat.
Kommer det i så fall att innebära  
samma regler för svenska och utländska 
passagerarfartyg som opererar i svenska 
vatten? 
– Ja regelverket kommer att vara det 
samma, oavsett nationalitet på fartyget.
 

2  Konkurrenskraftig sjöfart genom 
hög miljöprofil

Kommer det att finnas bidragsmöjlig- 
heter för finansiering av skärgårdstrafi-
kens tekniska miljöutveckling?
– I nuläget finns inga särskilda bidrag till 
skärgårdstrafiken och det är för tidigt 
att säga hur TEN-T programmen kom-
mer att utvecklas i framtiden. Samtidigt 
så gynnas sjöfarten generellt av de öka-
de forskningsresurser som nu avsätts och 
den teknikutveckling som sker inom ra-
men för TEN-T.
 

3 Delegering av tillsyn
Finns det planer på att delegera  

tillsynen även för nationell sjöfart och 
passagerarfartyg?
– Vår ambition är att tillsyn ska kunna 
genomföras av såväl transportstyrelsen 
som av klassificeringssällskap.
Om inte och om storsjöfarten flaggas ut 
i ännu större omfattning, vilka ska beta-

la för Transportstyrelsens tillsynsavdel-
ning för sjöfart?
– Allt myndighetsarbete måste genomsy-
ras av effektivitet och Transportstyrel-
sen genomför idag ett omfattande effek-
tiviseringsarbete. Detta med det uttalade 
målet att kunna sänka avgifter. Under 
våren kommer dessutom Transportsty-
relsen att redovisa regeringsuppdraget 
om avgifternas konsekvenser för små 
och medelstora företag.
 

4 Handlingsplan för förbättrad  
konkurrenskraft

Inkluderas även konkurrensen mellan 
trafikslag i denna handlingsplan?
– Handlingsplanen innehåller ett spek-
trum utav åtgärder som alla syftar till att 
stärka sjöfartens konkurrenskraft. Men 
frågan om olika trafikslags kostnader är 
komplex, därför gav regeringen i decem-
ber ett uppdrag till VTI att ta fram och 
uppdatera kunskapsunderlaget om tra-
fikens samhällsekonomiska kostnader. 
Uppdraget rymmer alla trafikslag och  
såväl gods- som persontransporter. 
Finns det t ex planer på att möjliggöra en 
utvecklad kollektivtrafik på vatten?  
Vilka konkreta åtgärder innefattar den?
– Den nya kollektivtrafiklagen innefatt-
ar även kollektivtrafik på vatten. Hur 
den kan och bör utvecklas är huvudsak-
ligt en fråga för marknaden tillsammans 
med de regionala kollektivtrafikmyndig-
heterna. Men arbete med EU:s regelverk 
om inre vattenvägar tillsammans med att 
sjötransporter ingår som en naturlig del i 
arbetet med åtgärdsplaneringen, skapar 
nya affärsmöjligheter.

till infrastrukturministern
Catharina Elmsäter-Svärd

Frågor

foto: johan ödmann

leena tegevi
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Familjens nässelsoppa
3-4 portioner

200 g förvällda grovhackade nässlor
1 liten gul lök
I msk smör
2 msk vetemjöl
1 liter kalv- eller grönsaksbuljong
2 krm salt
1 krm vitpeppar
1 dl vispgrädde

Förlorade ägg
4 ägg
1 msk vitvinsvinäger per liter vatten

Pressa vattnet ur nässlorna. Skala och 
hacka löken. fräs lök och nässlor i en 
gryta 2-3 minuter. Strö över mjölet och 
rör om. häll ner buljongen och låt sop-
pan koka på svag värme cirka 5 minuter. 
Smaka av med salt och peppar. Vispa ner 
grädden i soppan.

häll vatten och vitvinsvinäger i en låg vid 
kastrull tills vattnet når upp till drygt halva 
kastrullen. Låt vattnet koka upp och sänk 
sedan värmen så att vattnet bara sjuder. 
Knäck ett ägg i taget i en kopp och låt det 
försiktigt glida ner i vattnet. när äggvitan 
stelnat efter 2-3 minuter är ägget färdigt. 
ta upp det med hålslev.

Servera soppan med förlorade ägg och 
gott bröd. 

I det här numret av tidningen har vi nöjet att presentera några av krögaren Jesper Taubes  
favoritrecept. Jesper driver restaurangerna ombord på M/S Waxholm III och S/S Stockholm. 
Har du också en favoriträtt som du vill dela med dig av, skicka gärna receptet till redaktionen. 

Sven-Bertils crème brûlée
4 portioner

1 vanlijstång
3 dl vispgrädde
1 dl mjölk, 3 %
¾ dl strösocker
1 krm malen kardemumma
4 stora äggulor
Ca 2 msk farinsocker

Till servering
färska fikon

Sätt ugnen på 150°
 

dela vaniljstången på längden och skrapa 
ur vaniljfröna. Blanda vaniljstång och frön 
med grädde, mjölk, socker och karde-
mumma i en kastrull. Koka upp. ta upp 
vanlijstången. Vispa upp äggulorna. häll 
gräddmjölken över äggen under kraftig 
vispning.

fördela smeten i 4 portionsformar som 
rymmer ca 1 ½ dl vardera. Grädda i 
vattenbad i nedre delen av ugnen cirka 
1 timme. Låt formarna stå i kylen över 
natten.

Vid servering: sätt ugnen på grill 
med högsta värme. Strö farinsocker på 
formarna och ställ dem högt upp under 
grillgallret, låt ugnsluckan vara öppen. 
Gratinera någon minut till sockret smält 
och fått färg. Passa dem noga. 

Servera med färska fikon.

Abborre i vitt vin
4 portioner

600 g abborrfiléer
2 tomater
1 scharlottenlök
1 dl vetemjöl
1 tsk salt
1 krm vitpeppar
2 dl vispgrädde
1 dl torrt vin
1 dl grovhackad dill
Salt och peppar
Smör till stekning

Till servering
Kokt potatis och lättkokta grönsaker

Koka upp vatten i en kastrull. Gör ett 
kryss i tomaterna med en vass kniv och 
lägg ner dem i vattnet. Låt koka cirka 
10 sekunder. häll av vattnet och spola 
tomaterna med kallt vatten. ta upp dem 
och dra av skalet. Kärna ur tomaterna 
och skär dem i strimlor. Skala och hacka 
löken. Blanda vetemjöl, salt och peppar. 
Vänd abborrfiléerna i mjölet.

Stek löken mjuk i smör i en stekpanna. 
Lägg ner abborrfiléerna och stek dem  
cirka 1 minut på varje sida. häll på gräd-
den och smaka av med vin. Låt sjuda 
cirka 3 minuter. Rör försiktigt ner tomater 
och dill. hetta upp och smaka av med 
salt och peppar. 

Servera med kokt potatis och lättkokta 
grönsaker. 

kvartalets

Meny
Familjens nässelsoppa

Abborre i vitt vin
Sven-Bertils crème brûlée

KRÖGARE Jesper Taube
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Även om begrepp som luftsmörjning och 
luftburna fartyg kan låta som moderna 
företeelser är de inget nytt inom skepps-
byggnad. Redan 1883 experimenterade 
Gustav de Laval med att släppa ut luft 
runt båtskrov. Tesen och förhoppningen 
var att det tunna luftskiktet mellan vatten 
och skrov skulle minska framdrivnings-
motståndet. Till hans besvikelse blev inte 
resultatet vad han hade tänkt sig. Luften 
bildade istället bubblor och gav inget mät-
bart lägre motstånd för skrovet. Det dröj-
de runt ett halvt sekel innan det visade sig 
att de Lavals tes om luftsmörjning faktiskt 
stämde. 

