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Vad gör vi på jobbet!
Skärgårdsredarna är som de flesta känner till en bransch-
organisation. Vad gör en sådan och vad kan organisationen 
stå till tjänst med?

Glädjande nog har vi många kontakter med våra medlems-
företag. Frågorna handlar ofta om regelverk, avgifter och  
allehanda vardagsbekymmer som kan drabba en redare.  
Vår uppgift är att ge en bra medlemsservice och försöka 
lotsa medlemmarna rätt i ett svårnavigerat regelverk. Vi kan 
och vet tyvärr inte allt men vi har oftast bra koll var vi ska 
söka information och vem vi ska fråga på myndigheter och 
departement. Förhoppningsvis sparar det tid åt redaren och 
gör att denne kan lägga sina resurser på att driva verksam-
het och ägna sig åt sina passagerare på allra bästa sätt.

Ibland händer det att vi får frågor gällande trafikupphand-
lingar och vad som är rätt och rimligt. Det händer ibland att 
man vill ha vårt stöd för att stöta på en upphandlare och tala 
om varför just den ena eller andra är lämplig eller mer kvalifi-
cerad än konkurrenten som tilldelades uppdraget. Oftast är 
det två eller flera medlemsrederier som konkurrerar om en 
upphandling. Skärgårdsredarna kan inte, ska inte och kom-
mer aldrig att lägga sig i en upphandling. Skälen till det är 
bland annat att vi inte kan ta ställning till om det ena eller an-
dra medlemsrederiet är bättre eller sämre skickat att utföra 
ett specifikt uppdrag. Vår uppfattning är att alla våra med-
lemmar är seriösa, hårt arbetande företagare som driver bra 
rederier och således ska ha samma chans i en upphandling. 
Vi tror att en sund och bra konkurrens utvecklar och stärker 
branschen och skapar nya affärer. 

Nytt nationellt regelverk
Transportstyrelsen planerar att genomföra en genom- 
gripande revidering av det nationella regelverket som  
bland annat berör E-fartygen. Myndigheten har nu fått  
anslag för att starta upp detta av branschen efterlängtade 
arbete. Tanken är att gå mot ett sammanhållet och funk-
tionsbaserat regelverk. Beroende på att dagens regler 
många gånger är föråldrade och svåra att tyda blir det  

alltför mycket subjektiva bedömningar och tyckanden. 
Skillnader mellan olika inspektörers och inspektionsområ-
dens bedömningar måste minimeras. Att besiktiga fartyg 
kan inte vara en bedömningssport. Vi har vid ett flertal till-
fällen påtalat att det är av största vikt att arbetet med nya 
regler kommer igång snarast. Vi har föreslagit att, innan 
man börjar klippa och klistra i gamla föreskrifter, så bör man 
bjuda in representanter för branschen till en ”brain storming” 
och ta in synpunkter på problem som trasslar till redarens 
vardag. Vi hoppas att Transportstyrelsen tar chansen att 
verkligen tänka nytt och ser fram emot ett bra och konstruk-
tivt samarbete.

Transportstyrelsens rapport Insatser för att underlätta för 
små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet 
kom i februari. Rapporten är resultatet av ett uppdrag från 
regeringen i regleringsbrevet för 2012. Sammanfattningsvis 
kan man väl säga att med tanke på dokumentets omfattning 
så är det inte mycket substantiellt som gör det billigare eller 
förenklar skärgårdsredarens vardag. De enda små ljuspunk-
ter och besparingar som kan tillfalla en skärgårdsredare 
kommer från våra egna regelförenklingsförslag. Det känns 
inte som att Transportstyrelsen allokerat alltför mycket  
resurser för att uppfylla regeringens ambitioner. Nu när  
organisationen på nya sjö- och luftfartsavdelningen är på 
plats hoppas vi att man lägger lite mer ambition på att effek-
tivisera sin verksamhet och tar tag i sitt uppdrag att under-
lätta för små och medelstora företag.

Avslutningsvis hoppas jag att solen fortsätter att lysa över 
Sverige och att passagerarna strömmar till så att ni får en 
bra och lönsam sommarsäsong.

Väl vakt/

Alf Norgren, vd Skärgårdsredarna

✯  Vd har ordet!

Sätt in 195:- på bankgiro 5526-7371 så får  
du Skeppslista 2013 direkt i din brevlåda.  
Kom ihåg att ange namn och adress!

SKEPPSLISTA
2013

Skärgårdsredarnas illustrerade

BESTÄLL ÅRETS SKEPPSLISTA!
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2013 Skärgårdsredarna fyller 25 år!
Almedalsveckan, Visby 30 juni - 7 juli

Sjöfartspub, Rosenvik, Stockholm 29 augusti

Världsjöfartens Dag, Göteborg 26 september

Distriktsmöte, region nord, Luleå 3 oktober

Fartygsforum, Göteborg 12-13 oktober

Höstmöte och leverantörsmässa i Göteborg 16 - 17 oktober

NordPass-möte, Danmark 11-13 november

Distriktsmöte, region sydväst, Göteborg 25 november

✯ Datum att komma ihåg
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Möt 35 utställare, träffa leverantörer och kollegor.
Intressanta föredrag och underhållning

Moderator: Lasse Swahn, känd från radio

Besök Skärgårdsredarnas mässpub. 

Vi hälsar besökare från den maritima näringen  
välkomna till mässan.

Preliminärt program:
16 oktober: Samling vid Lilla Bommen i Göteborg. Lunch ombord på  
M/S Trubaduren. Föreningsmöte på Quality Hotell 11 i Eriksberg. 

Efter incheckning hämtar Styrsöbolagets snabbfärja för färd till Donsö.  
Vår avtalsleverantör Kopparbergs Bryggerier bjuder på dryck ombord.  
Middag på Isbolaget där man förr tillverkade is till fiskenäringen.  
Numera krog med havsutsikt och högt i tak där maten tillagas med omsorg. 
Se www.isbolaget.com.

Underhållning av Stefan Andersson, låtskrivare, sångare, skådespelare  
med mera. Se www.stefanandersson.nu.

17 oktober: Skärgårdsredarnas leverantörsmässa. 
På kvällen middag med dans och underhållning 
i Eriksbershallen.

Höstmötet 
16 – 17 oktober

Skärgårdsredarnas 

leverantörsmässa 
Torsdag 17 oktober i Eriksbergshallen • Klockan 9 - 18

Tävling för medlemmar 
PÅ mäSSan: 
FÖRSTA PRIS: Ett års service-
avgift i Skärgårdsredarna! För information och biljetter kontakta info@skargardsredarna.se
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SjöVägen är SLs nya kollektivtrafik i 
Stockholms inre farvatten. M/S Ballerina 
har trafikerat delar av dagens SjöVägen 
med olika uppdragsgivare sedan 1989. 
Det började med att AP-fastigheter ville 
locka boende till bland annat Nacka 
strand med en attraktiv pendelmöjlighet 
på vattnet.

Sedan augusti 2010 har SL tillsam-
mans med Projekt SjöVägen, d v s före-
tag i Nacka och på Lidingö samt Nacka 
kommun och Lidingö stad, medverkat 
i ett pilotprojekt. Projekt SjöVägen har 
bidragit med finansiering och projektled-
ning genom projektledare Anders Rörby.  
SL-kortet har gällt för resan under hela 
pilotprojektet. Det har medfört att man 
fått en stadig ökning av antalet resande 
som sett fördelarna med att slippa tra-
fikstockningar eller kanske föredrar en 
sjöresa framför buss eller bil. 

Resultatet blev att Landstingets Trafik-
nämnd i juni 2012 beslutade att SL skulle 
driva trafiken vidare och en upphandling 
genomfördes. Rederi AB Ballerina, som 
även upphandlades av Projekt SjöVägen, 
visade sig ha de bästa förutsättningarna 
bland de tre rederier som deltog i upp-
handlingen. Från och med den 1 april i 
år övergick således ansvaret för trafiken 
från Projekt SjöVägen till Rederi AB 
Ballerina. 

Tio personer har nyanställts
Under vintertid har Rederi AB Ballerina 
hyrt in isgående fartyg men nu har man 
köpt in eget tonnage. Rederiet har även 
en båt i reserv och hittills har man kört 
utan förseningar eller stopp under hela 
året. Avtalet har även inneburit att man 
har nyanställt tio personer.

SL-kortet gäller 
Nyckeln till framgång är att SL-kortet 
gäller ombord. Det är första gången som 
SL direkt upphandlar sjötrafik. Därmed 
gäller inte bara SL-kortet utan även SLs 
resevillkor och tidtabeller för trafiken.  
SLs varumärke finns på fartygen. En 
annan viktig framgångsfaktor är givetvis 
att det finns tillgängliga bryggor med 
vindskydd samt anslutning till övrig 
kollektivtrafik vid omstigningsplatserna. 
Tidsvinst och bekvämlighet är också vik-
tigt. Man spar 40 minuter mellan Nacka 
och Lidingö med SjöVägen mot att åka 
annan kollektivtrafik.

Pendelbåtstrafiken mellan Nybroplan 
– Nacka – Lidingö – Frihamnen har på 
1,5 år ökat från 40 000 resenärer 2009 
till 195 000 resenärer 2011. 2012 reste 
240 000 passagerare med fartygen på 
SjöVägen och 10 000 cyklar togs om-
bord. Många är arbetspendlare.

Hela systemet ska hänga ihop
Anders Lindström, VD för SL, uttalade 

visar vägen
I början av maj var det ”nyinvigning” av SjöVägen i Stockholm. Rederi AB Ballerina 
har fått tilldelning av trafiken i sex år i ett nytt avtal. Nu satsar man fullt ut och har 
köpt in flera båtar för att uppfylla turlistan även vintertid.

Matros Sara Wedefelt och däcksman Ronny Söderling gillar jobbet ombord på m/s Gurli.

text & foto: leena tegevi
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att Trafikförvaltningen ska ta ansvar för 
att bygga ihop systemet så att det blir 
ännu bättre samt att man även ska titta 
på andra möjliga typer av förbättringar. 

Michael Stjernström (kd) utlovade 
stöd från Kristdemokraterna i Stock-
holm: 

– Vi ska göra allt vi kan för att utreda 
vilka möjligheter det finns till kollektiv-
trafik på vatten i ”Nordens Venedig”, 
Stockholm. Nu när Slussen ska byggas 
om så måste man avlasta landtrafiken i 
nord-sydlig riktning. Det krävs bra kajer, 
väderskydd och anslutningar så att hela 
systemet hänger ihop. Det här är bara en 
början, lovade Michael Stjernström.  

 
Fartygen
Gustaf Myrsten berättar att upphand-
lingstiden var kort och att man därför 
har satt in tillgängligt tonnage. Det 

innebär att man kör med fyra ganska 
ålderstigna men fullt fungerande fartyg 
som uppfyller alla villkor och säkerhets-
krav. 

Det är förutom M/S Ballerina fartygen 
M/S Gurli, M/S Kung Ring och  
M/S Kanholmen. Detta ser inte Gustaf 
Myrsten som något problem.

– Huvudsaken är att trafiken kommer 
igång för att avlasta vägnätet, säger han. 

När passage-
rarna har lärt sig 
att hitta resvä-
gen kan man 
på sikt titta på 
möjligheten att 

sätta in andra typer av fartyg, till exem-
pel eldrivna färjor eller biogas-färjor. 

Det finns för dagen inga färdigut-
vecklade fartygstyper att bygga och det 
behövs mer forskning eftersom fartygen 
måste vara isgående. Det är också av-
görande med en långsiktig infrastruktur-
planering som möjliggör framtida tillägg 
och omstigningsplatser i större utsträck-
ning.

– Stockholmarna cyklar i allt mer.
Upptagningsområdet blir större om man 
kan ta fler cyklar ombord, därför behövs 
det cykelfärjor där man lätt kommer på 
och av med sin cykel, tillägger Gustaf 
Myrsten.

M/S Ballerina
Byggd år 1973 i aluminium på 
Gustavssons och Anderssons  
varv på Lidingö. 
Passagerare: 98
Längd:  25,6 m
Bredd:  4,65 m
Djupgående: 1,43 m

M/S Gurli
Byggd år 1871 i stål på  
Bergsunds Mek Verkstad  
i Stockholm.  
Passagerare: 98
Längd: 20,46 m
Bredd: 4,5 m
Djupgående: 1,85 m

M/S Kung Ring
Byggd 1902 i stål på  
William Lindbergs mekaniska 
verkstad i Stockholm. 
Passagerare: 100
Längd:  20,14 m
Bredd:  5,01 m
Djupgående:  2,5 m 

M/S Kanholmen
Byggd år 1963 på  
Storviks Mekaniska  
verkstad i Norge.
Passagerare: 148
Längd:  20,7 m
Bredd: 7,9 m
Djupgående: 2,35 mFA

K
TA

SLs VD Anders Lindström fanns på plats för 
att inviga SjöVägen genom att klippa det SL-
blåa bandet till Gurlis landgång. 

Erik Strandberg är fast anställd befälhavare på 
Gurli och Ballerina. Han har jobbat i rederiet 
sedan mars i år och gick ut sin utbildning på 
Klart Skepp 2012. Han har fartygsbefäl klass 
VII-examen. Med 12 månaders befälspraktik 
får han så småningom behörigheten klass VI. 
På bilden sitter Erik vid spakarna på Gurlis 
brygga. Lars Carlsson (c) syns i bakgrunden.

Fr.v. Jonas och Fredrik Leffler, Rederi AB 
Ballerina.

När passagerarna har lärt sig att hitta resvägen 
kan man på sikt titta på möjligheten att sätta in 
andra typer av fartyg. 
GUSTAF MyRSTEN, REDERI AB BALLERINA
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Några fick mer än ett pris. Dit hörde 
elingenjör Leif Näslund på m/s Isolde, 
som dels belönades med 10.000 kr för 
förbättrad ventilation i apparatrum och 
dels fick dela på 10.000 med kockstuert 
Emil Hedenborg för dämpad ljudnivå i 
fartygets byssa. 1:e reparatör Pär-Anders 
Hedén på Stena Danica och reparatör 
Bengt Björklund på Viking Cinderella 
fick tre priser vardera för sina innovatio-
ner.

En av den svenska handelsflottans 
filippinska sjömän hade möjlighet att 
delta. Båtsman Estaniel Momo på Stena 
Forerunner fick 15.000 kr för ett säker-
hetshöjande winscharrangemang.

Sjömanskårens kvinnliga del repre-
senterades av 1:e fartygsingenjör Gisela 

Palmbo på Stena Jutlandica. Hon tilldela-
des ett utvecklingsstipendium på 10.000 
nu och 20.000 kr senare för ett datapro-
gram för motorernas kylvattensystem.  
Av 34 belöningar gick drygt en tredjedel 
till besättningsmedlemmar på fartyg 
inom Stena-sfären. 

Seminarium
Evenemanget hölls i en fullsatt samlings-
sal på Sjöräddningens Hus i Göteborg. 
Som brukligt inleddes dagen med ett ve-
tenskapligt seminarium, som denna gång 
kretsade kring ritningsgranskning, simu-
latorer, maskinrumsergonomi och fartygs 
dynamik. Värden Sjöräddningssällskapet 
fick också möjlighet att visa upp nyheter 
på sina områden. Vid lunchen i angräns-

ande Långedrag Värdshus höll Lars Hult 
på Sjöfartsverket Sjömansservice de 
belönades tacktal. Han tilldelades årets 
hedersbelöning för sin mångåriga insatser 
som platsombud i Rotterdam och Kobe 
samt på Rosenhill. Lasse mönstrar av 
med pension vid halvårsskiftet.

Litteraturpris
Belöning nr 35, Stiftelsens litteraturpris, 
kommer traditionsenligt att delas ut i 
Sjöfartsmontern på höstens Bokmässa  
i Göteborg. Årets upplaga tillfaller  
Lennart Johnsson, författare och mång-
årig redaktör på Sjömannen.

text och foto: torbjörn dalnäs

Inför årets belöningsdag den 15 maj hade Stiftelsen Sveriges Sjömanshus satt på sig spenderbyxorna. 
Inte mindre än 445.000 kr delades ut till ett 40-tal välförtjänta mottagare. Prisutdelare var landshövding 
Lars Bäckström, Västra Götalands län. 