Under 40-talet utvärderade SSPA (som 
då var en utsedd myndighet) luftsmorda 
fartygskoncept åt försvarsmakten. Man 
ville undersöka möjligheten att öka farten 
för den kommande generationens snab-
ba motortorpedbåtar. Flera V-bottnade 
skrov, med och utan olika konfiguratio-
ner för luftsmörjning, utvärderades och 
jämfördes. Luftsmörjningen åstadkoms 
genom sektioner av tunna spalter i skrov-
botten genom vilka det trycktes ned luft.
 I höga farter visade de luftsmorda skro-
ven som bäst en minskning på 30-40 % av 
motståndet jämfört med den tidens tradi-
tionella skrov.

Under senare delen av 40-talet gjordes 
också flera liknande försök med bogse-
rade pråmar. Dessa prover påvisade dock 
svårigheter att bibehålla luften i dess av-
sedda kammare samt problem med sido- 
stabilitet.

Intresset för den så kallade SESen (Eng: 
Surface Effect Ship, Sve: Sidokölssvävare) 
växte stort under 70- och 80-talet, fram-
förallt bland världens försvarsmakter. En 
SES kan beskrivas som en blandning mel-
lan en svävare och en katamaran. Genom 
att blåsa upp en luftkudde under farkos-
ten kunde den lyftas upp ur vattnet och 
därmed minska sin undervattenskropp. 

På det viset möjliggjordes mycket höga 
farter men också operationer på grundare 
vatten. Katamaranskroven gav god tvär-
skeppsstabilitet och, till skillnad från en 
renodlad svävare, samtidigt möjligheten 
att använda konventionell fartygsfram-
drivning såsom propeller eller vatten-
jet samt mindre känslighet för sidovin-
dar. Sverige var inget undantag och efter 
många konceptutvärderingar ledde ett av 
dem till byggandet av försöksfarkosten 
HMS Smyge. 

Slitage och underhåll på SESens mjuka 
gummikjolar fick industrin att vända blick-
en mot farkoster med mer rigida installa-
tioner. Ett exempel på detta är Effect Ship 
Internationals (ESI) 40 meter långa pas-
sagerarfartygskoncept som presentera-
des i slutet på 90-talet. ESI fortsatte sitt 
designarbete och efter ett decennium av 
utveckling, med runt 1000 genomförda 
släpprover av olika skrov, landade de så 
småningom deras så kallade ASV-kon-
cept.

ASV (Air Supported Vessel) blev be-
nämningen på deras idé att kombinera 
ett katamaranskrov med luftkammaren 
i mitten tillsammans med en traditionell 
förstäv och rigida akterklaffar. 

Flyta på luft
Om luftsmörjning och luftkuddetillämpning på fartyg 
I förra numret av Skärgårdsredaren kunde vi läsa om fjolårets NordPasskonferens som arrangerades på västkusten.  
En av programpunkterna under konferensen var ett studiebesök hos SSPA i Göteborg. Där fick delegaterna bland annat  
beskåda ett pågående modellförsök av ett luftburet fartyg i den 260 meter långa släprännan. I denna artikel förklarar en  
av deras skeppsbyggare, Philippe Ghawi, historien bakom att flyta på luft och varför det kan vara högaktuellt igen.

Luftsmörjningen åstadkoms 
genom sektioner av tunna 

spalter i skrovbotten genom 
vilka det trycktes ned luft.

I höga farter visade de luft- 
smorda skroven som bäst 

en minskning på 30-40 % av 
motståndet jämfört med den 

tidens traditionella skrov.

Skiss över en skrovmodell med luftspalter.

Skrovbotten med luftkammare på bogser-
pråms modell från 40-talet.
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En fullskalig prototyp byggdes och ut-
rustades med avancerad mätutrustning. 
Resultatet av omfattande prover och ut-
värderingar visade på en sammanlagd 
halvering av bränsleförbrukningen (både 
framdrivning och lyftfläktar) vid 30 
knops fart jämfört med en likvärdig båt 
utan luftkudde. 

Under det senaste decenniet har använd-
ning av luftsmörjning och luftkuddar ock-
så utvärderats för flera långsamtgående 
fartyg. Ett nämnvärt projekt innehållan-
de omfattande utredningar kring luft-
kammarens utformning är Stenas Pana-
max med luftkudde. För att kunna förstå 
inverkan av att skala luftkammaren ut-
värderades och jämfördes skalmodellar i 
olika storlekar. Som störst byggdes en 10 

meters fartygsmodell (kallad Stena Air-
MAX). Ombord fanns det utrustning för 
att mäta och studera framdrivning, ma-
növrering, sjögång och hur väl luftkudden 
fungerade.

Tillbaka vid SSPAs släpränna står Ulf 
Tudem från ESI och förklarar för Nord-
Passdeltagarna vad en ASV är och vilka 
fördelar den har. 

– I och med att vi får ett mindre mot-
stånd klarar vi oss med en mindre mo-
tor för att uppnå önskad fart. En mindre 
motor innebär en lättare båt och en lätt-
are båt behöver mindre installerad effekt. 
Konceptet möjliggör en positiv designspi-
ral, förklarar Ulf.

ESIs uppskattningar är att inköps- och 
underhållskostnaderna för en ASV inte 
skiljer sig mycket jämfört med en motsva-

rande båt utan luftkuddetillämpning. En 
fråga som kvarstår är dock om den fort-
satta ökningen av bunkerpriset och drift-
kostnaderna kommer få marknaden att 
börja röra sig åt luftburna fartyg.

Philippe Ghawi
SSPa Ship design Stockholm
philippe.ghawi@sspa.se

Artikeln är baserad på 
hans Liljenbergs och  
michael Leer-andersens artikel  
Sailing on air SSPa highights  
utgåva 52/2011.

Stenas Panamaxkoncept med luftkudde.

Undervattensfotografi av ASV-modell med luftkudde.

En SES fotograferad 
från aktern under släp-
försök.

Mer information och fler bilder finns på 

www.sspa.se/ship-design-and-hydrodynamics/ 
sailing-air-winning-concept och  
www.sspa.se/files/field_page_files/hl52-11_0.pdf
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✯  Advokatfirman Nova  |  Mats Lekman

Den 1 januari 2013 trädde den så kallade Atenförordning-
en i kraft i Sverige. Det officiella namnet är Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 och den innebär 
att passagerarfartyg, det vill säga de som transporterar fler än 
tolv passagerare, i internationell trafik samt i fartområde A och 
B, måste ha en försäkring som täcker dödsfall och skador på 
passagerare i samband med sjöolycka eller där resgods har för-
svunnit eller skadats. 

Det finns idag fem olika fartområden A, B, C, D och E, där A 
är det mest vidsträckta fartområdet. Indelningen bygger på tre 
kriterier vilka är avstånd till skyddad plats, avstånd till strand-
linje (där nödställda kan ta sig iland) och våghöjden (sanno-
likheten att den signifikanta våghöjden överstiger ett visst vär-
de under en viss period). För närvarande utreds om även övriga 
fartområden ska inbegripas i försäkringsplikten. 