Prisvärda sjömän

Många fick pris vid Belöningsdagen 2013.
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Swede Ship Marines VD Bo Axelsson häl-
sade alla välkomna och tackade Käringö-
trafiken och Björn Tobin för förtroendet 
att få bygga fartyget. Gudmor Eva Tobin 
döpte Strömcrona genom att svinga den 
väl inpackade champagneflaskan mot 
fartygets akter varefter fartygets namn, 
som gömts bakom den svenska flaggan, 
avtäcktes. Björn Tobin tackade varvet 
och alla inblandade för gott samarbete. 
Bo Axelsson överlämnade blommor till 
gudmor samt en skeppsklocka för Ström-
crona. 

Rymlig och ljus
Efter dopet sjösattes fartyget och för-
töjdes vid kajen. De närmaste dagarna 
väntar justering av maskinerna och prov-
körning. Därefter ska hon färdigställas in-
vändigt. Inredningen ombord är ljus och 
öppen med blåa stolar och sobra snick-
erier. Bryggan är väldigt rymlig med en 
central förarplats och plats för ytterligare 
personer. Det är bra sikt runt om genom 
stora fönster i alla väderstreck. 

Björn Tobins son Emil, som varit del-
aktig från rederiet under byggnationen, 
tycker att fartyget känns väldigt bra. Han 
är särskilt nöjd med den rymliga bryggan 
och de stora fönstren. Här finns även en 
toalett för besättningen. Han tror också 
på förbättrade manöveregenskaper.

– Jag tror att Strömcrona kommer att gå 

bättre i is än de andra fartygen. Dels har 
kölen förbättrats, vilket ska göra henne 
mer lättmanövrerad och dels slipper vi att 
få in issörja i systemet tack vare det slutna 
kylsystemet.  

Slutet kylsystem
Anders Germundsson från Gothia Marine 
har varit projektledare för bygget. Han är 
mycket nöjd med att motorerna kyls ge-
nom ett slutet system utan kylvattenintag. 

Man har löst kylningen genom att byg-
ga två boxkylare, en låda på var sida, i 
botten av båten. Motorns kylvatten leds 
i en slinga genom lådan och kyls genom 
den lägre havstemperaturen. 

– På den här storleken av fartyg är det 
ganska ovanligt än så länge, säger Anders. 
Man slipper få in sjövatten och de pro-
blem som det medför, som risk för läckage 
och beväxning i systemen.

Egen elproduktion ombord
Motorerna har utrustats med flera gene-
ratorer så att fartyget kan producera sin 
egen el från huvudmotorerna. En stor bat-
teribank klarar också att försörja fartyget 
med el och värme i cirka 10 minuter efter 
att motorerna har stängts av. 

– På så vis minskar vi både bränsleför-
brukning och underhåll, berättar Anders.
Det finns även en dieselgenerator för 
hamndrift ombord. 

Rymligt i maskin
Björn Tobin själv, stolt och nöjd skepps-
redare, kan knappt ge sig till tåls förrän 
han får visa det rymliga maskinrummet 
och angränsande utrymmen. Alla hu-
vudtavlor och elcentraler har placerats i 
tankrummet, avskilt från maskinrummet. 
I maskinrummet finns endast den el som 
behövs för framdriften. Maskinrummet 
och passagerarsalongen är sprinklade 
med högtryckssprinklers. 

I trafik till sommarturlistan
Snart är det dags för de första provkör-
ningarna, det är något som alla ser fram 
emot.  

– Innan den 16 juni, när sommartur-
listan börjar, ska hon vara i trafik, lovar 
Björn.

Käringötrafiken bedriver skärgårdstra-
fik på totalt tre linjer i Orust kommun på 
uppdrag av Västtrafik. 

Rederiet har tre fartyg i trafik, två som 
kör på turlista (Strömstierna och Hättan), 
samt fartyget Knape som är reservfartyg 
och charterfartyg. Och nu kommer alltså 
det nya fartyget Strömcrona att ersätta 
Hättan. Strömcrona är systerfartyg till 
Strömstierna men fyra meter kortare för 
enklare hamntillägg. 

Strömcrona kommer i sommar att trafi-
kera Gullholmen-Tuvesvik och i höst även 
Käringön. 

text och foto: leena tegevi

Det är inte varje dag som det byggs ett svenskt passagerarfartyg för skärgårdstrafik, särskilt inte i privat regi.  
Därför var det extra roligt när Käringötrafikens nybygge M/S Strömcrona sjösattes och döptes vid en ceremoni på 
Djupviks varv den 20 maj. Gudmor var Eva Tobin.

M/S Strömcrona 
döpt och sjösatt

M/S Strömcrona, foto Peter Hellström, 
Djupviks varv.



Vem var Strömcrona?
Nils Strömcrona, född i Marstrand 1664,  
död 1740, var sjömilitär, kommendör och  
hydrograf samt lotsdirektör.

M/S Strömcrona
Längd: 24,38 m
Bredd: 6,59 m 
Djupgående: 1,7 m
Brutto: 166
Klass: SE-klass  
(Transportstyrelsen Sverige)
Framdrivning: 2 x Scania DI13, 331 kW
Hjälpmaskineri: Cummins 22.5 kW
Antal passagerare: 148
Fartområde: E
Isklass (skrov): 1C
Fart: ca 11 knop
Pris: 25 miljoner

Bo Axelsson överlämnade blommor till gudmor 
Eva Tobin samt en skeppsklocka för Strömcrona. 
I mitten, Björn Tobin.

Björn Tobin förevisar 
stolt maskininstalla-
tionen med 2 Scania 
DI13-motorer.

Anders Germundsson från Gothia Marine och 
Bo Axelsson från Swede Ship Marine samt 
Björn, Eva och Emil Tobin som uppvaktades 
med blommor av Skärgårdsredarna.



Vi gratulerar Käringötrafiken  
till det nybyggda passagerarfartyget  

m/s Strömcrona.
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Uppföljning av systemet görs framför allt 
genom processmätning och processmål, 
interna revisioner och avvikelserapporte-
ring. Uppföljningen visar att implemente-
ringen har utvecklats och att personalens 
kunskaper om systemet har förbättrats 
även om implementering och mognads-
grad varierar mellan enheter och sektio-
ner. Vissa enheter och sektioner präglas av 
resursbrist och hög arbetsbelastning vilket 
har medfört att kvalitetsarbetet delvis har 
nedprioriterats.

Uppföljningen av processmål visar på 
ett blandat resultat. Förbättringspotential 
finns framför allt när det gäller svars- och 
handläggningstider där vi inte når upp till 
målen.

Rapporteringen av interna avvikelser, 
förbättringsförslag och kundsynpunkter 
i vårt interna rapporteringssystem För-
slagslådan har ökat och hanteringen har 
förbättrats. Här krävs dock ett kontinuer-
ligt och långsiktigt arbete där alla medar-
betare måste dra sitt strå till stacken.

Kundundersökning
Under hösten 2012 genomfördes en omfat-
tande kundundersökning riktad till våra 
direktkunder (redare, hamnar, sjömän, båt- 
tillverkare, skeppsmäklare mfl). Enkäten 
skickades till ca 9200 mottagare och vi 
fick en svarsfrekvens på 52 %. Undersök-
ningen visar att kundnöjdheten varierar 
betydligt mellan målgrupperna. Redarna 
överlag är ganska nöjda med den tillsyn 
som vi utför men många har framfört 
synpunkter på ojämna och varierande be-
dömningar mellan inspektörerna. Detta 

kommer vi att arbeta för att förbättra,  
bl a genom att utveckla verksamhetskon-
trollerna som är vår egen interna upp-
följning av tillsynsverksamheten. Många 
redare framförde även synpunkter på 
handläggning av dispensansökningar lik-
som svars- och handläggningstider. Pro-
cessen för handläggning av ansökningar 
om dispenser och ekvivalenter kommer 
därför att omarbetas under 2013. Vi har 
även infört mätning och mål på svars- och 
handläggningstider för bl a dispensansök-
ningar, ritningsgranskning och godkän-
nande av stabilitetshandlingar.

Kundundersökningar kommer fortsätt-
ningsvis att genomföras vartannat år 
(nästa gång 2014). Under 2013 kommer 
vi att göra en kundundersökning enligt 
samma modell riktad mot direktkunder 
inom luftfart (piloter, kabinpersonal, flyg-

bolag, flygplatser mfl). Det kommer för-
hoppningsvis att ge värdefull information 
om likheter och skillnader i kundnöjdhet 
mellan de båda trafikslagen.

Lämna synpunkter
Medborgare och företag har möjlighet att 
lämna synpunkter på vår verksamhet via 
ett formulär på Transportstyrelsens ex-
terna webbplats. Rapporteringen ger vär-
defull information om hur vår verksam-
het fungerar men rapporteringen används 
fortfarande bara i liten utsträckning. 

Formuläret finns på: 
www.transportstyrelsen.se under 
Kontakta oss - Ställ frågor, lämna syn-
punkter eller information - Sjöfart
 

Kvalitetsledningssystem 
på sjö- och luftfartsavdelningen

Kvalitetsledningssystemet på Sjö- och 
luftfartsavdelningen är nu i drift sedan 
ungefär ett år tillbaka. Systemet omfat-
tar för närvarande endast sjöfartsverk-
samheten men ska under det kommande 
året utökas till att även omfatta luftfarts-
verksamheten.

hjälp transportstyrelsen i kvalitetsarbetet. Man ser gärna att våra medlemmar  
bidrar med synpunkter och avvikelserapporter. avvikelsformuläret finns på  
skärgårdsredarnas hemsida under medlemssidorna och regler. 

✯ Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning | Mathias Elofsson
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Som båtpassagerare är det viktigt att känna till att det finns sä-
kerhetskrav för fartyg som tar passagerare mot betalning, att det 
kan krävas tillstånd (certifikat) och att det kan ställas krav på 
utbildning (behörighet) på de som framför fartyget. Dessa krav 
ställs för att skydda passagerarna, för att var och en ska kunna 
förlita sig på att besättningen har rätt och tillräcklig kompetens 
samt att fartyget har den utrustning som behövs ombord.

Kraven på fartyg som erbjuds till exempel till allmänheten 
mot betalning skiljer sig åt jämfört med om ett fartyg används 
för fritidsändamål, då nästan inga krav ställs. Kraven varierar 
också utifrån bland annat storleken på fartyget. Ett fartyg mäts i 
bruttoton och förenklat innebär det att gränsen för 20 bruttoton 
(brutto) går ungefär vid tolv meters längd på fartyget. 

Om passagerarantalet överstiger 12 personer är fartyget alltid 
att betrakta som ett passagerarfartyg (även om det används för 
fritidsändamål och oavsett storlek). Då ställs generellt högre krav 
på till exempel behörigheter och på fartygets förmåga att klara 
av en skada eller på brandskydd och livräddningsutrusning. 

Transportstyrelsen har gjort en översiktlig sammanställning av 
vilka krav som gäller för olika typer av fartyg:

Kontrollera att kraven uppfylls
Passagerare på fartyg som omfattas av de olika kraven kan ut-
nyttja möjligheten att kontrollera kraven.

Krav på certifikat
Att ett fartyg har ett certifikat innebär att det är kontrollerat och 
godkänt av Transportstyrelsen. 
Ett fartyg med krav på certifikat ska alltid ha med det ombord 
och alltid kunna visas upp det om någon frågar efter det. 

Krav på behörighet
Att en person har en behörighet (examen tillsammans med sjö-
praktik) och certifikat innebär att den har rätt kompetens för 
att framföra fartyget. Den finns åtta behörighetsnivåer och en 
mängd olika certifikat. På båtar som är mindre än 6 meter ställs 
inga krav på behörighet även om de används kommersiellt. För 

att få köra ett fartyg under 20 brutto kommersiellt måste man 
lägst ha utbildning till fartygsbefäl klass 8 eller skepparexamen. 

På ett fartyg som kan framföras i 35 knop eller mer ska be-
fälhavaren ha ett certifikat för snabba fartyg. Om fartyget kan 
köras i 45 knop eller mer ska det finnas två i besättningen, båda 
ska ha ett certifikat för snabba fartyg. 

Behörigheterna/certifikaten utfärdas eller godkänns av Trans-
portsstyrelsen. De ska finnas med ombord och kunna visas upp 
om någon frågar efter dem. 

Krav på brand- och livräddningsutrustning
Har fartyget ett certifikat ska passagerarna kunna lita på att gäl-
lande krav på säkerhetsutrustning är uppfyllda. Certifikatet ska 
kunna visas upp om någon frågar efter det.

Är fartyget inte skyldigt att ha ett certifikat så bedriver inte 
Transportstyrelsen någon regelbunden tillsyn över fartyget. 
Krav på brand- och livräddningsutrustning finns ändå på fartyg 
byggda efter 1996 (livräddning) eller 1997 (brand). Fartygen ska 
till exempel alltid vara utrustade med flytvästar för samtliga om-
bordvarande och handbrandsläckare. 

Om du känner dig osäker på om du kan förlita dig på att en 
leverantör följer gällande krav kan du alltid vända dig till Tran-
portstyrelsen med frågor. Transportstyrelsen kan till exempel ve-
rifiera att giltiga behörigheter finns eller genomföra inspektion 
på fartyg för att kontrollera att gällande krav uppfylls.

Transportstyrelsen riktar  
information till båtpassagerare

Typ av fartyg Certifikatskrav  
(tillstånd)

Behörighetskrav Krav på brand- och  
livräddningsutrustning

Fartyg under 20 brutto  
som används kommersiellt 

Nej Ja (gäller inte fartyg 
under sex meter)

Ja (gäller inte fartyg byggda 
före 1996 respektive 1997)

Fartyg 20 brutto eller 
större som används  
kommersiellt

Ja Ja Ja

Passagerarfartyg  
(fler än 12 passagerare)

Ja Ja Ja

sammanställning av vilka krav som gäller för olika typer av fartyg:

För den som köper en rundtur i skärgården eller en fisketur, eller betalar för att bli transporterad med båt kan det vara svårt 
att veta vilka krav på till exempel säkerhet som finns. Det innebär också att det är svårt att ställa krav som passagerare. 
Därför planerar Transportstyrelsen en informationsinsats riktad mot passagerare som köper resor med mindre fartyg.

anna törnqvist, chef för juridikenheten

Vid frågor kontakta
Transportstyrelsen  
på telefon: 
0771-503 503
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Det var på sensommaren 2012 beslutet 
fattades att Norrskär skulle få det hon 
länge väntat på. Det är Blidösundsbola-
get som bemannar och ansvarar för den 
tekniska driften av fartyget och det var 
Blidösundsbolaget som fick uppdraget att 
genomföra jobbet.

– Det här har varit optimalt för oss, sä-
ger bolagets operativa chef Niklas Oscars-
son. Här har vi kunnat ta tillvara på den 
kompetens som finns i bolaget under låg-
säsongen. Att ha personal som kan reno-
vera ett 100-årigt ångfartyg är något att 
vara stolt över och värna om. Vi hoppas 
ju få fortsatta uppdrag från Waxholms-
bolaget och kanske andra rederier med 
liknande fartyg. Till projektledare utsågs 

Fredrik Ericsson, som vanligtvis är skep-
pare på Storskär, och han berättar om ett 
stort äventyr som pågått från i höstas fram 
till maj.

Norrskärssyndromet
– Det har varit problem med Norrskär 
länge. Det har varit lager som slitits ner 
ovanligt fort, problem med propelleraxlar 
och hon har inte låtit så där bra som vi 
tycker att ett välskött ångfartyg ska låta. 
Orsaken till upprepade problem har varit 
otydliga och vi har kallat det för Norr-
skärssyndromet. Problemet för Fredrik 
och hans kollegor har varit att det saknas 
bra dokumentation om sådant som gjorts 
under fartygets långa historia.

– Det var någon slags kultur att kunska-
pen förvarades inne i huvudet hos dem 
som gjorde jobbet i stället för att fästas på 
dokument. Sådant ställer till problem.

Sedan tidigare visste man att båten är 
sned. Fredrik jämför med en svagt böjd 
banan. För att få propelleraxeln i rätt 
vinkel har man därför tvingats flytta hela 
akterstäven.

– Maskinbädden var tidigare flyttad  35 
millimeter mot babord. När vi nu plocka-
de ur propelleraxeln och mätte propeller-
hylsans linjering visade det sig att behovet 
var ytterligare 20 millimeter. Det var inte 
konstigt att det uppstod problem.

Besättningen ombord på Norrskär tror 
att snedheten i skrovet hänger samman 
med en grundstötning på 1960-talet. Det 
är i varje fall något som många har hört. 

Beslutet om århundradets renovering 
innebär att många decennier av eftersatt 

Norrskär
renoverad i grunden

Ångfartyg är i högsta grad ett viktigt transportmedel i den stockholmska kollektiv-
trafiken. När 103-åriga Norrskär i början av maj gick i trafik efter vinteruppehållet 
hade hon genomgått århundradets renovering. 

Foto: MårteN Werle
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underhåll, som krävt stora insatser för att 
lindra symptom i stället för att lösa pro-
blem, nu är till ända. Nu kom möjligheten 
till bot på riktigt.

En period under andra halvan av 
1900-talet fanns det tankar på att av-
veckla ångfartygen och ersätta dem med 
modernare tonnage. Men så, en bit in på 
1990-talet, insåg många att de här farty-
gen hade kulturvärde samtidigt som de 
var fullt funktionsdugliga för passagerar-
transporter även under 2000-talet. Det 
satsades en hel del kapital på underhåll.

– Det fanns dock en liten hake, säger 
Fredrik Ericsson. Det satsades på inred-
ning. Passagerarna fick en exklusivare ång- 
båtsmiljö. Det blev inte så stora satsningar 
på sådant som inte syns för blotta ögat. 
Men vintern 2011-2012 kom en satsning 
på systerfartyget Storskär och nu alltså 
även på Norrskär.

Anställda har gjort det mesta
Det mesta arbetet har alltså gjorts av 
Blidösundsbolagets anställda, men till 
vissa jobb har man haft entreprenörer. 
Vidare har Christer Strandell, som har en 
mycket stor kunskap och erfarenhet av 
ångmaskiner, varit en drivande och aldrig 
sinnande kunskapskälla. Han har varit vi-
tal för projektets genomförande.

– Vår filosofi är att besättningen ska 
göra så mycket som möjligt och arbetet på 
Storskär var ett stort steg framåt på den 
vägen, säger Niklas Oscarsson.

Under perioden 10 oktober 2012 till 15 

maj 2013 har Norrskär varit dockad på 
Beckholmens varv. Där har man flyttat 
hela akterstäven så att båten är rak igen. 
Inte helt oväntat kunde man lokalisera 
omfattande rostskador.

– Det rostar från insidan och det är svårt 
att upptäcka, säger Jan Lennerdal som är 
Norrskärs maskinchef med många års er-
farenheter från ångfartyg. I akterstäven 
lyckades jag slita ut en dammsugare när 
jag fick upp säckvis med rostflagor.

Det är många plåtar som har bytts ut 
och det har aldrig varit aktuellt att svetsa 
dit nya.

– Det går inte att få det bra med svets-
ning. Vi varmnitar enligt klassisk modell. 
Det finns inget varv som gör sådana jobb 
idag så här handlar det om att vi måste 
klara detta själva, säger Fredrik Ericsson.

Renoverad ångmaskin
Maskinen, som är original från starten 
1910, har fått en genomgripande renove-
ring. 

– Hon är i mångt och mycket som en ny 
ångmaskin. Och hon låter som ett ångfar-
tyg ska låta.

Fredrik och Jan är glada över satsningen 
på Norrskär och Storskär.

–  Det är nog en hel del av våra passage-
rare som inte har en aning om att de färdas 
på ett ångfartyg. Och när de får reda på 
det undrar de om det inte ska komma re-
jält med rök ur skorstenen. Men ett 103 år 
gammalt ångfartyg ska inte behöva ryka.  
I maskinen styr man förbränningen

– Det enda man ska ana är att luften 
dallrar litet på grund av värmen, säger 
Jan. Annars är det något fel.

Norrskärs ägare och projektets bestäl-
lare Waxholmsbolaget ser mycket positivt 
på hur projektet har genomförts.

– Blidösundsbolaget har visat att de har 
mycket god kompetens när det gäller ång-
fartyg och ångmaskiner, säger Waxholms-
bolagets tekniska chef Tom Thureborg. 
Projektet har genomförts bättre än vi hade 
kunnat förvänta oss.

Nu är Norrskär i topptrim. Hur länge 
får vi se henne som aktivt passagerarfar-
tyg?

– Länge, säger Fredrik. Riktigt länge. 
Och till skillnad från tidigare underhåll 
har vi dokumenterat allt vi har gjort så att 
kommande fartygstekniker ska få det litet 
enklare att förstå vad som gäller för ett så-
dan här fartyg. Det är en del av vår kultur 
som vi tror att framtiden ska uppskatta.
text: tommy gardebring

Fakta s/s Norrskär  
(fram till 1949 s/s Sandhamn)

Byggnadsår: 1910
Varv: eriksberg i Göteborg
Längd: 34 meter
Passagerarantal: 265
Maskin: tvåcylindrig ångmaskin  
på 450 hk, original från 1910
Panna: oljeeldad eldrörspanna
Fart: 11 knop

Norrskärs vevaxel återmonteras. Foto: JaN leNNerdahlProjektledare Fredrik Ericsson och Norrskärs maskinchef Jan Lennerdahl.  
Foto: toMMy GardebriNG

Glödgade nitar som monteras på traditionellt sätt. 
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Den 15 maj bjöd SP, Sveriges Provnings- 
och Forskningsinstitut, in till semina-
rium på KTH i samarbete med Chalmers 
Lighthouse. Ämnet var Energieffektiva 
färjor och många intressanta projekt, 
både planerade och pågående presente-
rades. En repetition genomfördes även 
14 dagar senare i Göteborg.

Kerstin Hindrum från SP hälsade runt 40 
deltagare välkomna och var även dagens 
moderator. 

Först ut i programmet var fartygskon-
struktör Niels Kyhn Hjørnet som berät-
tade om lätta fartyg i komposit. Han re-
dogjorde för projektet Eko-Ö-färjan som 
beskrevs i en förstudie förra året. Syftet 
med projektet är att visa möjligheterna 
till bränslebesparing och minskad miljö-
påverkan med fartyg byggda i moderna 
lätta material istället för i stål. Niels ta-
lade sig varm för kolfibersandwich som 
det överlägset mest hållbara och bränsle-
besparande lättviktsmaterialet enligt prin-
cipen att mindre deplacement ger mindre 
motstånd. 

Eko-Ö-färjan är en exempelkatamaran 
som tar 98 passagerare och 12 båtar. Den 
har 2 x 150 kW motorer samt batterier för 
1000 kWh. En återkommande fråga har 
varit om det går att göra isgående fartyg 
i komposit, och det var Niels starkt över-
tygad om att det gör. Kompositskrov kan 
isförstärkas och håller lika bra som stål, 
det gäller bara att hålla låg fart när det är 
is menade han. 

Läs mer på http://www.eco-island.dk/
(Se även artikel i Skärgårdsredaren nr 1/2012)

Vikten av långsiktig planering
Nästa talare var Magnus Forsberg och 
Roger Karlsson från SSPA. På program-
met stod energi- och ruttoptimerade 

transportlösningar. Magnus inledde med 
att rikta sig till de beslutsfattare som ty-
värr lyste med sin frånvaro på mötet, ge-
nom att presentera sin tes:  

”För att uppnå full potential av sjöbu-
ren kollektivtrafik behövs en långsiktighet 
och beslutskraft i paritet med etablering 
av ny spårbunden trafik”. 

SSPA berättade även kort om projektet 
Johan Skytte. Projektet är en vision för en 
effektiv, miljövänlig och modern passage-
rarfärja med ett stort fokus på tillgänglig-
het och komfort. Färjan är en katamaran 
på 27 meter för 200 passagerare och ett 
20-tal cyklar. Den är tänkt att möta kra-
ven i det nya regelverket för inre vattenvä-
gar, byggd i lättviktsmaterial och designad 
för att minimera vattenmotståndet. 

Ruttoptimering
Roger Karlsson menade att långsides för-
töjning i vissa fall kan spara både tid och 
pengar. Älv-snabbarna skulle exempelvis 
spara in tid på att förtöja långsides om 
infrastrukturen möjliggjorde detta. Då 
skulle de kunna köra långsammare mel-
lan stoppen och därmed spara bränsle 
och minska utsläppen, menade han.  Han 
poängterade även vikten av att beräkna 
lägsta livscykelkostnad samt standardise-
ring av tonnage och infrastruktur för att 
långsiktigt minimera kostnadsbilden. 

Eldrift
Eldrift passar bäst för mindre fartyg med 
korta rutter och täta avgångar, som taxi-
båtar, pendelbåtar och färjor.  

Christer Steen från SAFT Batteries och 
Frédéric Deyrieux från STX Europé be-
rättade om möjligheter att snabbladda 
eldrivna fartyg utrustade med batterier 
respektive supercapacitors. Detta görs re-
dan på flera håll runt om i Europa.

Johan Marcusson från Wilhelmsen 

Technical Solutions gav några exempel på 
genomförda projekt med el/hybriddrivna 
fartyg i Sverige. Färjerederiets lindragna 
färja Maj på Malö laddas iland och väg-
färjan Saga i Hamburgsund har en per-
manent kabelanslutning till land. Där har 
man minskat CO² utsläppen med 70 %. 
På Waxholmsbolagets Västan, där man 
bytte till dieselelektrisk drift, reducerades 
bränsleåtgången med 60 %. Där ger även 
SCR-efterbehandlingen minskade utsläpp.

Pend-elbåt
Joachim Skoogberg från Echandia Ma-
rine Sweden AB berättade om planer på 
energieffektiva färjor som snabbladd-
ningsbara eldrivna pendelbåtar. Echandia 
har som affärsidé att elektrifiera båtar 
och mindre passagerarfartyg. Man har t 
ex tittat på elkonvertering av Djurgårds-
färjan. 2011 beviljades man ett stöd om 
250 000:- från Energimyndigheten för att 
tillsammans med bl.a. SL göra en förstu-
die av vilka rutter i Stockholm som kan 
vara realistiska. För själva demonstra-
tionsprojektet att testa en pend-elbåt be-
viljades man ytterligare 9,5 miljoner som 
en delfinansiering av projektledning, de-
taljprojektering och drift av demonstra-
tionen. Fartyget är en trimaran på 24 me-
ter som tar 175 passagerare och upp till 
20 cyklar. Den kommer att vara utrustad 
med eldrivna podar som ger en maximal 
framdrivningseffekt av 2x125 kW.  Om-
bord finns en 100 kW elgenerator som 
säkerhet i fall det blir strömavbrott vid 
laddningsstationen eller om båten skall 
köras längre sträckor. Ombord installe-
ras en batteribank med NiMH-batterier 
som kan lagra totalt 325 kWh. Landan-
slutningen för snabbladdning kommer 
ge mellan 300-400 kW laddningseffekt 
vilket laddar upp batteriet ca 10 %-en-
heter på bara 5 minuter. Man räknar med  

Framtidsseminarium om  energieffektiva färjor

för att uppnå full potential av 
sjöburen kollektivtrafik behövs 
en långsiktighet och besluts-
kraft i paritet med etablering  

av ny spårbunden trafik

SSPAs projektkatamaran Johan Skytte.
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Framtidsseminarium om  energieffektiva färjor

en minskad energianvändning runt 60 % 
vilket skulle ge minskade utsläpp med  
85 % CO² (inkl. elproduktionens utsläpp), 
95 % NOx och 95 % partiklar. Båten ska 
klara även vintertrafik och kan lägga till 
vid befintliga kajer.   

Företaget Ecoresan kommer att äga och 
operera båten. 

Befintligt tonnage
Affe Norgren från Skärgårdsredarna be-
lyste åldersstrukturen och förnyelsebeho-
vet i skärgårdsflottan. Snittåldern ligger 
idag på runt 48 år för ett skärgårdsfartyg. 
Att föreningen har lika många medlems-
fartyg byggda på 1800-talet som på 2000- 
talet är i sig inget problem, det visar bara 
att det finns ett stort antal bevarandevärda 
museifartyg. Men att nybyggnationen gått 
brant ner sedan 80-talet är ett stort pro-
blem. Orsakerna är flera men till en del 
beror de höga kostnaderna på allt mer 
komplicerade konstruktionskrav. 

Myndigheten kommer dessutom med 
ständigt ökande krav på utrustning. Kost-
nader för certifikat och tillsyn har ökat  

lavinartat. Ska flottan moderniseras be-
hövs ett nytänkande när det gäller regler 
och krav för en bransch som har haft väl-
digt få allvarliga olyckor. 

Affe sammanfattade branschens möjlig-
heter och utmaningar i några punkter:
• Tydliga och relevanta regler
• Incitament för gröna investeringar
• Uppgradering av befintligt tonnage
• Helhetstänk runt miljöpåverkan (inte 

bara se på vad det enskilda fartyget 
släpper ut utan vad det innebär då 
många åker med ett fartyg tvärs över 
istället för att åka runt i egen bil)

• Samhällsansvar för infrastrukturen 
(inte bygga bort möjligheter för tillägg, 
bunkring, service, nattillägg osv) 

• Standardisering av både infrastruktur 
och fartyg

Nya regler
Som ett svar på detta berättade Johan 
Wikman från Transportstyrelsen att man 
snart kommer med nya nationella regler 
för fartyg 0-24 meter samt att man ska 

börja jobba med ett sammanhållet na-
tionellt regelverk för olika fartygstyper. 
Reglerna ska vara funktionsbaserade och 
tillsynen riskbaserad. Till detta kommer 
det europeiska regelverket för inre vatten-
vägar att implementeras i Sverige. 

Sammanfattningsvis
Vikt, skrovform och fart är avgörande 
faktorer för en både ekonomisk och mil-
jöeffektiv framdrift.

Långsiktig planering av infrastruktur 
i tätorter är avgörande för möjlighet till 
kollektivtrafik på vatten.

Ruttoptimering är viktigt men även 
standardisering för optimal livscykelkost-
nad.

Det är positivt att det pågår så många 
intressanta projekt med alternativa mate-
rial, framdrivning och bränslen. Om po-
litikerna vill så finns det stora möjligheter 
till hållbara transporter genom kollektiv-
trafik på vatten framöver.

text: leena tegevi

ska flottan moderniseras behövs ett nytänkande när det gäller regler och krav  
för en bransch som har haft väldigt få allvarliga olyckor. aFFe NorGreN

Idéskiss på
Echandia Marines 
pend-elbåtsprojekt.
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För tillfället är vi på Willis i full färd med att inventera det be-
fintliga försäkringsbeståndet och har påbörjat förberedelserna 
inför den kommande upphandlingen. Vår målsättning är att vi 
på leverantörsmässan i Göteborg den 17:e oktober ska kunna 
ha ett antal färdiga försäkringslösningar att erbjuda. Officiellt 
tar vi över huvudansvaret för försäkringsprogrammet vid kom-
mande årsskifte och de försäkringar vi informerar om kommer 
således att kunna tecknas from 2014-01-01.

När vi ses i Göteborg i oktober kommer vi att presentera en 
ny konkurrenskraftig försäkringslösning för Kasko och P&I. 
Tanken är att vi även ska kunna presentera:

• Företagsförsäkring, inklusive egendom, avbrott, ansvar, 
rättsskydd, kundolycksfall (vid biljettförsäljning, kontor)

• Förmögenhetsbrott (vanligt som tillval till företagsförsäk-
ringen)

• Key Person / sjukavbrottsförsäkring (täcker avbrott eller 
fasta kostnader i verksamheten p.g.a. arbetsoförmåga  
hos nyckelperson / er.