I förordningen används begreppet ”transportör” varmed av-
ses den som har träffat ett avtal eller på vars vägnar ett avtal 
har träffats (oavsett om befordran utförs av transportören själv 
eller av en underleverantör) avseende befordran till sjöss av en 
passagerare och dennes resgods. Enligt förordningen ska trans-
portören vara ansvarig för skada som drabbat en passagera-

re till följd av en sjöfartsolycka, i den mån skadan beträffande 
denna passagerare vid en och samma händelse inte överstiger 
en angiven beloppsgräns (ungefär 2,5 miljoner kronor vid tid-
punkten för denna artikel), om inte transportören kan bevisa 
att olyckan antingen orsakades av krigshandling, fientligheter, 
inbördeskrig, uppror eller av naturhändelse av osedvanlig ka-
raktär, som inte har kunnat undvikas och vars följder inte har 
kunnat förhindras eller i sin helhet har vållats av tredje man ge-
nom handling eller underlåtenhet med avsikt att orsaka skada. 
Transportören ska även vara ansvarig i den omfattning skadan 
överstiger beloppsgränsen om inte transportören kan visa att 
den händelse som orsakade skadan inte inträffade genom fel  
eller försummelse av transportören. 

Transportören är också ansvarig för skada som drabbat en 
passagerare på grund av någon annan händelse än en sjöfarts-
olycka, om den händelse som orsakade skadan berodde på fel 
eller försummelse av transportören men bevisbördan ligger på 
den som vill ha ersättning för skadan. Transportören är även 
ansvarig för skador som uppstått som en följd av förlust av el-
ler skada på s.k. handresgods (gods passageraren medför), om 
den händelse som orsakade skadan berodde på fel eller försum-
melse av transportören. Transportörens ansvar omfattar ock-
så skada som uppstått som en följd av förlust av eller skada på 
annat resgods än handresgods, om inte transportören visar att 
den händelse som orsakade skadan inträffade utan fel eller för-
summelse av transportören. 

Med sjöfartsolycka avses i förordningen förlisning, kantring, 
sammanstötning eller strandning, explosion eller brand i fartyget 
eller fel i fartyget. Termen fel eller försummelse av transportören 
inbegriper även fel eller försummelse av transportörens medhjäl-
pare som handlar inom ramen för uppdragets fullgörande.

Transportörens skadeståndsansvar 
i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss

Fartyg som tar upp till tolv passagerare samt de passagerar- 
fartyg som transporterar i fartområdena C, D och E omfattas  
av ett antal krav för att trygga säkerheten för passagerare  
och ombordanställda. Kraven rör bland annat behörigheter, 
registrering samt rapportering av tillbud och olyckor. Dessa 
fartyg omfattas dock inte av kraven på försäkring som täcker 
dödsfall och skador på passagerare i samband med sjöolycka 
eller där resgods har försvunnit eller skadats. 
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Skadeståndsättsliga regler
Vad gäller fartyg som tar upp till tolv passagerare samt de pas-
sagerarfartyg som tar fler passagerare än tolv men endast trans-
porterar i fartområde C, D och E är Atenförordningen inte till-
lämplig och någon försäkringsplikt enligt ovan råder därför 
inte. Då redare tecknat en ansvarsförsäkring i alla fall och en 
passagerare skulle skada sig under transporten, faller transpor-
törens ansvarsförsäkring ut om transportören anses vållande 
till skadan. 

Skulle en passagarare skada sig under en transport och trans-
portören inte har någon ansvarsförsäkring tillämpas vanliga  
civilrättsliga regler. Enligt skadeståndslagen ska den som upp-
såtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada er-
sätta skadan. Termen ”vålla” är ett gemensamt uttryck för att 
man genom handlande eller underlåtenhet orsakat skadan. 
Vårdslöshet i juridisk mening anses föreligga, om skadegöraren 
inte uppträtt på samma sätt som en förnuftig och hänsynsfull 
person av samma kategori kan antas ha handlat, om han varit i 
skadegörarens situation. 

Vidare ska enligt skadeståndslagen arbetsgivaren ersätta per-
son- eller sakskada som arbetstagaren genom fel eller försum-
melse orsakar i tjänsten, s.k. principalansvar. ”Fel” tar närmast 
sikte på oaktsamma handlingar och ”försummelse” närmast 
på oaktsam underlåtenhet att handla, men någon skillnad mel-
lan dessa två sätt att vålla skada gör inte skadeståndslagen. Nå-
got principalansvar för arbetsgivaren förekommer inte om det 
är rena oturen att skada inträffar eller om skulden till en skada 
ligger enbart hos någon utanför hans företag. 

Skyldighet att rapportera tillbud och olyckor
Befälhavare på samtliga fartyg, utom fritidsbåtar, är dock skyl-
diga att rapportera olyckor, skador och tillbud till Transport-
styrelsen. Enligt Transportstyrelsen är syftet med rapportering-
en att myndigheten ska kunna förhindra att liknande olyckor 
eller skador inträffar igen. Utredningsenheten på Transport-
styrelsen arbetar olycksförebyggande och gör normalt inte an-
mälningar till polis eller åklagare, det vill säga man straffas inte 
automatiskt om man skickar in en rapport. Däremot är det 
straffbart att inte skicka in en rapport om det har hänt något.

Hur man får ersättning
Om man som passagerare på ett fartyg råkar ut för någon form 
av skada vänder man sig till transportören. I de fall transportö-
ren saknar en ansvarsförsäkring och man som passagerare  
således inte kan erhålla ersättning därigenom, kommer trans-
portören att få betala ersättning enligt skadeståndsrättsliga  
regler om transportören agerat uppsåtligt eller vårdslöst. 
Normalt sett bör det därför, ur resenärens perspektiv, kännas  

bättre att färdas med en transportör som man vet har en för-
säkring. Transportören kommer då att lämna över till sitt för-
säkringsbolag som dels gör en prövning frågan om det är en er-
sättningsgill skada och som dessutom har resurser att betala 
ut ersättningen. Det är ju inte lika säkert att en mindre trans-
portör ens har de resurserna även om de är villiga att utge er-
sättning. Oftast är detta det bakomliggande skälet till krav på 
försäkringar i vissa verksamheter; att säkerställa att den ska-
delidande konsumenten faktiskt kan få ersättning.

Som transportör bör man komma ihåg att om man är skyl-
dig att ha en ansvarsförsäkring enligt Atenförordningen så är 
man också skyldig att tillhandahålla passagerarna information 
om rättigheterna enligt förordningen. För att uppfylla informa-
tionskravet ska transportören använda en översikt av bestäm-
melserna som utarbetats och offentliggjorts av EU-kommis-
sionen.

text: matS lekman   
advokat och delägare i advokatfirman nova

Skulle en passagarare skada sig  
under en transport och transportören  
inte har någon ansvarsförsäkring  
tillämpas vanliga civilrättsliga regler. 
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I hjärtat på Maja
I maskin på S/S Mariefred har lite förändrats under de över 100 år som förflutit sedan fartyget sattes i trafik.  
Den gråsvarta stenkolen skyfflas med handkraft in i pannan, vattnet i tanken regleras manuellt och hastigheten ställs in  
direkt vid maskin. Hit kommer folk från hela världen för att åka en tur med ett av de allt färre koleldade ångfartygen.  
Tomas Nilsson jobbar som eldare ombord.

Tomas Nilsson rakar varligt ut slagget ur 
ugnarna. Trots att han slutade elda strax 
före ankomst kvällen innan strålar värme 
fortfarande upp från den utbrunna kolen. 
Han vrider på vattenslangen och kyler 
ner resterna innan han skyfflar över dem 
i buckliga plåthinkar i väntan på att bära 
det iland till den nersänkta mottagnings-
anläggningen på kajen.    

– Man måste få bort all stybb, förklarar 
han. Stybb är pulvret som blir kvar efter 
att kolen brunnit ut. När jag precis hade 
börjat här tänkte jag vid något tillfälle att 
”det brinner väl det med”, men det gjor-
de det inte och vi blev försenade i flera 
timmar. 

När ugnarna rensats börjar Tomas åter 
fylla dem med bränsle. Med van hand 
skyfflar han in kolen som lägger sig i stora 
högar strax innanför luckorna. Sedan drar 

han fram en plasthink med dieselindränk-
ta gamla tidningar. Pappret droppar när 
det lyfts upp och antänds omgående när 
tändaren sätts till. Tomas för försiktigt in 
det i ugnen. Höga flammor slår upp och 
han flyttar sig till nästa öppning och gör 
om samma procedur. 

– Vi använder stenkol från de svenska 
beredskapsloken, berättar han medan han 
metodiskt arbetar vidare. När de avveck-
lades var det en kille som köpte upp flera 
tusen ton och det säljer han till oss nu. 
Han har pratat om att börja bärga kol 
ur vrak från andra världskriget också. 
Det fina är att kol inte blir förstört i vat-
ten, men det är förstås inte bara att börja 
plocka upp hur som helst.  

många timmars förberedelse innan avgång
Ännu dröjer det innan S/S Mariefred läg-

ger ut från sin kajplats nedanför Stock-
holms stadshus, men ångpannan kräver 
flera timmars förberedelser innan den 
förmår leverera tillräcklig effekt. Strax 
före åtta kommer fartygets tekniske chef, 
Hans Blomstrand, nerklättrandes för den 
smala lejdaren. Overallen är redan på 
och efter att dagen till ära bytt den van-
liga arbetshatten mot en mörkblå finmös-
sa plockar han fram ett litermått som han 
fyller med segflytande olja.  

– Det här är egentligen inte min grej, 
säger han och vickar menande på plast-
måttet i högernäven som står i bjärt kon-
trast till den i övrigt gedigna inredningen. 
Vi har riktiga kannor, men det går så him-
la långsamt att fylla med dem och det går 
fyra fem liter olja varje resa. 

Maskinrummet ser nästan likadant ut 
som det gjorde när båten levererades från 

text: linda sundling  |  foto: stefan f lindberg
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Södra varvet i Stockholm 1903. Den gam-
la propptavlan i marmor hänger kvar på 
väggen, huvudmaskin har överlevt fle-
ra maskinistgenerationer och den gamla 
fotogenlampan som en gång gav eldarna 
ledljus i det tunga arbetet sitter fortfaran-
de kvar på samma plats. 

– Det enda som är nytt här inne är den 
här, säger Hans och klappar på en mörk-
grön hjälpkärra som placerats under styr-
bord ventil. Och så generatorn. Det är 
bara att trycka på en knapp så sätter den 
igång, det är väldigt smidigt. 

När kolhögarna tagit ordentlig fart ra-
kar Tomas ut dem över de två meter djupa 
gallergolven. Ny kol trillar ut ur bunker-
luckorna vid sidan om ugnarna och han 
fyller på ordentligt innan han är nöjd.

– Det gäller att täcka hela gallret, an-
nars får man tjuvdrag, säger han. Då 
kommer luft upp mellan kolen och man 
tappar effekt. I början var det fullt upp 
med att få rätt tryck, men vartefter man 
lärt sig har det blivit mer finlir.   

 
Som en dans
Morgonen övergår i förmiddag. En efter 
en anländer den övriga besättningen. Vid 
halv tio, 30 minuter innan avgång, släpps 
passagerarna på och svenska blandas med 
tyska och bred amerikanska. Manome-
tern ovanför pannan börjar närma sig de 
önskade tio kilona och strax efter tio ring-
er det i maskintelegrafen. Den slår över till 
”Klar” och sedan ”Full back”. Hans står 
redo vid styrspakarna och utför omgåen-
de den önskade manövern.

– Det här är som att dansa, säger han 
med ett brett leende. Han på bryggan styr 
och jag följer. 
Pilen slår åter om till ”Klar” och sedan 
”Full fart fram”. Tomas öser på med kol 
för att hålla trycket uppe. Kolvarna pum-
par snabbt och rytmiskt och ångvisslan 
ljuder när vi lämnar kajen. 

– Nu hälsar båtarna på varandra, kom-
menterar Hans. Den som är yngst hälsar 
alltid först så vi får nästan aldrig börja. 

maja unik i sitt slag
S/S Mariefred, eller Maja som Mariefreds-
borna föredrar att kalla henne, är unik i 
sitt slag. I 109 år har hon gått på samma 
trad mellan Stockholm och Mariefred och 
hon är en av få reguljära ångbåtar som 
fortfarande drivs med kol. När hon en 
gång sattes i trafik var hon en i mängden 
av likartade fartyg som gick med grönsa-
ker, fisk och frukt från de bördiga mälar-
gårdarna in till huvudstaden. Men koleld-
ning är en tung och olönsam framdrivning 
och en efter en har ångbåtarna försvunnit 
och idag är det inte många kvar. 

Genom ventilerna i maskin, som är pla-
cerade strax ovanför vattenlinjen, skym-
tar flotta villor som kantar leden ut genom 

huvudstaden förbi. Tomas kastar ett öga 
på vattenglaset, konstaterar att nivån är 
lite låg och fyller på. Att det finns tillräck-
ligt med vatten är ett måste för att ma-
skineriet ska fungera. Sedan öppnar han 
luckorna och skyfflar in ännu mer kol. 

– Två ton går det åt fram och tillbaka, 
säger han och rätar på ryggen. Men det 
är faktiskt inte särskilt jobbigt. Mitt an-
dra arbete på Beckholmsvarvet är myck-
et tyngre, efter en dag där kan man vara 
helt slut. 

eldarbehörighet
Tomas är inne på sin femte säsong som el-
dare. Han har inte varit till sjöss tidiga-
re och yrket fick han lära sig av den förre 
maskinisten ombord. Sedan kom Trans-
portstyrelsen och kontrollerade att han 
hade tillräckliga kunskaper för att upp-
draget.  

– Man måste ha eldarbehörighet, det 
här är inte helt ofarligt, säger han och 
knackar med en handskbeklädd hand på 
den varma tanken. Men på lite sikt kan 

det bli problem att få tag i folk. Många 
i maskin på ångbåtarna är pensionärer 
och när de slutar behöver man rekrytera. 
Jag tror att de rederier som har ångbåtar 
försöker ligga på för att det ska arrange-
ras kurser och i höst ska det tydligen dra 
igång en utbildning.  

Hans håller med om att det finns pro-
blem med återväxten i ångbåtsflottan. 
Han är sjöingenjör i botten, men behövde 
genomföra en årslång distanskurs för tra-
ditionsfartyg i Kalmar för att få det certi-
fikat som krävs för jobbet. 

– Vi var 18 som började, men bara sex 
när vi slutade. Folk tyckte att kursen var 
för svår, säger han.  

Utan bidrag stannar maja
Tomas sträcker sig efter en flaska Ram-

 Vi var 18 som började, men 
bara sex när vi slutade. Folk 
tyckte att kursen var för svår.
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lösa i backen han burit ner tidigare. Vis-
serligen är det inte alls så varmt som man 
hade kunnat förvänta sig i det trånga ma-
skinrummet, men att dricka regelbundet 
är ändå nödvändigt intygar både han och 
kollegan. 