Utöver detta är vi givetvis även intresserade av att höra vad ni 
som medlemmar har för förväntningar på oss i framtiden. Vi 
skulle uppskatta synpunkter och önskemål från er beträffande 

försäkringslösningar som ni för tillfället saknar och som vi 
skulle kunna hjälpa till med att förhandla fram. Hör gärna  
av er till undertecknad.

Glöm inte bort att vi finns med i bilden för er skull, dvs vi skall 
göra allt vi kan för att Skärgårdsredarna skall kunna erbjuda 
just  ditt rederi kostnadseffektiva och långsiktiga försäkrings-
lösningar, som på sikt kommer att stärka varumärket för ditt 
rederi men även för Skärgårdsredarna som medlemsorganisa-
tion.

I samband med att vi tar fram nya försäkringslösningar  
kommer vi på Willis aktivt arbeta med att öka anslutningen  
till försäkringsprogrammet. I samråd med dig som medlem 
kommer vi även löpande att se över och utöka programmet 
med ytterligare tilläggsprodukter.

Väl mött i Göteborg och tveka inte att höra av dig med önske-
mål och synpunkter

Med vänlig hälsning, 
Rickard Carlsson, tel 0734 - 33 89 52 
rickard.Carlsson@willis.com 

Tack för senast!
Willis hade förmånen att få delta på Skärgårdsredarnas 25-årsjubileum den 7 mars. 
Vi fick där möjlighet att presentera oss själva och även informera om vårt kommande 
uppdrag som ny försäkringsförmedlare för Skärgårdsredarnas medlemmar.  Vi vill 
passa på att tacka för en givande dag och en synnerligen trevlig jubileumsmiddag.

✯  Willis  |  Richard Carlsson
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✯ Från Kust & Hav

Upphandlingen av Västtrafiks färjor klar
Det finska båtvarvet Uudenkaupungin Työvene Oy har fått upp-
draget att bygga två nya färjor till älvskytteltrafik i Göteborg. Det 
står klart efter att företaget vunnit Västtrafiks upphandling. Den 
första färjan ska levereras till Västtrafik hösten 2014 och den an-
dra i början av 2015. Att det är Västtrafik som äger färjorna inne-
bär att de kan anpassas och byggas om efter framtida behov. 

– Vi ser ett stort behov av en snabb och smidig älvskytteltrafik. 
För att klara ett ökat resande behövs nya färjor som är anpassa-
de för fler resenärer med cykel, säger Jarl Samuelsson, ansvarig 
för båttrafiken på Västtrafik. 

De nya fartygen som levereras är dubbeländade, vilket innebär 
att passagerare kan stiga på i båda ändar och att färjorna inte 
behöver vända vid bryggorna. 

– Det förkortar restiden samtidigt som kapaciteten höjs. De 
nya färjorna klarar att ta 300 resenärer varav 80 med cykel, säger 
Jarl Samuelsson.  

Färjorna kommer att vara utformade på ett sätt som gör det 
möjligt att testa nya tekniska lösningar för mer miljövänlig drift. 
Målet är att de på sikt ska drivas helt utan fossila drivmedel. 
Färjorna kommer att köras av Styrsöbolaget, som en del i upp-
draget för Södra skärgården och Älvtrafiken med trafikstart 2014.

Askölaboratoriet bygger nytt
Askölaboratoriet kommer ett bygga ett nytt fartyg som ska ersät-
ta 40 år gamla Aurelia. Bygget finansieras med donerade pengar. 
Önskemålet är att fartyget ska bli 24 m långt.

Kommuner ska få investera för sjöfarten
Regeringen tar nu ytterligare ett steg mot att jämställa sjöfarten 
med andra transportslag och har lämnat en proposition till riks-
dagen om kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfra-
struktur. I över 100 år har kommuner och landsting kunnat med-
verka till finansiering av statliga vägprojekt. Numera gäller detta 
också för järnvägsprojekt. Däremot har det inte gällt den blöta 
delen av den svenska transportinfrastrukturen.

För sjöfartens del handlar det inte i första hand om att bygga 
nya statliga farleder utan om att utveckla befintliga. I en del fall 
innebär detta att den kommunala nyttan är så stor att det är in-
tressant för kommunen att medverka till finansieringen.

Några exempel är farleden till och hamnen i Gävle, slussen i 
Södertälje, farleden till Norrköping, Horstensleden och Trollhätte 
kanal. Förutom dessa större projekt kan det också vara aktuellt 
att förbättra statliga farleder i skärgårdsområden för att utveckla 
det lokala näringslivet och bredda arbetsmarknader genom ef-
fektivare persontransporter till sjöss. Om riksdagen godkänner 
lagändringarna träder dessa i kraft den 1 december i år.

Gotlandstrafiken upphandlas igen
Trafikverket har nu offentliggjort underlaget för anbud på färje-
trafiken mellan Gotland och fastlandet från februari 2017 och 10 
år framöver. Kravet på långsammare trafik har slopats efter en 
massiv kritikstorm från gotlänningarna och det blir även fortsätt-
ningsvis trafik till och från Oskarshamn och Nynäshamn.

Myndigheten har nu valt att inte reglera trafiken i detalj utan har 
ställt ett antal minimikrav.

– Jag bedömer att det kan bli både bättre kvalitet samt miljö-
vänligare och billigare för samhället om anbudsgivarna själva får 
möjlighet att presentera trafiklösningar som vi sedan kan jämföra 
i upphandlingen istället för att vi går ut och låser oss i förväg, 
säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm. Han menar att 
det därför inte går att i detalj säga hur trafiken kommer att se ut 
2017.

Kraven på turtäthet och överfartstid är desamma som i den 
tidigare upphandlingen. Godstrafiken på södra linjen styrs till 
Oskarshamn. Dagsresor skall kunna göras till Stockholm med 
minst åtta timmar på fastlandet för gotlänningarna som också 
får ett maxpris för biljetterna. Även godset får ett maxpris. 
Kapaciteten skall också ökas i systemet eftersom efterfrågan 
bedöms öka. Underlaget skall medge en ökning med 50 procent 
utöver den historiska utvecklingen.

Staten tar 50 procent av bränsleprisrisken över en viss nivå. 
Avtalet blir ett så kallat nettoavtal där operatören får en fast er-
sättning av staten, vars kostnad för Gotlandstrafiken idag uppgår 
till cirka 420 miljoner kronor per år.

Anbudstiden är sex månader och Trafikverket räknar med att 
kontrakt skrivs under första halvåret 2014.

Ryssland kuppar in NOx-förskjutning i IMO
IMO:s kommitté för marint miljöskydd, MEPC, har antagit ett  
förslag från Ryssland om att skjuta på deadline för kravet att  
motorer i nybyggda fartyg skall klara det så kallade Tier III-kravet 
när det gäller utsläpp av kväveoxider, NOx, från 2016 till 2021.

Tier III-kravet skulle innebära en 80-procentig minskning av 
NOx-utsläppen från nybyggda fartyg i särskilda ECA:s (Emission 
Control Areas). Inför MEPC:s möte förra veckan hade Ryssland 
lagt ett förslag om att skjuta på deadline. Under mötet fick 
Ryssland oväntat stöd från en rad länder och EU splittrades i frå-
gan när länder som Polen, Grekland, Cypern, Malta, Lettland och 
Estland valde att stödja Ryssland. (SJÖFARTSTIDNINGEN)

KBVs senaste nybygge levererat
Kustbevakningen har nu tagit leverans av den fjärde och sista 
enheten i en serie 55 meter långa multifunktionsfartyg från P+S 
Werftens anläggning i Wolgast. Nu återstår träning för besätt-
ningen innan fartyget kastar loss från varvet i juni.

KBV 034 kommer att få sin hemmahamn i Helsingborg. Hon 
är byggd för flera uppgifter som gränsbevakning, fiskeövervak-
ning, search and rescue och brandbekämpning. Fartygstypen 
är byggd för att kunna operera i temperaturer ned till -25 grader. 
Hennes systrar är stationerade i Lysekil (KBV 032), Oskarshamn 
(KBV 033) samt på Djurö (KBV 031). Baserat på erfarenheter 
från de två första leveranserna har de senare fartygen fått en del 
uppgraderingar. Det första fartyget i serien har varit på varvet för 
uppgradering och nu återstår fartyg nummer två som kommer till 
varvet i maj.

VÄSTTRAFIKS PRESSBILD.



 

26 ★ Skärgårdsredaren 2-13

EU-förslag om havsplanering och integrerad kustförvaltning
EU-kommissionens förslag om en ram för havsplanering och in-
tegrerad kustförvaltning strider mot subsidiaritetsprincipen. Det 
konstaterade riksdagen och beslutade att skicka ett motiverat 
yttrande till EU.

Kommissionens förslag innebär att EU-länderna ska upprätta 
havsplaner och strategier för kustförvaltning som uppfyller 
vissa minimikrav. Kommissionen motiverar detta med att marina 
ekosystem, fiskeområden, marina skyddade områden och infra-
strukturer som kablar, rörledningar, farleder, olja, gas och vind-
kraftanläggningar löper över nationella gränser.

I Sverige regleras den fysiska samhällsplaneringen i plan- och 
bygglagen, och det är kommunerna som ansvarar för planering-
en. Kommissionen tänker i sitt förslag reglera områden som om-
fattas av den kommunala planprocessen. Riksdagen bedömer 
att förslaget kan komma att styra den kommunala självständiga 
planeringen på ett sätt som inte är nödvändigt eller lämpligt. Att 
utforma krav på den kommunala planeringen är en nationell an-
gelägenhet som enligt riksdagen inte bör regleras på EU-nivå.

Miljöpartiet föreslår en kollektivtrafikzon med enhetligt pris
Det ska vara enkelt att resa med kollektivtrafiken i Stockholms-
regionen. Det menar Miljöpartiet som nu föreslår att kollektiv-
trafiken ska bygga på enbart en zon med enhetlig taxa och med 
enhetligt biljettsystem, på både land och vatten. Förslaget lades 
i en motion till Stockholms Landstingsfullmäktige i februari. 
Ett och samma kort samt ett och samma pris för dels period-
kort inom SL Access, dels för samtliga biljetter för enkelresor 
bör enligt Miljöpartiet gälla för alla som reser, oavsett det är 
på land eller vatten. Landstinget föreslås därför fullt ut tillföra 
Trafikförvaltningen medel för att all båttrafik i Waxholmsbolagets 
regi ska ingå i SL-taxan.

Seagas först i världen
Världens första bunkerfartyg för LNG (flytande naturgas) döp-
tes i mars av Helena Bonnier, styrelseordförande i Stockholms 
Hamnar vid en traditionsenlig dopceremoni i Stockholm. LNG-
bunkerfartyget Seagas är det första i sitt slag i hela världen.  
Det är klassat enligt samma regler som gäller för oceangående 
LNG-tankers. Bunkerfartyget kommer dagligen att leverera 
mellan 60-70 ton LNG till Viking Lines nya kryssningsfartyg 
M/S Viking Grace när fartyget ligger förtöjt vid Stadsgården i 
Stockholm. Bunkringsprocessen tar knappt en timme och sker 
från fartyg till fartyg via ett helt nytt sätt att bunkra drivmedel. 
Seagas är stationerad vid Loudden i Stockholm. 

Naturgasen som används som drivmedel för M/S Viking Grace 
kommer från AGA:s LNG-terminal i Nynäshamn. Terminalen, 
som är Östersjöns första och tillika Sveriges största terminal för 
flytande naturgas, togs i drift för snart två år sedan och har en 
lagringskapacitet på 20 000 m3. LNG-terminalen är mellanlag-
ring för den flytande naturgasen som fraktas vidare ut till kun-
derna med tankbil eller via rörledning

Claes Berglund ny ordförande i Sjöfartsforum
Sjöfartsforum, organisationen som samlar hela det maritima 
klustret, valde vid sin föreningsstämma i Göteborg Claes 
Berglund, Stena AB till ny ordförande.

Claes Berglund (47), som är ansvarig för samhälls- och miljö-
frågor på Stena AB, har tidigare bl a varit linjechef på Stena Line 
och arbetat med transport och logistik på Schenker.

– Vi känner idag tillförsikt inför den maritima näringens  
utvecklingsmöjligheter i Sverige, inte minst efter regeringens 
handlingsplan för sjöfarten som presenterades tidigare i år,  
säger föreningens VD Anna Risfelt Hammargren. Vårt Maritima 
Manifest, det maritima klustrets gemensamma åtgärdsplan fram-
åt, ska nu genomföras och Claes starka förankring i den  
affärsmässiga verksamheten blir en stor tillgång.

– Med stor ödmjukhet och entusiasm ser jag fram emot att 
tillsammans med övriga i näringen driva igenom de förändringar 
som krävs för att vi återigen skall få en livskraftig och växande 
maritim näring i Sverige, säger Claes Berglund.

Till föreningens vice ordförande utsågs Mikael Castanius, 
Sveriges Hamnar och Kenny Reinhold, SEKO Sjöfolk. Klas 
Brännström, Chalmers som varit föreningens ordförande under 
två år, kvarstår i styrelsen.

Övriga styrelseledamöter är: Susanne Abrahamsson, SSPA 
Sweden AB; Berit Blomqvist, Sveriges Skeppsmäklareförening; 
David Bromander, Sirius Chartering; Erik Froste, Södertälje 
Hamn; Lars Green, Green Consulting Group; Christer Schoug, 
Sveriges Redareförening; Jerker Sjögren, Lindholmen Science 
Park och Leena Tegevi, Skärgårdsredarna.

Vinnova beviljar medel för framtidens digitala 
turismupplevelser 
Innovationsmyndigheten Vinnova har inom ramen för utlysningen 
Utmaningsdriven Innovation Initiering 2013 beviljat Rese- och 
Turistnäringen i Sverige (RTS) en halv miljon kronor till ett initie-
ringsprojekt som syftar till att utveckla digitala tjänster för att till-
gängliggöra helhetsupplevelser av natur och kultur i hela Sverige. 
Projekttiteln är ”The Ultimate Experience”. 

Vinnovas motivering lyder: “Tillgängligheten till hållbara, kon-
kurrenskraftiga helhetsupplevelser av natur och kultur i hela 
Sverige är en utmaning och ett mål för hela Sverige, och en i de-
lar outnyttjad potentiell tillväxtmotor. En slagkraftig konstellation 
som på ett konkret sätt arbetar fram konkreta lösningar, tjänster 
och erbjudanden, bedömer vi ha stor potential att nå samver-
kansprojekt i programmet utmaningsdriven innovationsanda”.

Projektpartners till RTS är bland många andra SJ och 
Strömma Turism & Sjöfart.

FOTO KARL GABOR

FOTO: STENA AB.
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Infrasturkturministern gäst på Redareföreningens årsmöte  
Redareföreningens årsmöte ägde i år rum den 25 april i 
Myntkabinettet, Stockholm. 

Catharina Elmsäter Svärd var eftermiddagens gästtalare.  
Hon återkopplade till regeringens handlingsplan för sjöfarten 
som presenterades i januari och pekade på att regeringen hittills 
följer den tidplan för de olika åtgärder som utlovats och att det 
goda samarbete som råder mellan näringsdepartementet och 
branschen lovar gott för framtiden. Ett exempel på förslag till åt-
gärd som nämndes var kommunal medfinansiering av statlig sjö-
infrastruktur, vilket innebär att de befogenheter att lämna bidrag 
till byggande av statliga vägar och järnvägar som kommuner och 
landsting redan har, utvidgas till att även omfatta viss sjöfartsin-
frastruktur. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den  
1 december 2013. Ministern påminde också om de 35 MSEK 
som regeringen avsatt till sjöfartsforskning under 2013.

Fartygstunneln vid Stad i Norge blir verklighet
Den norska regeringen har beviljat 1 miljard för att bygga ”Stad 
skipstunnel”. Statsminister Jens Stoltenberg har uttalat att 
Stad skipstunnel är ett viktigt projekt som främjar säkerhet och 
framkomlighet längs med kusten. Hurtigbåternes Rederiforbund 
(HRF) har jobbat aktivt genom styrgruppen för Stad skipstunnel 
då tunneln bland annat kommer att möjliggöra mer trafik med 
snabbåtar. Förverkligandet av tunneln kommer att medföra ny 
trafik och därmed även uppdrag för både konstruktörer, varv,  
underleverantörer och rederier, enligt HRF. 