– Har man inte fått i sig tillräckligt kan 
man vakna mitt i natten och det bara 
spritter i benen. Det är saltbristen som gör 
att det blir så, säger Hans. 

Färden mot Mariefred fortsätter i mak-
lig takt genom det prunkande mälarland-
skapet. Ett fartyg kör om och efter en 
kort stund sköljer en svallvåg in genom 
babords ventil som står öppen för att släp-
pa in frisk luft. 

– Sånt händer ibland, säger Tomas och 
drar tillfälligt igen luckan. Men det är ing-
en fara. Länspumpen går hela tiden så det 
är snart borta. 

Solen skiner från en nästan molnfri 
himmel. Dagen borde vara perfekt för en 
kryssning, men ändå är det inte mer än 39 
bokade av totalt 230 platserna. Det inne-
bär en rejäl förlust för rederiet. Kolet kos-

tar runt 3 800 kronor per ton vilket inne-
bär 7 600 kronor i enbart bunkerkostnad 
för en dagstur. Sedan tillkommer löner och 
andra omkostnader. Befälhavare Claes 
Insulander, som också jobbar på rederi-
kontoret Gripsholms-Mariefreds Ångfar- 
tygs AB, berättar att verksamheten ald-
rig hade gått runt utan de årliga bidragen 
från organisationer, stiftelser och privat-
personer. 

– Jag lägger ner en massa tid på att jaga 
pengar och vi får in mellan 500 000 och 
800 000 kronor varje år, säger han med 
blicken fäst ut mot sjön.  

ett kvarts sekel utan olyckor
Som de flesta andra ombord har Claes ett 
genuint intresse av traditionell sjöfart och 
framför allt ångbåtar. Han berättar att 
han i mer än ett kvarts sekel har han kört 
Maja, utan avlösare och utan olyckor. 

– Jag brukar säga till folk att det finns 
ett sätt att undvika alla kollisioner. ”Nej”, 
säger de då, ”det finns det inte”. Men jo, 
det gör det visst, och det är att inte gå för 

nära. Enda problemet är äldre herrar i  
segelbåtar. De lärde sig för många år se-
dan att motorer alltid väjer för segel, 
men har inte förstått att det inte gäller yr-
kestrafiken. 

Den lilla bryggan går helt i trä och an-
das svunna tider. Den stora ratten blänker 
och GPS-en är diskret monterad på väg-
gen bakom. Förr fanns ett talrör ner till 
maskin, men idag ges kommandon enbart 
via maskintelegrafen. Radarn är inte på-
slagen. 

– Den är perfekt att lägga mössan på, 
säger Claes. Jag ser vad som händer ändå, 
det är bara att titta ut. 

Mariefred är i trafik från maj till sep-
tember. I början och slutet av säsongen 
går hon enbart helger men där emellan 
hela veckor, utom måndagar. Men för el-
darna börjar arbetet redan i april. Tomas 
berättar att pannan, efter att ha stått hela 
vintern, måste värmas upp långsamt för 
att må bra. 

– Man börjarlite försiktigt med ved, ett 
par klabbar åt gången. Sedan ökar man 
på efterhand. När vi bara kör helger bru-
kar jag cykla ner och elda lite i veckorna 
också så att pannan inte kallnar helt.  

två och ett halvt ton vatten blir ånga
Maskinen drivs av ångan som bildas när 
kolen värmer upp vattnet i tanken. Tryck-
et ska ligga runt tio kilo för bästa effekt 
och kolmängd och vattennivå måste hela 
tiden kontrolleras för att bibehålla ett 
jämnt tryck. Vatten pumpas in direkt från 
sjön och under en resa kokar man av cir-
ka 2,5 ton. 

– Men effekten beror också på kvalitén 
på kolen. Den här är bra kol, som du ser 
dammar den nästan inte alls. Men får vi 
en laddning som innehåller mycket stybb 
är det värre, säger Tomas. 

Efter drygt tre timmar närmar sig Ma-
riefreds pittoreska siluett. Nere i maskin 
börjar förberedelserna inför ankomst. Det 
gäller att avväga mängden kol i pannan, 
inte för mycket eftersom hon snart ska lig-
ga still, inte för lite då hon behöver styr-
fart hela vägen in.  

– Tio kilo är lite mycket nu, säger To-
mas. Man vill ha mindre när man går till 
kaj, men jag kan kyla ner med lite vatten. 
Fast jag vill inte ha under åtta kilo, för då 
går det inte att slå full back, säger Hans 
som åter står redo vid spakarna och in-
väntar Claes order. 

Maskintelegrafen ringer och går över 
till ”Half”; Hans drar ner på farten. Efter 
ytterligare kommandon slår den över till 
”Stopp” och båten ligger still. När passa-
gerarna lämnat är det dags för lunch för 
besättningen. Det tre timmar långa uppe-
hållet innebär en välbehövlig rast innan 
det är dags att vända tillbaka mot huvud-
staden. 

Claes Insulander 
blickar ut över 
fjärden från  
majas brygga.

eldaren tomas nilsson t h 
pustar ut efter färden.
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Varför intresserar sig landstinget för 
vattenvägar?
I Stockholmsregionen har sedan 1952 
bedrivits regionplanering i olika former. 
Dessa manifesterades genom general-
planer och senast genom en regional ut-
vecklingsplan; RUFS 2010 som antogs år 
2010 och har målsättningar till år 2030.  
När det gäller skärgården finns två vik-
tiga planer/program, nämligen Delregio-
nal utvecklingsplan för Stockholms kust 
och skärgård samt Skärgårdspolitiskt 
program. 

I planer och program finns målsätt-
ningar av typen: Säkra - och utveckla  
värdena i mark- och vattenlandskapet 
inklusive kustens och skärgårdens vär-
den, Minska miljörisker med läkemedel 
och Utveckla åtgärdsinriktad vattenför-
valtning.  En vid och omfattande flora av 
målområden. Just nu håller vi på TMR 
på att ta fram en strategi för vattenfrå-
gor, alltså hur man bör arbeta med de 
olika målen.

 
Gods
Det finns möjlighet att söka bidrag från 
Landstinget, så kallat Miljö-, frakt- och 
skärgårdsbidrag. En liten historisk åter-
blick:

Landstinget beslutade 1976 att uppdra 
till Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) 
att inrätta en särskild fraktfärja för gods 
i skärgården. Syftet var att öka frakt- 
kapaciteten i skärgården samt att sän-
ka transportkostnaderna för bofasta i 
skärgårdsområdet till en nivå jämför-
bar med länets glesbygd i övrigt. Det vi-
sade sig vara svårt att tillgodose behovet 
av dessa frakter i hela skärgårdsområdet 
med en färja. Istället infördes ett frakt-
bidrag 1977, som innebar att bofasta på 
öar utan fast landförbindelse kunde hyra 
en färja vid behov av frakt av tungt och 
skrymmande gods och därefter få ersätt-
ning från WÅAB med 2/3 av kostnaden. 
Livsmedelsbutikerna i skärgården fick 
från och med 1977 en särskild subven-
tion för varutransporter på WÅABs  
båtar med 80 %.

Befolkning
En annan fråga gäller tillväxten av be-
folkningen. Stockholms län har de senas-
te åren ökat med mellan 35 – 39 000 in-

vånare om året. När vi gjort den senaste 
s.k. framskrivningen av befolkning och 
sysselsättning bygger denna på Konjunk-
turinstitutets bedömningar, Långtidsut-
redningen LU 2008, SCB:s prognoser 
och alternativa antaganden om migra-
tion. Med dessa antaganden som grund  
kommer Stockholmsregionen att ha  
3 100 000 invånare år 2050.

Hur påverkar befolkningsökningen  
vattenvägarna?
En ökande befolkning ställer stora krav 
på ökad trafik. Regionförstoringen gör 
också att resandet ökar även per person i 
storstadsregionen. Eftersom största delen 

av såväl kollektivtrafik som andra färd-
medel idag är landbaserade tittar man 
först på möjligheter att öka dessa delar. 
Vi har dock redan idag stora svårighe-
ter att öka kapaciteten på land. Det blir 
då naturligt att även undersöka om vat-
tenburen trafik kan avlasta eller ersät-
ta landbaserad trafik. Ett uttryck för det-
ta är att SL (Storstockholms Lokaltrafik 
inom landstinget) nu utarbetar en sär-
skild del av trafikförsörjningsprogram-
met om kollektivtrafik på vatten. Detta 
har varit ute på ”samråd” i olika expert-
grupper och kommer att remitteras for-
mellt under våren. En översiktlig bild av 
nuläget är att, även om andelen är liten, 

Vattenvägens betydelse
 FÖR KultuR och Samhälle i uRbana miljÖeR 
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kollektivtrafik på vatten kan avlasta vis-
sa toppar och undvika onödiga investe-
ringar. SL tänker så här kring införandet 
av vattentrafik (skärgårdstrafik/inre vat-
ten) i sitt system:

1. Stomtrafik 
2.  Direkttrafik som kompletterar  

stomtrafiken under högtrafiken
3.  Kommuntrafik som ska mata till 

stomtrafiken, exempelvis röda bussar 
som stannar oftare = inre vatten

4. Landsbygdstrafik = skärgårdstrafik

Vattenburen trafik kommer in under 
punkt 3 och 4. Att man inte kommer in i 
de större systemen beror främst på has-
tighetsbegränsningar för båttrafiken. 
Eventuellt skulle en längre förbindelse 
på vattnet kunna ses som komplement 
till stomtrafik om dispensmöjligheter för 
hastigheten fanns. När man nu ska byg-
ga om Slussen måste landbaserad trafik 
ledas om, då kan man också utnyttja vat-
tenvägar. 

Mina egna reflektioner
Stockholm är i sig vattenbaserad, byggd 
på öar och holmar. Denna huvudstad 
hade överhuvudtaget inte kommit till 
utan vattenvägar, sitt handelsläge och 
sin strategiska betydelse som ”lås” för 
Mälaren. Paradoxalt nog är idag broar-
na över vattnet flaskhalsar i ett modernt 
landbaserat trafiksystem. Vi har vant oss 
av med att använda vattenvägar i ett kort 
historiskt perspektiv då vi haft billig en-
ergi och bristande kunskap om hållbara 
ekosystem. 

Det finns stora skillnader i regelverk 
mellan land- och sjötrafik, olika syn på 
avgränsning av inre vatten mm. Vi har 
också på olika sätt vänt oss från sjösidan 
i den fysiska planeringen och bevakar 
inte viktiga knutpunkter som har bety-

delse för att lägga till med båtar för per-
sontransporter och gods. Dessutom har 
de modeller som man beräknar den sam-
hällsekonomiska nyttan av transporter 
med utvecklats med landtransporter som 
norm, därför är det svårt att göra ekono-
miska kalkyler för vattenvägar.

Är det försent?
Givetvis kan man på olika sätt verka för 
att öka vattenburen trafik. Man bör för-
hålla sig realistisk till förutsättningarna, 
det är bara någon promille av resenärer-
na som åker båt. Men man kan utvär-
dera de vattenvägar som finns och fram-
hålla viktiga värden som inte uppnås 
med andra transportslag. Man kan fun-
dera över samhällsvinster i att utnyttja 
tvärförbindelser över vatten för att slip-
pa stora samhällsinvesteringar i befintli-
ga landbaserade transportsystem. Fartyg 
har stor lastkapacitet och kan transpor-
tera både cyklar och gods och kan ta 
skrymmande och miljövänliga bränslen. 
Även bilfärjor kan ge miljövinster.

När det gäller skärgården, som kan 
betraktas som en glesbygd mitt i stor-
staden, kan en kombination av kollek-
tivtrafik och skärgårdstrafik kanske ge 
en förlängd säsong för företag och ökat 
boende. När det gäller tvärförbindel-
ser mellan öarna kan man utveckla möj-
ligheterna att arbeta under resan på bå-
ten. Man kanske till och med kan tänka 
sig att ha skolverksamhet för att ta vara 
på det lilla elevunderlag som finns. Det 
kommer att ta tid, men man kan börja 
med små projekt som kan utvärderas och 
kanske prövas i större skala. 

Så, det är aldrig försent.

Fredrik Meurman 

Chef Regionplaneavdelningen, TMR,  
Tillväxt, miljö och regionplanering, 
Stockholms läns landsting.

TMR
TMR veRkaR FöR att uppnå en
en gemensam syn på hur man 
bäst förvaltar och utvecklar Stock-
holmsregionens unika tillgångar 
och styrkor. Kontoret arbetar med 
regionplaneringen och regionala 
tillväxt-, miljö- och utvecklingsfrågor 
i Stockholms län, på uppdrag av 
Landstingsstyrelsen/Tillväxt- och 
regionplaneringsutskottet inom 
Stockholms läns landsting.

Man bidRaR Till regionens utveck-
ling. Tillsammans med utskottet an-
svarar TMR för att förverkliga vision 
och inriktning enligt Regional utveck-
lingsplan för Stockholms län, RUFS 
2010. RUFS 2010 har visionen att 
Stockholmsregionen ska bli Europas 
mest attraktiva storstadsregion. 

FöR aTT synen på regional utveck-
ling ska bli gemensam samverkar 
TMR med kommuner, regionförbund, 
statliga myndigheter, privata företag, 
intresseorganisationer samt utbild-
nings- och forskningsinstitutioner. 
Utvecklingsplaneringen grundas på 
ett kvalificerat underlag som tas fram 
av forskare, utredare, analytiker och 
konsulter på uppdrag av TMR. 

När det gäller skärgården,  
som kan betraktas som en 
glesbygd mitt i storstaden,  
kan en kombination av  
kollektivtrafik och skärgårds- 
trafik kanske ge en förlängd 
säsong för företag och ökat 
boende.
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Redan 2009 startade Vattenbussen  
sin verksamhet kring vattenburen  
kollektivtrafik. Då, när det begav sig, 
kanske lite på vinst och förlust.  
Fyra år senare har företaget minst sagt 
fullt upp, men vad gör de egentligen? 
Det finns ju inte ens en båt!

Ja, många undrar precis som Hasse och 
Tage gjorde i sin svängiga låt ”vad har de 
för sig på banken efter tre?” för er som 
kommer ihåg den. Jag träffar Susanna 
Hall Kihl, Vattenbussens grundare, en 
drömskt vacker vintermorgon i januari 
för att få svar. Vi börjar från början.