Regeringen bör underlätta övergången till skärpta svavelreg-
ler inom sjöfarten
Striktare regler för fartygens svavelutsläpp i Östersjön och 
Nordsjön kan innebära stora kostnader och göra det svårare för 
svenska rederier och svensk exportindustri att konkurrera med 
andra länder. Det anser ett enigt trafikutskott. Det är viktigt att 
EU:s nya krav införs på ett sätt som blir så kostnadseffektivt 
som möjligt för sjöfarten och exportföretagen. Regeringen bör 
därför främja nya bränslen som flytande naturgas och metoder 
för avgasrening. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkän-
nagivande om detta.

Sista resan för Sigyn
SKB:s transportfartyg m/s Sigyn har genomfört sin sista trans- 
port med radioaktiv last. I helgen avseglade hon från Oskars-
hamn. Nu ligger hon i hamnen på Donsö på Västkusten i väntan 
på det nya transportfartyget m/s Sigrid. Sedan 1980-talet har 
m/s Sigyn stått för transporterna av radioaktivt avfall från de 
svenska kärnkraftverken till SKB:s anläggningar. Fartyget, som 
byggdes i Frankrike 1982, har under åren som gått avverkat en 
sammanlagd sträcka som motsvarar omkring 30 varv runt jorden.

Ny försäkringsmäklare
Skärgårdsredarna har nu tecknat ett letter of intent med Willis AB 
som kommer att bli vår försäkringsmäklare från och med 2014.

Nya Styrelsen
Styrelse och suppleanter 2013/2014 vid kansliet i Rosenvik.

Fr v: Per Hermansson, Göran Ahlqvist, Annika Kristensson och 
Staffan Eriksson. Längst fram: Moran Winsteen Albin, Henrik 
Börjesson och Bertil Pevantus. Magnus Haglund och Margus 
Pöldma saknas på bilden. 

FOTO: SANDRA BAqIRJAzID

Sjövärnskåren 100 år
Sjövärnskåren har sitt ursprung i Göteborgs Frivilliga 
Motorbåtsflottilj som grundades den 2 maj 1913 i Göteborg. 
Av denna anledning firade Sjövärnskåren sitt 100-års jubileum 
den 3-5 maj på Eriksbergsområdet i Göteborg. Flera fartyg från 
Sjövärnskåren låg till beskådan vid kajerna under helgen, men 
också svenska Marinen, norska Marinen, Kustbevakningen, 
Polisen, Sjöräddningssällskapet, Räddningstjänsten samt det 
Danska Marinehjemmeværnet visade upp några av sina fartyg. 
Den svenska marinen ställde upp med tre korvetter, däribland 
nytillskottet HMS Nyköping som är ett av världens modernaste 
stridsfartyg, samt det seglande skolfartyget HMS Gladan. Från 
Norge kom ett av världens snabbaste örlogsfartyg, robotbåten 
KNM Glimt. Dessutom deltog fartyg från Sjövärnskårens danska 
motsvarighet, den svenska kustbevakningen, sjöpolisen, sjö-
räddningssällskapet och räddningstjänsten.

Det finns 18 frivilliga försvarsorganisationer i Sverige med ca 
500.000 medlemmar som 
stödjer Försvarsmakten 
(FM) och Myndigheten 
för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB) i olika  
sammanhang. Sjövärnskåren 
är den organisation som 
har huvudmannaskapet 
för de marina och maritima 
verksamheterna kopplat 
till dessa båda myndig-
heter. Sjövärnskårernas 
Riksförbund organiserade  
år 2012 arton lokala kårer 
med ca 4000 medlemmar.

✯ Medlemsnytt

FOTO: LEENA TEGEVI 
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WÅABs rederimärke 100 år
Waxholmsbolagets välkända  
rederimärke har firat 100 år. 1913 måla-
des märket, formgivet av kände marin-
målaren Jacob Hägg, för första gången 
på ångbåtarnas skorstenar.

Waxholmsbolagets historia är lång. Rederiet självt grundades 
redan 1869 ur dåvarande Djurgårds Ångfartygs-Bolag. 1913 var 
bolaget präglat av en anda av utveckling och expansion. NK:s 
grundare Joseph Sachs valdes in i bolagets styrelse och påpe-
kade direkt att fartygens skorstenars svarta färg var trist – här 
borde man använda ytan till reklam!

Den tidens kände marinmålare Jacob Hägg fick uppdraget 
att formge ett rederimärke åt Waxholmsbolaget. Resultatet blev 
det skorstensmärke som än idag finns kvar i ursprunglig form på 
klassiska fartygen Storskär, Norrskär och Västan och som ligger 
till grund för Waxholmsbolagets flaggformade logotyp. Samtliga 
fartyg i Waxholmsbolagets egen flotta bär märket i uppdaterad 
form på sina skorstenar.

Tre Kronor i The Tall Ships´ Races
När The Tall Ships´ Races återvänder till Östersjön efter fyra år är 
Briggen Tre Kronor af Stockholm åter med på startlinjen. Under 
The Tall Ships´ Races 2009 seglade man med ungdomar från 
Baltic University Programme och Fryshuset och arbetade med 
ledarskap och hållbar utveckling för Östersjön. Då var Tre Kronor 
det enda fartyget med Blå flagg och därefter har man har varit 
pådrivande i frågan om att fartygen ska tömma avloppsvattnet 
i land istället för i Östersjön. Idag är Blå flagg en officiell del av 
The Tall Ships´ Races och alla fartyg uppmanas att tömma sina 

tankar i land. Medverkan i The Tall Ships´ 
Races ingår som en del i Initiativet Hållbara 
Hav där ett friskare Östersjön är det övergri-
pande målet. Det innefattar också att skapa 
medvetna och engagerade ungdomar som 
förstår sammanhangen och kan arbeta för 
en hållbar utveckling. Denna gång kom-
mer drygt femtio ungdomar från Fryshyset, 
Cirkus Cirkör och Marina Läroverket att vara 
med ombord på Tre Kronor af Stockholm.

Stockholms Sjötrafik varslar om uppsägningar 
I ett brev till de berörda befälhavarna skriver Stockholm Sjötrafiks 
VD Magnus Sillén att avtalet mellan Waxholmsbolaget och 
Sjötrafiken löper ut den 17 april 2014. Och eftersom all drift 
och bemanning av de tretton fartygen är föremål för offentlig 
upphandling kan det bli så att Sjötrafiken i fortsättningen inte 
kommer att operera befintligt uppdrag. Därmed anser han 
och Almega att det råder en arbetsbrist i företaget och ser sig 
tvungna att säga upp befälhavarna från och med den 17 april 
2014. Sjöbefälsföreningen har i förhandlingen med Almega om 
arbetsbrist vid företagen Utö Rederi AB, Stockholms Sjötrafik AB 
samt Blidösund Management AB anfört att förhållandet att entre-
prenadavtalen kommer att löpa ut vid en viss tidpunkt i framtiden 
inte innebär att det vid samma tidpunkt uppstår en arbetsbrist vid 
företagen. Almega anser att det vore oansvarigt mot såväl med-
arbetare som företag att inte säga upp medarbetare inför risken 
att trafik helt eller delvis tas över av en entreprenör som har egna 
båtar med egen personal. Genom att i god tid säga upp medar-
betarna tillförsäkras de a-kassa och möjlighet till ytterligare stöd 
från Trygghetsrådet om de skulle bli arbetslösa fr o m april 2014. 
I den mån företagen får förnyade kontrakt eller verksamheten 
övertas av annan entreprenör, så att det blir en ”verksamhetsö-
vergång” i enlighet med Lagen om Anställningsskydd, kommer 
naturligtvis medarbetarna att erbjudas fortsatta anställningar,
säger Tomas Bengtsson på Almega.

Årsmötet
Den 7 mars firade Skärgårdsredarna 25-årsjubileum tillsammans 
med medlemmar och branschkollegor. Hela 48 aktiva rederier 
deltog vid årsmötet på m/s Teaterskeppet och 100 personer kom 
till middagen på m/s Blue Charm.  Årsmötesförhandlingarna 
hölls i Teaterskeppets utmärkta konferenslokaler liksom efter-
middagens konferens som inleddes med att Transportstyrelsens 
nya sjö- och luftfartsdirektör Ingrid Cherfils, samt chefen för stra-
tegiska frågor och internationell samordning Erik Eklund, svarade 
på frågor om kommande regelverk och tillsyn. Därefter förkla-
rade Sjöfartsforums VD Anna Risfelt Hammargren vilken nytta vi 
har av nätverket Sjöfartsforum.

Hanna Bertils Forsgård, Rickard Carlsson och Therése 
Kindholm, från föreningens nya försäkringsmäklare Willis, berät-
tade hur de tänker sig det framtida samarbetet med föreningen. 
Arne Timmerling, Djurgårdsvarvet, avslutade med ett uppskattat 
kåseri om sitt spännande liv i branschen under rubriken ”25 år 
som båtskojare”.

Jubileumsmiddag med vinpresentation av Grand Vinum ser-
verades på m/s Blue Charm och salongen var fylld till sista plats. 
Personalen på Charm Charter gjorde en beundransvärd insats 
med serveringen och maten var mycket uppskattad.

Flera av de medlemmar som var med och startade föreningen 
för 25 år sedan berättade om hur föreningen bildades och vilka 
frågor som drevs i början. Det var ett mycket uppskattat inslag, 
inte minst för att så många av de ursprungliga medlemmarna 
fanns på plats: Sonny Modig, Klockar Pelle Sandberg, Bengt 
Larsson, Lennart Haglund och Janne Schröder delade med sig 
av sina minnen.  Från andra sidan Östersjön kom våra kollegor 
från Passagerarfartygsföreningen i Finland.  Ingemar Gustafsson 
och Ted Lönnros från Rederi AB JL Runeberg i Borgå gratulerade 
föreningen till jubileet.

Vår nya försäkringsmäklare Willis bjöd på välkomstdrink och 
försäkringsgivaren Markel på jubileumsfyrverkeri under kvällen.

Under fredagen fick med-
lemmarna vara med om 
ett exklusivt studiebesök 
på Scanias anläggning i 
Södertälje. Scania Engines 
senior vice president 
Robert Sobocki hälsade 
välkomna och bjöd på lunch 
i Marcus Wallenberg-hallen. 
Deltagarna fick se hur 
bearbetningen och motor-
monteringen går till och det 
fina Scania-museet väckte 
beundran.

FOTO: LEENA TEGEVI
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Ny rederichef på Strömma
Per Jacobsson började som rede-
richef och DP på Strömma Turism 
och Sjöfart i februari. Han kommer 
närmast från Transportstyrelsen 
som fartygsinspektör. Per tog sjö-
ingenjörsexamen i Kalmar 1995 och 
jobbade sedan i handelsflottan som 
maskinist. 2001 började han som 
civilanställd på Marinbasen med un-
derhållsansvar för alla stridsbåtar på 

Amf1. 2008 sökte han sig till Sjöfartsinspektionen som fartygs-
inspektör i Stockholm (IOS), med inriktning på nationella fartyg, 
SE-klassbesiktningar och aktiv i brand och maskingrupper. 

Bengt-Olof ny Lighthouseföreståndare
Bengt-Olof Petersen tillträdde under våren som ny föreståndare 
för Lighthouse. Han är skeppsbyggnadsingenjör från Chalmers 
och kommer närmast från Laurin Maritime där han tillsammans 
med Hannes Johnsson från Lighthouse arbetade med ett energi-
ledningssystem.

Göran Malmsten
I januari tillträdde Göran på sin nya position inom Waxholms-
bolaget, och har sedan dess introducerats i företaget. Han ersät-
ter förre trafikchefen John Lindqvist som slutade i oktober 2012, 
och Jan Ulinder som har varit tillförordnad trafikchef sedan dess. 
Göran blir även en del av bolagets ledningsgrupp, och tar över 
som presskontakt. Han börjar på bolaget i en tid av förändrings-
arbete, exempelvis pågår en ny upphandling av sjötrafiken. 

– Det känns stort och spännande att få vara med på resan  
som Waxholmsbolaget nu ska göra i syfte att bli en ännu bättre 
beställare av kollektivtrafik till sjöss, säger Göran Malmsten.

Göran kommer närmast från Blidösundsbolaget, en av 
Waxholmsbolagets samarbetspartners och trafikleverantörer, 
där han har verkat som operativ chef. På Blidösundsbolaget 
ansvarade Göran bland annat för driften av Waxholmsbolagets 
klassiska fartyg Västan och ångfartygen Storskär och Norrskär, 
samt Djurgårdsfärjorna. Göran har arbetat med skärgårdstrafik 
under större delen av sitt yrkesliv och är både utbildad sjökapten 
och reservofficer i flottan. Tidigare har Göran även suttit som vd 
för Gotska Sandö Rederi AB.

– Vi välkomnar Göran i vårt företag och ser fram emot ett  
gott samarbete mellan honom och våra entreprenörer, säger 
Anders Lindström, vd för Waxholmsbolaget och chef vid 
Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting.

Bruce på besök ombord
I början av maj hade m/s Blue Charm celebert besök ombord 
av ingen mindre än The Boss himself - Bruce Springsteen. Hur 
många hade inte velat ha den körningen? Till höger om The Boss: 
Marianne Vult von Steijern, kökschefen Micael Karlsson samt  
redaren och skepparen Mikael Lindqvist. 

Miljöfrågor
Vid årsmötet valdes Fredrik Robbertte som sammankallande för 
arbetsområdet miljö. Han har varit med på ett möte om övergöd-
ningen av Östersjön och rapporterar följande:

Det var ett mycket intressant möte om hur vi skall kunna klara av 
att rädda Östersjön. Det mest positiva var att man nu bättre kan 
se att Östersjön kommer att kunna återhämta sig så att man ser 
resultat redan om 20-50 år om vi fortsätter med de åtgärder man 
arbetat på hittills. De stora bovarna i utsläppen är framför allt jord-
bruket och enskilda avlopp.

När det gäller jordbruket så står Polen för nästa 80 % av utsläp-
pen och där finns det säkert mycket att göra. De svårigheter och 
problem man ser från Sveriges sida är att man idag har dålig kom-
munikation mellan myndigheterna gällande vem som gör vad och 
hur. Alla var dock i princip eniga om att INGEN KAN GÖRA ALLT 
MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT

Detta är sådant som vi också i föreningen kan påverka tror jag.
Fredrik Robbertte

Nya medlemmar
Vi önskar våra nya medlemmar 2013 välkomna!
AB Rederi Fyris med Kung Carl Gustaf
Rederi AB Ballerina med Gurli, Ballerina och Kung Ring 
Göteborg och Bohusläns Rederi AB med Svea af Bohuslän 
Västtrafik med Carl Wilhelmson samt
Bohusläns Skärgårdstrafik AB med Rania

TUMMEN UPP
För att TS har anslagit pengar för att  
starta arbetet med ett sammanhållet  
nationellt regelverk. 

TUMMEN NER
Fortfarande finns inget regelverk för båtar  
under 20 brutto trots att myndigheten utlovade 
det för tio år sedan.

✯ Person- & Företagsnytt

✯ Redaktionen tycker till
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EDCIS-utbildning
På svenska fartyg, som har en godkänd ECDIS-utrustning, 
ska befälhavaren och alla övriga däcksbefäl med behörighet 
som sjökapten eller fartygsbefäl klass II-VII, ha genomgått en 
generisk ECDIS-utbildning och en för fartyget specifik ECDIS-
utbildning. Den obligatoriska utbildningen är ett krav från och 
med den 1 januari 2017, meddelar Luft- och sjöfartsavdelningen.

Scandlines-färja får batteridrift
Scandlines-färjan Prinsesse Benedikte mellan Rödby och 
Puttgarden ska kompletteras med batteridrift. Därmed hoppas 
man minska bränsleförbrukningen med 15 procent. Hybrid-
tekniken som ska införas på Prinsesse Benedikte är i princip 
samma teknik som används i till exempel Toyota Prius-bilar och 
innebär att färjans fem MAK-dieselmotor kompletteras med en 
uppsättning avancerade litiumpolymerbatterier. Sannolikt blir 
detta första gången någonsin som en passagerarfärja förses 
med denna typ av hybridteknik.