Efter att ha spenderat en stor del av 
sin tid som småbarnsmamma i början 
av 2000-talet i bilköerna mellan hemmet 
på Ekerö och jobbet i Stockholms inner-
stad funderade Susanna – eller Sanna som 
hon oftast kallas – en hel del. Med blicken 
ständigt flackande mot de tomma vatten-
vägarna grunnade hon på miljöpåverkan, 
storstadsbefolkningens snabba tillväxt 
och huruvida hon och familjen skulle bli 
tvungna att flytta in till centrum för att få 
ihop vardagslivet. Men vad skulle alla de 
andra pendlarna göra? Vad händer med 
produktiviteten och samhällets skatte- 
underlag om ingen kan komma till och 
från arbetet på rimlig tid eller om alla 
småbarnsfamiljer i storstäderna måste 
jobba deltid för att få dygnet att räcka till? 

– Det var efter att ha hört ett föredrag 
av en professor från IPCC, FNs klimat- 
panel, som jag förstod att varje liten  
bäck spelar roll för vår planets framtid. 
Det var efter det som jag bestämde mig 
för att ta tjänstledigt ett halvår för att kol-
la om jag kunde göra någon skillnad, be-
skriver hon.

vattenbussens strategi har hela tiden 
varit att sikta på ”den framkomliga vä-
gen” mot visionen att vattenvägarna ska 
utnyttjas för att skapa bättre flyt i trafi-
ken och mindre miljöpåverkan totalt sett. 
Men vad ”den framkomliga vägen” inne-
bar eller hur den såg ut visste inte ens San-
na själv. 

– Som liten sörjde jag att Columbus och 
de andra redan upptäckt hela världen och 
att det inte fanns något kvar till mig, men 
i Vattenbussen har jag fått mitt lystmäte, 
skrattar hon. 

Sina första sex månader med Vatten-
bussen fokuserade Sanna på att försöka ta 
reda på varför det inte redan fanns en mer 
utvecklad kollektivtrafik på vattnet. Om 
det nu var så bra som hon hade på känn, 
var satt då haken? Efter många timmars 
arbete framför datorn och ett otal möten 
med politiker, tjänstemän, trafikplanera-
re och samhällsstrateger stod det klart att 
just Mälaren hade hamnat mellan stolar-
na i landstingets organisationsstruktur. 

– Ingen ansåg sig ha ansvaret för  
Mälaren. SL hade bara ansvar för kollek-
tivtrafiken på landbacken, Waxholms- 

bolaget bara för sjötrafiken från Salt-
sjösnittet och utåt och dåvarande RTK,  
som var de som ansvarade för regionpla-
neringen i stort och för den långsiktiga  
strategiska trafikplaneringen, såg inte skäl 
att inkludera vattenvägarna i sitt uppdrag 
– annat än gällande skärgården, berättar 
Sanna. Detta blev därför Vattenbussens 
första knäckfråga som ägnades en hel del 
tid och kraft för att säkerställa en tydliga-
re ansvarsfördelning i framtiden. 

Från början var siktet inställt på att 
snabbt komma igång med en båtlinje 
mellan Ekerö och Stockholms innerstad, 
men ju mer hon lärt sig, desto tydligare 
har behovet visat sig att påverka förut-
sättningarna som helhet för kollektivtra-
fik till sjöss. 

– Jämfört med övriga trafikslag är sjö-
farten väldigt styvmoderligt behandlad. 
Som en person med ett starkt rättvise- 
patos blev detta engagerande i sig. Att EU 
i sin vitbok om transporter myntade prin-
cipen ”user pays & polluter pays” gjorde 
saken än mer intressant, tycker jag. Om 
alla transportslag ska bära sina miljöpå-

På väg mot bättre  flyt i trafiken!
idag sker bara  
sju promille (!) av 
landets kollektiv-
trafik till sjöss.  
Jag har svårt att  
se att det är taket. 
Mitt nuvarande mål 
är att säkerställa  
att urbana vatten-
vägars potential 
som infrastruktur 
undersöks och  
planeras lika  
professionellt  
som övriga trans-
portslag.
Susanna Hall Kihl.
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verkanskostnader för infrastrukturan-
läggning och underhåll i framtiden har 
vattenvägarna mycket att vinna, förkla-
rar Sanna.  

i ett tidigt skede genomförde Vattenbus-
sen marknadsundersökningar för att ve-
rifiera att magkänslan kunde bekräftas 
av de tilltänkta resenärerna. För att sä-
kerställa att visionen också var tekniskt 
möjlig involverades både konsulterna på 
SSPAs kontor i Stockholm och represen-
tanter för Chalmers och KTH. Resor till 
andra städer som utnyttjar de urbana vat-
tenvägarna mer än vi i Sverige gav prak-
tiska exempel på hur det hela kunde se ut. 

– Det kluriga har ju varit att försörja sig 
längs vägen men samtidigt ser jag en tyd-
lig plats för aktörer som vågar tänka lite 
mer långsiktigt än bara till nästa kvartals-
rapport, säger Sanna. Varken samhället 
eller näringslivet kommer att lyfta dessa 
frågor på egen hand, men enligt henne 
finns ett stort värde för både för miljön, 
framkomligheten och för den näringslivs-
part som väljer att satsa i framtiden. 

alltsedan starten har Vattenbussen ak-
tivt lagt sig i debatten och på olika sätt ar-
betat för att sätta frågan om vattenburen 
kollektivtrafik på agendan. Att hålla koll 
på alla utredningar och planer som görs 
från samhällets sida gällande transport-
systemet och skicka in synpunkter och re-
missyttranden har varit centralt vid sidan 
om debattartiklar och olika samverkans-
projekt. 

– Även om det kanske kan tyckas fut-
tigt kändes det faktum att vattenvägar-
na adresserades exempelvis i Trafikver-
kets kapacitetsutredning eller Stockholms 
stads framkomlighetsstrategi som en jät-
teseger! Det är på något sätt förutsätt-
ningen för att vi ska kunna komma vida-
re. Sedan krävs så klart en ängels tålamod 
och ett uthålligt metodiskt fortsatt arbete, 
påpekar Sanna.

Med en bakgrund främst inom marknad 
och affärsutveckling tycker hon sig se vad 
det är som saknas för att det ska bli intres-
sant för redarna och investerare att sat-
sa rejält i framtiden. Men vägen är lång 
och det är en hel del frågor som behöver 
lyftas för att frigöra vattenvägarnas fulla 
potential. Hon nämner justering av regel-
verken, integrering med cykelbanor, city-
logistik och tillräckligt med infartsparke-
ringar som några exempel.

– Sjöfarten måste in i tidiga planerings-
skeden, så att även vattenvägen utnyttjas i 
arbetet med regionförstoringen och tillåts 
bidra till ökad tillgång på bostäder och i 
utmaningen att utveckla hållbara attrak-
tiva städer. Exempelvis i Skåne finns pla-
ner på en fast så kallad HH-länk mellan 

Helsingborg och Helsingör. I min värld 
vore det rimligt att parallellt utvärdera en 
ambitiös framtidssatsning på vattnet, ar-
gumenterar Sanna. Vi måste satsa på det 
som är mest miljö- och kostnadseffektivt 
– infrastrukturanläggningen inbegripet.

Efter att ha tagit initiativ till och till-
sammans med SL, Stockholms stad och 
Lighthouse fått stöd från Vinnova för pro-
jektet Hållbar kollektivtrafik på urbana 
vattenvägar arbetades det för högtryck på 
Vattenbussen under början av 2012. Må-
let var att samla alla relevanta parter och 
bygga en trovärdig konstellation för att 
arbeta vidare utifrån ursprungsidén. 

– I kölvattnet av Vinnova-projektet 
kom det önskemål från flera av de ingå-
ende parterna om att vi skulle fortsätta 
vårt gemensamma arbete och det var mot 
den bakgrunden som jag startade Samver-
kansforum för kollektivtrafik på urbana 
vattenvägar. Deltagarna tyckte uppenbar-
ligen glädjande nog att vi gjorde något bra 
tillsammans, säger hon, och nu har Tra-
fikverket valt att lägga ett treårigt forsk-
ningsuppdrag på vårt forum där jag har 
rollen som projektledare.

Deltagarna i forumet kommer både 
från nationella och regionala organisa-
tioner såsom Trafikverket, Sjöfartsver-
ket, Transportstyrelsen, Trafikanalys,  
trafikkontoret i Göteborg och Stockholm, 
VGR, SL, Waxholmsbolaget och Länssty-
relsen i Stockholms län, för att nämna 
några. 

– Nyckeln till att lyckas med ett sådant 
här uppdrag är nog att ha den samlade 
nyttan i fokus och inte bara sin egen vin-
ning. Det passar mig utmärkt, säger hon. 

Målet med Samverkansforum för kollek-
tivtrafik på urbana vattenvägar är ökad 
kunskapsnivå och samverkan kring vat-
tenvägarna som trafikslag. Avsikten är att 
överbrygga de hinder som kommer av or-
ganisatorisk gränsdragning, budgetför-
delning och glapp mellan samhällsnytta 
och företagsekonomisk lönsamhet.

Vem som i slutändan kör båtarna kan 
hon inte svara på. 

– Det enda jag vet med säkerhet är att det 
lär vara någon som kan betydligt mer om 
båtar än jag, ler hon. Men självklart tror 
jag att det finns en plats även för mig och 
min kompetens i en expansiv verksamhet. 

text: anna larsson

På väg mot bättre  flyt i trafiken!
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D
en 15 april i år fyller vi, Haglund 
Shipping AB, 25 år. Inte hade 
jag kunnat tänka mig det när vi 
strax efter julen 1987 var nere i 

Holland för att titta på den båt som sedan 
skulle bli vår första. Kunskapen om båtar 
var kanske inte den största men där fanns 
en övertygelse och ett brinnande intresse 
för att syssla med just detta. Sagt och 
gjort, vi bestämde oss för att köpa. Detta 
blev också startskottet på ett långt och 
fortfarande pågående samarbete med 
Blekinge länstrafik. Första reguljära turen 
avgick från Ekenäs brygga, Ronneby, mot 
Tjärö söndagen den 5 juni 1988. Så här i 
efterhand med den erfarenhet som åren 
gett, slås jag av hur relativt lätt det var att 
köpa en båt i Holland, få den godkänd 
av Sjöfartsverket under svensk flagg och 
glad i hågen börja köra passagerare. 
Frågan man ställer sig är hur det hade 
varit att göra om det med dagens långt 
strängare krav.

1988 var även året då SWEREF bild-
ades. Det har hänt mycket under det 
gångna kvartseklet såväl för oss som för 
SWEREF. Föreningen har vuxit, stadgat 
sig i flera avseenden och blivit den välför-
tjänta röst som man lyssnar på när den 
svenska sjöfartspolitiken diskuteras.

Även inom vårt bolag har det hänt 
mycket. Nya upphandlingar, entrepre-
nader och försök med egna linjer samt 
breddad verksamhet. Vi har samlat på 
oss erfarenheter som gjort att vi sålt, 
köpt och byggt om båtar. Sjöfartsverkets/
Transportstyrelsens oförtröttliga iver att 
ändra i det regelverk som omgärdar vår 
verksamhet har även kraftigt bidragit till 
många dyrbara aktiviteter kring vårt far-
tygsbestånd.

vad kan man då säga om framtiden? 
Under de lugna vinterperioderna, då vi 
endast trafikerar åretruntlinjen mellan 
Hanö och Nogersund, får man tid att 
ägna en och annan tanke över framtiden. 
Den stora utmaningen för all privat verk-
samhet bottnar ständigt i att få tillräcklig 
lönsamhet och just här tornar de mörka 
molnen upp sig. Vi kämpar oftast med 
gammalt tonnage som förr eller senare 
oundvikligen måste ersättas, och då  
ska man inför bankerna presentera en 
lönsamhetskalkyl baserad på realistis-
ka förutsättningar avseende framtiden. 
Många av oss har ju inga ägare bakom 
sig som kan göra avkall på lönsamhets-
kraven och finansiera sina nybyggen med 
skattemedel. Nej, lönsamheten måste 
komma ur de låga kostnaderna, de goda 
idéerna och förutsättningarna att kunna 
ta betalt för sina tjänster. Tänk så väl- 
mående denna typ av verksamhet kunnat 
bli om vi likt Transportstyrelsen kunde ta 
ordentligt betalt.

ett annat hinder för att kunna skapa  
lönsamhet är 12-båtsproblematiken.  
På nära håll har jag kunnat följa hur  
enkelt och riskfritt det synes vara att 
driva sjöfart under dessa ”bekvämlig-
hetsregler”. Sannerligen har man lyckats 
ge definitionen fritidsbåt en ny innebörd 
och detta med myndigheternas goda 
vilja. Vi lever under ett tungt regelverk 
både vad gäller krav på våra fartyg och 
besättningar. Inte minst för att skapa en 
acceptans och efterlevnad av dessa reg-
ler tror jag det är viktigt att man snarast 
från myndighetens sida kommer till rätta 
med 12-båtarna och de snedvridna mark-
nadsförutsättningar som följer i deras 
kölvatten.*

För skärgårdsredarnas del borde vi,  
likt centerpartiet tillsätta, en ”framtids-
kommitté”. Dock utan förslag på mång-
gifte även om bröllopschartern är bra  
för just lönsamheten. Men med uppgiften 
att blicka in i kristallkulan och sia om  
hur framtiden kommer att bli. Både  
beträffande kraven på fartyg och hur de 
tunga aktörerna som stat och kommun 
kommer att se på sina roller som redare. 
Jag tror på de mindre rederiernas unika 
kunskaper om förhållandena inom sina 
respektive närområden som en resurs för 
att lösa trafikfrågor på ett lokalt plan.

det är mycket man hinner tänka på 
en reguljär vintertur från Nogersund till 
Hanö innan verkligheten tar över i form 
av inseglingen till öns hamn. Det blåser, 
termometern är under nollstrecket, snön 
finns i luften och issörjan i vattnet. Denna 
förbaskade issörja som envisas med att 
täppa igen sjövattenfiltren. På kajen står 
några frusna öbor som väntar på trans-
port till fastlandet. Plötsligt slås jag av en 
tanke: Jag har ju en viktig uppgift förutom 
att tänka på framtiden. Vår båt är ju för-
bindelsen mellan en liten ö och fastlandet 
som gör det möjligt för några att bo kvar 
här ute. Så låt oss glömma de dystra tan-
karna för ett tag och gemensamt kraft-
samla för bättre villkor och rimliga regler 
för näringen. 

Magnus Haglund
Haglund Shipping och ledamot i
Skärgårdsredarnas styrelse

✒ KRÖNIKA

Lönsamheten måste komma ur de låga kostnaderna, 
de goda idéerna och förutsättningarna att kunna ta 
betalt för sina tjänster.

* ReD noT: yrkesfartyg med en dräktighet under 20 brutto som tar max 12 passagerare har väldigt få regelkrav och ingen tillsyn.