Elfärja för passagerartrafik i Stockholm
Nästa sommar kan stockholmarna få ett laddningsbart eldrivet 
fartyg med plats för 175 passagerare och 20 cyklar enligt DN.  
Den borgerliga alliansen i landstinget vill satsa 10 miljoner på 
projektet. Där är ännu inte klart vilken sträcka elfärjan ska  
trafikera.

Landstinget vill nu utöka satsningen på båtpendling genom 
ett pilotprojekt med eldrivet fartyg. Exakt hur linjen ska trafike-
ras och när den första turen kan anlöpa en brygga försedd med 
laddstation för fartygets batterier är ännu inte klart.

– Vi avsätter något i stil med tio miljoner i budgeten för nästa år 
och ambitionen är att det ska kunna vara i gång nästa sommar, 
säger skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson, (C).

CargoXpress
Nu har KTH-forskare varit med och tagit fram ett principfartyg 
vid namn CargoXpress. Miljöpåverkan från CargoXpress är i  
genomsnitt 12 procent lägre jämfört med godstransport med 
lastbil. Jämfört med konventionella fartyg ger CargoXpress 
16 procent lägre utsläpp. Det är forskarna Anna Hedlund-Åström 
tillsammans med Kushink Bazaz och Katja Tasala Gradin, samt-
liga från institutionen för maskinkonstruktion på KTH, som bland 
annat har arbetat med livscykelanalys (LCA) och livscykelkost-
nadsanalys (LCC) av det nya fartyget CargoXpress. 

– Det nya fartyget är utrustat med en kran som möjliggör av- 
och pålastning vid små och mellanstora hamnar där infrastruktur 
och logistik saknas. Även om CargoXpress håller en lägre hastig-
het jämfört med konventionella containerfartyg reducerar kranen 
tid i hamn vilket resulterar i att transporttiden blir likvärdig, säger 
Katja Tasala Gradin.

Kostnadsanalysen och miljöpåverkan har utgått från befintliga 
transportrutter där CargoXpress jämförts med alternativen, kon-
ventionella containerfartyg och vägtransport med lastbil. För att 
möjliggöra jämförelser mellan dessa transportslag har dörr till 
dörr har transportscenarier utformats. 

Nya regler för inlandssjöfarten nästa år
Regeringen har nu beslutat om lagrådsremissen Tekniska  
föreskrifter för fartyg på inre vattenvägar. I remissen lämnas 
förslag till lagändringar som syftar till att utveckla den svenska 
inlandssjöfarten. Genomförandet av direktivet innebär att 
Sverige börjar tillämpa delar av EU:s regelverk om inlandssjöfart. 
Inlandssjöfarten har såväl internationellt som inom EU en regle-
ring som är helt separerad från havssjöfarten. Sverige har hittills 
tillämpat havssjöfartsregler på all fartygstrafik.

De lagändringar som föreslås i denna lagrådsremiss är framför 
allt av ramkaraktär. Regeringen föreslår att det i fartygssäker-
hetslagen (2003:364) t.ex. införs krav på fartyg att ha gemen-
skapscertifikat för inlandssjöfart om de trafikerar inre vattenvä-
gar. Kraven föreslås dock inte gälla för fartyg som endast trafike-
rar svenska inre vattenvägar.

Vidare föreslås att regeringen eller den myndighet som re-
geringen bestämmer ska ange vilka vattenområden som ska 
vara svenska inre vattenvägar. Transportstyrelsen ska kunna 
överlåta tillsynsuppgifter till s.k. erkända klassificeringssällskap. 
Förslagen innebär att förvaltningsuppgifter som innefattar myn-
dighetsutövning får överlåtas till ett utländskt organ.  I ett press-
meddelande framhåller regeringen att EU:s regelverk för inre 
vattenvägar skapar nya förutsättningar för såväl gods- som pas-
sagerartrafik på svenska vattenvägar, och att förändringen är ett 
led i att göra miljövänliga sjötransporter mer konkurrenskraftiga.

– Med dagens beslut tar vi ett viktigt steg mot att skapa både 
prisvärda och effektiva förutsättningar för en miljövänlig utveck-
ling av inlandssjöfarten i Sverige, säger infrastrukturminister 
Catharina Elmsäter-Svärd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2014.

Incidentrapport från Transportstyrelsen
Snabbavstängning ledde till maskinstopp.
Hjälpmaskinen på ett mindre passagerarfartyg dog strax före av-
gång. Den andra startades, och man gjorde en liten provtur utan 
last eller passagerare. Under provturen stoppade de två aktra 
huvudmaskinerna och strax därefter även den andra hjälpma-
skinen. Man vände för att förtöja igen, men strax innan man var 
framme stoppade även de förliga huvudmaskinerna. Orsaken var 
att man vid en säkerhetskontroll missat att återställa snabbav-
stängningsventilerna. Maskinerna kunde gå en stund på bränslet 
som var kvar i ledningarna, men stoppade sedan.

Ventil i fel läge ledde till oljeutsläpp
När ett fartyg hade förtöjt upptäcktes en större brun fläck på isen 
mellan fartyget och kajen. Fartyget förhalades till en annan kaj-
plats och en fartygsingenjör meddelade då att man upptäckt att 
en dagtank med Marine Diesel Oil (MDO) av misstag överfyllts till 
bildäck och därifrån till sjön. Maskinpersonalen började genast 
sanera oljan på bildäck. Vid avgång kunde man i propellervatt-
net observera oljeskiftningar som tydde på att ett oljeutsläpp av 
MDO hade skett. Det visade sig sedan att olja hade observerats 
på vattnet under fartygets föregående resa och att utsläppet 
var på cirka 5 000 liter. Utredning har visat att oljeutsläppet bl.a. 
berodde på att besättningen glömt att öppna en snabbavstäng-
ningsventil till en dagtank. Detta orsakade ett undertryck vid se-
pareringen vilket i sin tur gjorde att olja sögs från en förrådstank 
genom en skadad sugventil.

✯ Departement & myndighet

✯ Miljö
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Porslinsrederiet 
– Rolf Ihre
Läs artikeln på sidorna: 44-45

Krisledarskap – beredskap och hantering av kriser  
inom sjöfarten
Tobias Magnusson och Ian Lewenhaupt

Boken behandlar teori kring krisledarskap i vid bemärkelse inom 
sjöfarten. Den ger också handfasta tips baserade på forskning 
och författarnas egna erfarenheter. Innehållet täcker kunskaps-
kraven för certifikatet Crowd & Crisis Management i enlighet med 
Transportstyrelsens föreskrifter.

Tobias Magnusson, sjökapten, MSc, är befälhavare i Tallink 
Silja AB. Han är även delaktig i utbildning i krishantering vid 
Institutionen för sjöfart och marin teknik, Chalmers tekniska hög-
skola.

Ian Lewenhaupt, sjökapten, sjöofficer, arbetar med planering 
och utveckling av personalresurser och säkerhetsorganisation 
vid Tallink Silja AB. Han har erfarenhet som överstyrman i han-
delsflottan och som ubåtsofficer.
Boken omfattar 137 sidor och går att beställa från Jure bok-han-
del: tel: 08-662 00 86, e-post: order@jure.se

Ytterligare fem fartyg K-märkta
Mariana med hemma-
hamn på Tyresö, byggdes 
1924 i Kristinehamn. Hon 
är en fd tullkryssare och 
ovanlig eftersom det bara 
byggdes tre båtar av 
detta slag. Båten ritades 
av konstruktören C.G. 
Pettersson och sjösat-

tes 1924. Med det rika dokumentationsmaterialet, bland annat 
ritningar och fotografier, som grund ska fartyget återställas till 
skick som tullkryssare och användas för chartertrafik. 

Sydfart, med hemmahamn i Kalmar, byggdes vid Thorskogs 
Mek Verkstad och Skeppsvarv 1879 åt skeppsredaren Gustav 
Silvén i Säffle och fick namnet Olof Trätälja efter den värmländ-
ske vikingahövdingen. När Sydfart köptes till Öland 1977 fick hon 
sitt nuvarande namn. Sydfart är Sveriges äldsta i trafik varande 
fraktfartyg, en rikskändis i sjöfartskretsar och kanske också ett 
av världens äldsta fraktfartyg i kommersiell lasttrafik. Ägare är 
ett partrederi som bevarar och använder fartyget i viss fraktfart. 
Sydfart har en intressant och väldokumenterad historia. 

Flora från Nynäshamn är en före detta ångslup som byggdes i 
Kristinehamn inför Stockholmsutställningen 1897. En ångmaskin 
var monterad midskepps och taket var ett canvastak som hölls 
upp av stolpar utefter sidorna. Passagerarna, upp till 120, satt 
på bänkar. Än idag finns några av dessa bänkar kvar. Fartygets 
historia är den vanliga för de mindre passagerarfartygen i lokal-
sjöfart. Förändringar av Flora har skett vid några tillfällen och 
ingår i fartygets historia. Hon trafikerade Stockholms innerstad 
fram till första världskriget, därefter köptes fartyget av Stockolms 
Ångbåtsaktiebolag som hade Flora i trafik fram till andra världs-
kriget. Efter kriget byggdes Flora om till det utseende hon har 
idag och sattes i trafik i Stockholms mellanskärgård. Skicket 
idag, som motoriserat passagerarfartyg, är som efter ombygg-
naden 1952. 

Stegeholm, Stockholm, byggdes 1950 i mahogny, på Rosättra 
Båtvarv och levererades till Bertil Sjöberg Sjötaxi i Stockholm. 
Hon är en av de sista öppna träsightseeingbåtarna i Stockholm 
och har varit i trafik, i stort sett oavbrutet, sedan hon byggdes 
1950. Hennes linjer är tidstypiska, framtagna av Jac M Iversen 
och hon har genomgått 
en försiktig renovering i 
Strömma Turism & Sjöfart 
AB: s ägo. Stegeholm 
är hemmahörande i sin 
ursprungliga miljö och 
används på samma sätt 
som då fartyget var nytt.

Tärnan af Karlstad med hemort i Strömsund är en före detta 
ångslup byggd 1896 i Karlstad för trafik mellan Nättraby och 
Karlskrona. Fartygets såldes därefter till Hasslö och döptes om 
till Tärnan. 1951 kom hon till Göteborgs Trafik AB och köptes 
senare av Öckerö kommun. Tärnan motoriserades 1950 och 
1955 byggdes nuvarande däckshus och styrhytt i tidstypiskt 
utförande av aluminium. Från 1960-talet och framåt följde flera 
olika ägarbyten och 1998 kom Tärnan till Indalsälven men var då 
i dåligt skick och låg länge upplagd på land. Från 2006 har en 
omfattande renovering gjorts och hon drivs nu av Föreningen 
Vattudalens kulturbåtar som arbetar för en levande fartygstrafik 
på Ströms Vattudal i Jämtland. Skicket idag som motoriserat 
passagerarfartyg är som efter ombyggnaden 1955.

Ångfartyget Trollhättan återfunnet
Vänermuseets marinarkeolog Roland Peterson hittade freda-

gen den 10 maj ångfartyget Trollhättan som sjönk 1881. Roland 
har genom omfattande studier av vindriktningar brev, telegram 
och tidningsnotiser m.m. efter många år hittat vraket.  
ÅF Trollhättan var en kanalångare byggd 1868 i Trollhättan  
som ett Compositbygge (furu på järnspant) och isförhydrad.  
Då hon inte behövdes för loktransporter gick hon i vanlig lastfart. 
Hon förliste i en snöstorm den 21 oktober 1881 med man och 
allt vid Medgrund. Ombord fanns 9 man varav en passagerare. 
Spännande för detta fynd är att vraket står upprätt och skrovhelt 
på 23 meters djup. Nu återstår att se vad som är bevarat efter 
dessa 132 år på Vänerns botten. 

Det faktum att ångfartyget Trollhättan nu är funnet ger oss yt-
terligare inblick i vår rika historia. I samband med Vänermuseets 
sommarutställning; ”Sagoskeppet – den värld som sjönk”, visas 
mer information även om detta fynd.
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Värk i nacke och axlar är vanligt bland dem som bäddar 
hytter ombord. Stena Lines hotellchef, Mats Nordström, 
tog sig an problemet och utvecklade ett bäddset med 
vilket de skadliga lyften försvinner helt. 2009 fick han ett 
utvecklingsstipendium på 30 000 kronor av Sjömans-
husstiftelsen för sin innovation. 

Att bädda hytter är ett tungt och slitigt arbete. När de tjocka 
täckena skakas ner i påslakanen tvingas personalen stå med 
armarna sträckta över axlarna, en arbetsställning som egent-
ligen helt bör undvikas på grund av den skadliga belastning 
det medför. Beräkningar visar att en hyttbäddare årligen 
lyfter cirka 15 ton sängkläder i den positionen och sjukskriv-
ningar till följd av problem med axlar och nacke är vanligt. 
Mats Nordström, hotellchef inom Stena Line, la märke till de 
omfattande förslitningsskadorna hos personalen och beslöt 
att försöka hitta ett alternativ till de traditionella sängkläderna. 
Han kom i kontakt med företaget Eesibed som hade en 
produkt han insåg skulle kunna anpassas till färjornas behov. 
Tillsammans utvecklade de ett koncept som idag används på 
två av Stena Lines fartyg. 
– De som bäddar med Eesibed tycker att det är helt fantas-
tiskt, säger Mats. Problemen med nackar och axlar har i stort 
sett försvunnit och deras chefer säger att sjukskrivningar på 

grund av dessa symptom har minskat dramatiskt. 
Eesibed består av en enhet där en tunn men värmande filt i 
fleece sytts ihop med ett lakan. 
Därmed försvinner momentet med att få ner bylsiga täcken 
i påslakan. Efter att underlakan och örngott bytts ut placeras 
det hopvikta bäddsettet i fotändan av sängen. 
– Det går snabbare och lättare för personalen att bädda 
samtidigt som det ser fräscht och inbjudande ut för gästerna, 
säger Mats. 

Att inte alla rederiets fartyg använder Eesibed beror bland 
annat på investeringskostnader, utrymmesbrist och att 
konceptet lämpar sig bäst för chaufförshytter och enklare 
ekonomihytter. Mats är dock övertygad om att det på sikt är 
en lönande investering. 
– De som bäddar sparar 40 sekunder per koj. Det blir ganska 
många timmar per vecka när man har 100 till 150 kojer som 
ska bäddas och den tiden kan de lägga på annat. Dessutom 
sparar vi stora kostnader för sjukskrivningar. Men den allra 
största vinsten självklart är att personalen mår bra och 
slipper värk.  

”Problemet med nacke och axlar 
har i stort sett försvunnit”

Annons från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus 

Belöning 2014
Sjömän är utmärkta problemlösare och gör ständiga förbättringar för att underlätta arbetet, 
höja säkerheten och öka trivseln ombord. Det är något vi gärna premierar. Har du gjort en 

förbättring inom däck maskin, eller intendentur eller känner du någon som gjort det? I så fall 
vill vi veta det. Läs mer om vår belöningsverksamhet på www.sjomanshus.se.    

Mats Nordström berättar att de som bäddar med Eesibed tycker att 
det är helt fantastiskt.

STIFTELSEN SVERIGES SJÖMANSHUS

Färre sjukskrivningar med bäddkoncept 
belönat av Sjömanshusstiftelsen
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Volvo Penta får miljöpris för bästa innovation
Volvo Pentas marina drivsystem IPS har fått pris för Bästa 
Innovation 2012 av det internationella motorbåtsförbundet (UIM).  
Volvo Pentas Inboard Performance System (IPS) är världens för-
sta pod-system för fritidsbåtar. Med över 15.000 enheter sålda 
sedan introduktionen 2005 är Volvo Penta IPS världens ledande 
pod-system. Drivsystemet har nu blivit uppmärksammat av det 
internationella båtförbundet Union Internationale Motonautique 
(UIM). Sedan 2010 har UIM varje år delat ut miljöpris till bland 
annat motortillverkare och båtbyggare för att inspirera och upp-
märksamma innovation och utveckling av produkter som bidrar 
till bättre miljö. I år uppmärksammades Volvo Pentas framgångs-
rika Inboard Performance System. 

Furuno introducerar ny plattform
NavNet Tztouch är branschens första multi-touchkontrollerade 
multifunktionsdisplay. Det finns en ”nyp-och-zoom” funktion, 
två-fingers rotation och andra multi-touch funktioner samt en 
högkänslig kant-till-kant multi-touch glasskärm, vilken ger total 
kontroll med fingertopparna. Navigationen förenklas tack vare 
användningen av enbart fingertopparna med vilka man t.ex. 
kan zooma, vrida och panorera runt i kortet men också sköta 
menyhanteringen. Så snart som fingertopparna vidrör skärmen, 
förvandlas direkt en knackning, ett nyp eller en svepning till kom-
mandon. För att ytterligare förenkla den praktiska navigeringen 

har Furuno byggt in 
RotoKey-knappen som 
med sin vrid-och-tryck 
funktion gör det enkelt 
att justera till exempel 
avstånd och förstärkning 
eller att göra menyval an-
tingen direkt på skärmen 
eller med RotoKey.

Furuno presenterar den nya tidens värmekameror
Ett sätt att höja säkerheten ombord är att installera en värme-
kamera som ser det ett mänskligt öga inte kan se i mörker. En 
FLIR kamera (Forward Looking Infrared Camera) använder ett 
speciellt känsligt infrarött objektiv vilket registrerar temperaturen 
som utstrålas från intilliggande objekt. Objektivet kan registrera 
temperaturskillnader så små som 0,1° C. Vissa kameror är dess-
utom också utrustade med en eller flera objektiv, t.ex ett vanligt 
färgkameraobjektiv eller ett nattobjektiv, sk Low Light Camera 
objektiv, som endast behöver stjärn‐ eller månljus för att upp-
täcka ett föremål.

Mitab flyttar
MITAB som nyligen förvärvades av Boatmanager Holding AB 
flyttar sin fritidsbåtverksamhet till Västra Frölunda till Nimbus 
varv i Långedrag. 

Unik snösmältning med kallvatten under vintern 
Endast vanligt vatten behövs för att få bort föroreningar, snöhö-
gar och trafikkaos från gatorna nästa vinter. NCC har uppfunnit 
en helt ny klimatsmart anläggning som klarar av att smälta och 
rena enorma mängder snö mitt i vintern. I vinter har NCC smält 
500 kubikmeter snö, eller cirka 25 lastbilsfalk snö, per timme på 
en ny sorts snösmältningsanläggning som än så länge bara finns 
i Oslo. Intresset är stort och många snörika länder har gjort stu-
diebesök. NCC hoppas nu få tillstånd att använda metoden även 
i Sverige.

– Med den här tekniken behöver förorenad snö inte längre 
tippas direkt i våra hav och sjöar, vilket sker idag. Grundvatten, 
havsbottnar och luften blir renare. Vi behöver inte heller stora 
områden för att samla snömassor på och marken kan användas 
till något bättre. Dessutom blir det finare och mer framkomligt för 
trafikanter när stora och smutsiga snöhögar vid vägarna kan kö-
ras bort, säger, Hans Säll, marknads- och affärsutvecklingchef, 
NCC Roads Holding.

✯ Pressreleaser
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Vit sparris med hollandaisesås  
och forellrom
1 knippe färsk vit sparris
1 l vatten
1 msk salt
1 tsk socker
saften av en halv citron

Salta och sockra vattnet. 
Pressa i citron. 
Lägg i den skalade sparrisen 
när vattnet kokat upp och 
koka ca 8-10 minuter.

Micael Karlsson, kökschef på m/s Blue Charm vill gärna pusha för våra svenska primörer så här på 
försommaren. Den mest sålda förrätten ombord så här års är den vita sparrisen med hollandaise.
Har du också en favoriträtt som du vill dela med dig av, skicka gärna receptet till redaktionen.

Gravad lax
Hoppa över den köpta gravade laxen  
som både är smaklös och tråkig och  
gör din egen.

400 g laxfilé
350 g socker
200 g salt
1 st citron
en skvätt akvavit

Blanda salt, socker och citron. Lägg laxen 
i en plastpåse, häll på sockerblandningen 
och en skvätt akvavit. Låt ligga i kylen i 4 
dagar och vänd på den dagligen. Skölj se-
dan av sockerblandningen och skiva laxen 
tunnt. Enkelt, gott och billigt.

Färskpotatis med löjrom  
och picklad rödlök
Till midsommar har den svenska färskpo-
tatisen hittat ut i affärerna. Den är så god 
och smörig i sig att det får vara huvud-
ingrediensen i denna buffé attribut.

1 kg färskpotatis
4 msk salt
100 g Kalixlöjrom
1 st rödlök
0,5 dl ättika
1 dl socker
1,5 vatten

Koka potatisen i vatten och rikligt med salt. 
Koka även upp ättika, socker och vatten i  
en kastrull. Skiva rödlöken tunt och lägg i 
den varma lagen. Låt löken dra i lagen,  
detta går att göra dagen innan.
Dela den kokta potatisen och skär av en  
bit av änden så den kan stå upp.
Toppa med löjrom och den avrunna  
rödlöken.

kvartalets

Meny
Vit sparris med hollandaise

Färskpotatis med löjrom  
och picklad rödlök
Akvavitgravad lax

Färskostparfait med  
svenska jordgubbar

KöKsCHeF Micael Karlsson

Hollandaise
180 g smör, smält
3 st äggulor
6 st vitpepparkorn
1 st lagerblad
1 st persiljestjälk
1 st schalottenlök
2 msk vitvinsvinäger
4 msk vatten
4 msk vitt vin
några droppar tabasco
några droppar citronsaft
krossad vitpeppar
1 nypa salt

GÖR SÅSEN SÅ HÄR:

Koka en reduktion på vitvinsvinägern, vattnet, det vita vinet, 
vitpepparen, lagerbladet, den finhackade schalottenlöken och 
den finskurna persiljestjälken. Låt det koka ner till halva mäng-
den, sila sedan av. Vispa ner äggulorna i reduktionen över 
mycket svag värme eller i vattenbad, tills det blir en  
tjockflytande och luftig sås.
Vispa ner det smälta smöret gradvis. Det bör ha ungefär sam-
ma temperatur som äggulorna (ca 60 grader). Om t 
emperaturskillnaden är för stor är det risk att såsen skär sig.
Smaka av med salt, malen vitpeppar, citronsaft och tabascon.
Servera sparrisen nykokt med såsen och så mycket forellrom 
plånboken tillåter.

Somrig färskostparfait med  
svenska jordgubbar
3 ägg 
200g socker 
1/2 vaniljstång 
200g färskost 
300g grädde 

Vispa ägg och socker till dess att socker-
kristallerna är borta. 
Skrapa ur vaniljstången och tillsätt  
innanmätet samt osten i äggsmeten.  
Rör till jämn smet. 
Vispa grädden och vänd ner den i  
ostsmeten. 
Fyll valfria formar och frys över natten. 
Servera med färska bär, gärna jordgubbar 
som är bäst lagom till midsommar.
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Programmet var gediget med 70 föredrag, 
invigningstal av Annelie Hulthén och pa-
neldiskussion. Så mycket debatt blev det 
kanske inte då de flesta besökarna kom 
från näringen, men alla var i alla fall över-
ens om att det behövs politiska beslut för 
att stärka den maritima näringen. 

Centerpartisten och skärgårdsrådet 
Gustav Andersson från Stockholm vill se 
en satsning på kollektivtrafik på vatten 
och även att man ska bygga ut besöksnä-
ringen.

Redarföreningens vd Christer Schoug 
tyckte att det var dags att upprusta hela 
det svenska slussystemet som en viktig del 
av landets infrastruktur när man nu inför 
det europeiska direktivet för inre vatten-
vägar. 

– De inre vattenvägarna ger nya möjlig-
heter och har en enorm potential liksom 
kustsjöfarten, menade han.

Fler i panelen efterlyste snabbare hand-
läggning av svenska myndigheter och 
hänvisade till Danmark som redan är i 
gång med att bygga ett maritimt nav.

– Danskar gör och vi utreder. Sjöfart är 
business och har stor betydelse för job-
ben, både till havs och på land, sa Christer 
Schoug.

Mogens Schrøder Bech, från danska Sø-
fartsstyrelsen, kunde intyga detta. 

– Sjöfarten är motorn i det maritima 
komplexet och man måste ta hand om 
sin motor. Fullständigt nödvändigt för att 
sjöfarten har kunnat växa som den har 
gjort i Danmark ser vi att tonnageskatt 
och nettolöner i ett internationellt regis-
ter har varit. Dessutom måste det finnas 

ett stabilt regelverk som näringen kan lita 
på att det inte växlar för mycket och det 
måste finnas en god samverkan mellan 
myndigheter och näring, bekräftade han.

Moderatorer var Anna Risfelt Ham-
margren från Sjöfartsforum och Irene 
Fällström från Sveriges Redareförening, 
som också stod bakom konferensen till-
sammans med ett 10-tal andra företag 
från det maritima klustret. 

Kustturism
Eftermiddagen innehöll åtta parallella se-
minariespår, bland annat sjöfart, maritim 
teknik, offshore och marin energi, marin 
bioteknik, marina livsmedel, maritim tu-
rism samt havsförvaltning och havsplane-
ring.  

Under temat Kustkonferensen – bå-
tens betydelse för kustturism, kunde man 
bland annat höra Affe Norgren från Skär-
gårdsredarna berätta om villkoren de små 

rederierna som bedriver passagerartrafik 
runt om i hela landet till gagn för boende, 
näringsliv och turism. De stora utmaning-
arna för branschen är bland annat tydliga 
och relevanta regler, rimliga avgifter samt 
en hållbar utveckling. 

Anders Olsson, redare och kommun-
politiker i Strömstad, fick summera dagen 
tillsammans med Skärgårdslandstings-
rådet i Stockholm Gustaf Andersson, 
genom att diskutera kustturismens hot 
och möjligheter. Moderator var författa-
ren och miljöexperten Stefan Edman som 
dessförinnan berättat om problemet med 
nedskräpningen av våra kuster. Bara i Bo-
huslän landar 1 kubik marint skräp per 
timme – året om. 

Ett 70-tal utställare fanns också på plats 
vilket tillsammans med hela 300 deltagare 
gjorde dagen till en bred och heltäckande 
mötesplats för sjöfarten och havsnäringen.

Swedish Maritime Day
text och foto: leena tegevi

Bygg ut Sveriges inre vattenleder och öka sjöfarten längs kusterna. Det var många överens om på Swedish Maritime Day– 
konferensen den 9 april på Lindholmen Science Park. Konferensen var en sammanslagning av Stora Marindagen och  
Kustkonferensen. Ett klokt drag för att få en bättre konferens, fler utställare och fler besökare.

Certifieringen Bohusläns Bästa delades ut till bland andra Göran Hahne på Soten Sea Vision 
Rederi AB för ”examination i det goda värdskapet”. På bilden syns från vänster, Affe Norgren, 
Stefan Edman, Göran Hahne och Anders Olsson.

Fler i panelen efterlyste snabbare handläggning av svenska  
myndigheter och hänvisade till Danmark som redan är i gång  
med att bygga ett maritimt nav.
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✯  Advokatfirman Nova  |  Anders Fernlund

Ibland får man som arbetsgivare höra 
”sanningar” från de anställda där man 
efter ett antal upprepningar börjar 
tveka om det verkligen är så som det 
påstås. En sådan ”sanning” är att varje 
anställd har rätt till ”fem minuters rast 
per timme”. Men hur är det? Vad gäller? 
Vi frågade advokatbyråns arbetsrätts-
expert Magnus Weidenhaijn om detta 
verkligen stämmer.

Magnus svar var kristallklart: ”Det är en 
vanlig missuppfattning att det förhåller 
sig så, men det stämmer absolut inte.” 
Först måste vi skilja på raster och pauser. 

Rast innebär att arbetstagaren inte 
behöver uppehålla sig på arbetsplatsen. 
Arbetstagaren behöver inte heller utföra 
arbete under en rast och får i konsekvens 
med detta inte heller någon lön under 
rasten. Arbetsgivaren bestämmer när ras-
ten skall tas. Den enda begränsningen är 
att ingen ska behöva arbeta mer än fem 
timmar i sträck utan rast.

När det gäller pauser finns däremot 
ingen generell rätt till sådana. Det enda 
krav som finns på arbetsmarknaden 
är att arbetsgivaren ska ordna så att 
arbetstagarna ska kunna ta de ”pauser 
som behövs”. Det innebär i praktiken att 
ju tyngre ett arbete är, eller ju stressigare 
det är, desto fler pauser är motiverade. 
Pauser inräknas i arbetstiden och är 
avlönade. Observera dock att ingen har 
rätt att ”ta paus” utan det är arbetsgi-
varen som bestämmer när han tycker att 
det behövs. 

Lösningen på frågan och det bästa 
man kan göra som arbetsgivare är att 
diskutera igenom behovet med de an-
ställda och därefter upprätta ett schema, 

på det sätt som passar verksamheten 
bäst, så att alla vet vad som gäller.

En helt annan fråga är när man anlitar 
utomstående konsulter (bokföringsbyrå, 
IT-konsulter, etc.) och de ska utföra 
arbete på löpande räkning. Hur mycket 
kommer det att kosta? 

Min kollega Johan Engborg berättade 
att den vanligaste tvisten som konsulter 
råkar ut för är just bråk om arvodet. 
Anledningen är oftast att parterna inte 
har kommit överens om priset innan ar-
betet påbörjas. Har man kommit överens 
om ett fast pris så är det detta pris som 
gäller. Om konsulten inte vill eller kan 
ge ett fast pris så är det näst bästa att få 
en ungefärlig prisuppgift. När slutpriset 
sedan kan fastställas så får det inte över-
stiga med mer än 15 procent. Det finns 
naturligtvis arbeten som inte ens går att 

överblicka tillräckligt för att konsulten 
ska våga lämna en ungefärlig prisupp-
gift. I dessa fall är det en viss trygghet 
för kunden att i vart fall få reda på 
konsultens timpris. När arbetet sedan är 
slutfört kan kunden begära en tidredo- 
visning av konsulten för att själv se att 
priset är rimligt.

Om man nu har missat alla de ovan 
föreslagna åtgärderna, vad gör man då 
när fakturan kommer från konsulten? 
I detta läge ska kunden betala det pris 
som konsulten kräver, såvida inte priset 
är oskäligt. Anser kunden att kostnaden 
är oskälig, måste denne reklamera mot 
fakturan så snabbt som möjligt. Kunden 
måste också motivera sitt påstående om 
oskäligt pris genom t ex en jämförelse 
med vad gängse pris kan vara att få  
arbetet utfört hos en ”normal” konsult.  
I detta skede kan kunden begära speci-
fikation över nedlagda timmar, timpris, 
materialkostnad och liknande om man 
inte redan har fått det. 

Bara för att man anser beloppet oskä-
ligt och har reklamerat fakturan så är 
man som kund inte befriad från att be-
tala fakturan. Som kund bör man betala 
det belopp som man anser vara skäligt. 
Resterande belopp kan man innehålla 
i avvaktan på närmare utredning om 
vilken tid konsulten lagt ner och jämfö-
relsematerial med annan konsult. 

Kommer man inte överens med kon-
sulten så måste man vara medveten om 
att konsulten alltid har möjligheten att 
gå till tingsrätten för att reda ut vem som 
har rätt. En sådan tvist betalas av den 
som förlorar målet.

Arbetsrätt och konsultarvode

Bara för att man anser beloppet oskäligt och har reklamerat fakturan så är man som kund inte  
befriad från att betala fakturan. som kund bör man betala det belopp som man anser vara skäligt. 
Resterande belopp kan man innehålla i avvaktan på närmare utredning om vilken tid konsulten  
lagt ner och jämförelsematerial med annan konsult. 
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Sveriges första maskindrivna fartyg var 
den lilla Witch, även kallad Waterwitch, 
Sjöhäxan eller Sjötrollet. Witch byggdes 
1816 vid Samuel Owens verkstad och 
drevs med propeller men blev aldrig mer 
än ett experimentfartyg. Först några år 
senare kom de första maskindrivna far-
tygen som kunde användas kommersiellt 
och dessa var drivna av skovelhjul. De 
användes främst för trafik mellan städer 
som för Stockholms vidkommande inne-
bar trafik till Uppsala, Västerås, Arboga 
m.m. och för trafik till Drottningholm.

Gustafsbergs Porslinsfabrik
I Gustafsberg, som tidigare hette Farsta, 
fanns sedan 1600-talet en tegelfabrik.  
I början av 1800-talet byggdes fabriken 
till för produktion av porslin. Detta med-
förde ett utökat behov av transporter. 
Råvaror och senare även bränsle måste 
hämtas från utlandet och för de utgå-
ende produkterna – porslinet – krävdes 
emballeringsmaterial, virke och halm. 
Porslinsfabriken startade sin upp-
byggnad och verksamhet kring 1825 
och inledningsvis anlitades fristående 
lokala ägare av mindre segelfartyg för 
inomskärstransporter och något större 
havsgående segelfartyg för hemtagning 
av råvaror. Porslinsfabriken ägde även 
ett litet segelfartyg, storbåten Fromhold, 
för närtransporter. 

Turisterna kommer till Gustafsberg  
Fabriken hade i början stora svårigheter 
med sin tillverkning men så småningom 
löstes problemen och Gustafsbergspors-
linets anseende växte. Detta lockade 
turister och turistresor i skärgården 
underlättades av att ångbåtar kommit i 
bruk. Fabriksdisponenten i Gustafsberg, 
Per Olov Ahlström, antecknade i juni 
1839 att ”ångbåten kom i middags  
alldeles fullproppad av folk. Jag måste  
ut i fabriken ty de surra ikring överallt 
som en bisvärm”. 

Ångbåten, som hette Bellman, och 
dess efterföljare tog ibland porslinspro-

dukter med sig tillbaka till Stockholm 
och fabriken betalade för den tjänsten. 
Detta väckte tanken att skaffa ett eget 
fartyg. Fabrikschefen, Simon Nord-
ström som var sjöfartskunnig delägare 
i Handelshuset Godenius & Co. med 
egna fartyg i internationell trafik, insåg 
ångbåtens fördelar och beställde 1841 
ett skovelångfartyg. Ett av motiven till 
att skaffa egen fartygskapacitet var att 
få bättre kontroll över porslinsfabrikens 
utgående transporter av i huvudsak olika 
porslinsprodukter. Beställningen av det 
första fartyget gick till Samuel Owens 
verkstad i Stockholm och fartyget skulle 

År 1842 – en ny epok inleds 
i Stockholms Skärgård
Vi ser det i dag som en självklarhet att många av skärgårdarnas fartyg går efter tidtabell och med  
både passagerare och gods ombord men så har det inte alltid varit. Transporter i skärgårdarna gjordes 
fram till en bit in i 1800-talet med segel- och roddbåtar som engagerades särskilt för varje uppdrag . 

Lastning av lådor med 
halminpackat porslin. 
Bild troligen från 
1930-talet  

(Bildarkivet Värmdö kommun) 
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inrättas för transporter av både gods och 
passagerare. 

En ny epok
I Aftonbladet annonserades den 13 juli 
1842:

”Jern-Ångfartyget Gustafsberg börjar 
sina reguliera turer mellan Stockholm 
och Gustafsbergs Porslins-Fabrik på 
Wermdön, Thorsdagen d. 14 Juli. Det 
kommer att afgå från Stockholm hvarje 
dag kl. 10 f.m. samt från Gustafsberg 
hit åter kl.5 e.m. utom Söndagarne  
då återresan sker kl. 7 på aftonen. 
Fartygets station i Stockholm är vid 
Kokhuset vid Skeppsbron.” 

Denna idag till synes triviala annons 
innebar att en ny epok inleddes den  
14 juli 1842 med det nylevererade 
skovelångfartyget Gustafsberg. Hon 
gjorde då sin första resa och den första 
resan på en trad som med vissa avbrott 
kom att upprätthållas för gods- och 
passagerartransporter till 1947. Det nya 
var att man bröt det gamla mönstret i 

Stockholms skärgård som, med undan-
tag för några arrangerade turistresor, 
innebar att person- och godstransporter i 
skärgården måste förhandlas särskilt för 
varje önskad transport. Budskapet från 
Gustafsbergs Porslinsfabrik var att deras 
fartyg dagligen och med fasta avgångs-
tider gjorde en resa t.o.r. Stockholm 
Gustafsberg och att de som ville följa 
med som betalande passagerare, eller 
som ville skicka gods med fartyget, var 
välkomna. 

Konceptet visade sig vara rätt. En 
starkt bidragande orsak till rederiverk-
samhetens framgång var att det under 
1800-talet tilltagande antalet välbeställ-
da stockholmare, som ville ha sommar-
bostad i skärgården, insåg fördelarna 
med att hyra eller bygga hus i anslutning 
till Gustafsbergsbåtarnas rutt. I början 
gjordes provisoriska anlöp utefter Skuru-
sundet, Lännerstasundet, Baggensstäket 
och i norra Baggensfjärden, Kilsviken 
och Farstasundet. Så småningom bygg-
des permanenta ångbåtsbryggor utefter 
leden. Synergieffekten måste ha varit på-

taglig. Sommargäster och skärgårdsbor 
fick regelbundna och med tiden alltmer 
pålitliga transportmöjligheter och pors-
linsfabriken fick goda intäkter till stöd 
för sina egna transportbehov. Lasterna 
innefattade allt från småsaker som ”ett 
ankare svagdricka till Liljewalch” eller 
”en låda spik” till hela flyttlass, kreatur, 
papperfrån Tollare bruk m.m. Befälha-
varen och styrman hade del i fraktintäk-
terna (s.k. kaplake). 

Rederiverksamheten växer
Porslinsfabrikens rederiverksamhet 
kom att växa och under åren 1841-1912 
inköptes tre skovelångare och andel i 
ett fjärde, åtta propellerångfartyg för 
skärgårdstrafik samt två havsgående 
fartyg främst avsedda för hemtagning 
av råvaror och kol från England. I den 
egna flottan kunde även inräknas några 
servicefartyg för godstrafik inomskärs 
och segelfartyget Balder för transporter i 
Östersjön. Därutöver befraktades fartyg 
framförallt för hemtagning av råvaror. 
Rederiverksamheten kulminerade 
1920/21 och i det skedet trafikerades 
traden Gustafsberg/Stockholm med sju 
egna fartyg som hade fyra avgångar om 
dagen i vardera riktningen. År 1915 
stod högbron över Skurusundet klar och 
därefter förbättrades vägnätet successivt. 
1929 fick samhället Gustavsberg bussför-
bindelse med Stockholm och samma år  
såldes flaggskeppet Gustavsberg VII till 
Waxholmsbolaget.

Under åren 1947-1951 avvecklade 
porslinsfabriken sin rederiverksamhet 
och vad som återstår av den en gång så 
stolta flottan är välbevarade 101-åriga 
Gustafsberg VII som sommartid fort-
farande angör Gustavsberg men nu med 
Strömmabolagets skorstensmärke.

 
Ovanstående artikel är sammanställd med  
boken ”Porslinsrederiet” som underlag.  
Boken finns att köpa från Gustavsbergs  
Porslinsmuseum eller direkt från författaren 
Rolf Ihre (E-post: rolf@ihrelawfirm.se) 

Sommargäster i Gustafsberg IV följd av Gustafsberg VI som passerar Södra Stäket på väg 
norrut in i Baggensstäket. (Bildarkivet Värmdö kommun)
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I Skärgårdsredaren presenterar vi emellanåt artiklar från olika varv runt om i landet.  
Denna gång har turen kommit till Oxelösunds Båtvarv som har skrivit nedanstående artikel.

Oxelösunds Båtvarv
Lyft av lotsbåt: Rodberg kran 30 ton  FOtO JOakIm StRuwE  

REnInGSVERk
Vattnet från  spol- 
plattorna samlas i   
en  ränna  där de  
tyngre partiklarna 
sjunker  till botten, 
spolvattnet pumpas 
sedan vidare in i   
reningsverket.  
Vattnet går därefter 
tillbaka till havet  
renat från kemikalier. 
Restprodukterna går 
till deponi.

Oxelösunds Båtvarv ligger på ostkusten, cirka 10 mil söder  
om Stockholm, lätt tillgängligt både land- och sjövägen.  
Varvet startade sin verksamhet på 60 talet och arbetar både 
inom yrkes- och fritidsektorn. Oxelösunds Båtvarv är certifierat  
enligt ISO standard inom både miljö (ISO 140019) och kvalitet  
(ISO 9001). Med en slip klassad för 200 ton och lyftkapaci-
tet för 30 ton kan varvet ta emot kustnära mindre tonnage. 
Sjöfartsverkets och kustbevakningens båtar är vanliga inslag 
det dagliga arbetet liksom mindre, privata passagerarbåtar. 
Reparations- och klassningsarbeten (t.ex. axeldragningar och 
tjockleksmätningar) utförs av varvets egen personal och där 
kompetens saknas utnyttjas väl utvalda underleverantörer.  
Varvet har bra samarbetspartners inom elektronik, motorer 
och mekaniska arbeten. Propeller och axelreparationer  
skickas i väg för reparation/ tillverkning.

Miljötänket viktigt
Viktigt för Oxelösunds Båtvarv är att värna om Östersjöhavet. 
Allt vatten från spolpattor och slip renas innan det går tillbaka 
ut i Fiskehamnen där varvet är beläget. I varvets miljöstrategi 
ingår också att få ner användandet av icke förnyelsebar energi. 
Det resulterade i, att när varvet anlade ny kaj och kran 2012, 
hamnade valet på en eldriven pelarkran som lyfter 30 ton.  
I anslutningen till den nya kajanläggningen uppfördes ytterliga-
re en spolplatta där varvets kunder, främst inom fritidsektorn, 
lätt kan lyfta sina båtar och spola botten som alternativ till 
att använda bottenfärg. Varvets verkstad, smedja och snickeri 
värms upp av värmeväxlare i strävan efter ett mer miljövänligt 
alternativ. För VD Joakim Struwe och personalen på Oxelö-
sunds Båtvarv är förbättringsprocessen ett ständigt pågående 
arbete och förhoppningen är att kunderna är lika intresserade 
av att värna om ett friskt och välmående Östersjön.  

Oxelösunds Båtvarv AB
Ledning: VD Joakim Struwe 

Anställda: 6 personer

Lyftkapacitet: Slip 200 ton,  
Rodberg kran 30 ton, Linden kran 2 ton 
(25m lyfthöjd)

Arbeten: Reparations- och klassnings-
arbeten, rostskydd och antifouling, 
målning, blästring,svetsning i rostfritt, 
aluminium och plåt

Service: Servicebil, övernattningsrum 
med möjlighet till självhushåll  

Vinterförvaring: utomhus, varm- och 
kallhall
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Cajsa Henriksson korades till Ung Sjöfartsentreprenör 2013 
och fick motta en ståtlig mässingsbåt samt 50 000 kr ur  
infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärds hand.  
Dessutom föräras hon tio längre mentorsluncher med fem 
framgångsrika sjöfartsentreprenörer.

Cajsa Henriksson får priset för att hon ”visat äkta entre- 
prenörsanda genom att satsa kraft, engagemang och pengar  
för att försöka genomföra sin dröm: den helt utsläppsfria  
vattenlimousinen.” 

Cajsa Henriksson är 28 år och har redan utvecklat sitt eget 
småbåtsrederi: Ekocharter vattenlimousin AB. Ekocharter er-
bjuder batteridrivna persontransporter i Stockholms innerstad, 
eller som de själva kallar sina flytetyg – vattenlimousiner. De 
två vattenlimousinerna tar nio respektive tolv passagerare på 
sin helt ljud- och utsläppsfria färd. För att utveckla verksam- 
heten har de nu börjat projektera för ett större fartyg; en el-
driven katamaran med kapacitet för 25 personer. Katamaranen 
kommer delvis att drivas av solceller för att ytterligare förstär-
ka rederiets miljöprofil. Projekteringen har redan påbörjats vid 
ett varv på Gotland, men finansieringen är ännu inte klar.

Cajsa är vd i företaget Ekocharter vattenlimousin AB och 
hennes mål är att rederiet inom tio år även ska ha ett större 
passagerarfartyg som helt och hållet designats för cirkulär 
ekonomi, det vill säga ett fartyg som byggts och drivs helt utan 
negativ påverkan på miljön.

Juryn beslutade att även uppmärksamma Saga Havengaard 
som i sitt entreprenörskap fokuserar på ökad sjösäkerhet. Hen-
nes idé är att bli en intern säkerhetskonsult som tar ansvaret 
för att all utrustning verkligen fungerar och underhålls på 
rätt sätt. Hon skriver själv: ”Oljebolag, rederier och chartrare 
skulle kunna beställa ett paket där vi tar över handhavandet av 
all säkerhetsutrustning (samt övningar i samband med dessa) 
ombord. Vi garanterar då både dess funktion och hållbarhet 
samt också att det absolut bästa på marknaden används. En 
kontinuerlig kontakt med kunderna hålls där vi ordnar alla 
reservdelar och uppdateringar.”

Även Johan Andersson och Viktor Lundberg fick pris. Deras 
idé är ALC – Autorelease Lifejacket Container, det vill säga 
livvästlådor som öppnas automatiskt när fartyget förliser. 
Johan och Viktor påpekar att det vid vissa haverier finns inlåsta 
livvästar kvar ombord, livvästar som hade behövts till dem som 
hamnat i vattnet. 

Priserna delades ut vid Sjöfartens Entreprenörsdag den  
28 maj. Arrangör var Sveriges Skeppsmäklareförening.

Ung Sjöfartsentreprenör 2013

Sätt in 195:- på bankgiro 5526-7371 så får  
du Skeppslista 2013 direkt i din brevlåda.  
Kom ihåg att ange namn och adress!

SKEPPSLISTA
2013

Skärgårdsredarnas illustrerade

BESTÄLL ÅRETS SKEPPSLISTA!

Infrastrukturministern delade ut priset Ung Sjöfartsentreprenör 2013 
till Cajsa Henriksson. foto: lena göthberg
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Visingsöfärjan växer fram
Den nya

Hasse Wetterlind bevakar Färjerederiets nybygge 351  
till Gränna – Visingsötraden. Vi har fått en ny rapport med 
bilder till tidningen. 

Skrovdelarna levererades i slutet av 
förra året, först med pråm och sedan 
med långtradare, till dockan i Hus-
kvarna för hopmontering. Mittsek-
tionen fick på grund av sin höjd ta 
en konstig väg för att slippa några 
viadukter. Den kördes genom Jönkö-
pings kommuns reningsverk och fick 
sedan lyftas över den sista bron för 
att slutligen lyftas ned i dockan med 
kran. Där svetsades den samman med 
sidodelarna som levererats tidigare. 

Den sista pråmen kom från varvet Uudenkaupungin Työvene 
Oy i Nystad till Västervik i slutet av april. Den var lastad med 
de kompletterande delarna, dvs  styrhytt/apparatrum,  bogvisir 
och ändpikar samt diverse utrustning. Bogvisir och ändpikar 
hämtades i Riga på vägen till Västervik.

Den 3 maj lyftes styrhytten med vidhängande apparatrum  
på skrovet. Det blev inte mycket plats över i dockan när änd-
skeppen var på plats… Dessförinnan hade styrhytten fått lyftas 
över broar och fraktats på underliga vägar till Huskvarna.  
Vägtransporten ut från Västervik över E22:an var bökig efter-
som lasten var den bredaste av alla: ca 7,60 m för styrhytt/ 
apparatrum. De 6 milen till Vimmerby tog nästan 7 timmar  
och man fick göra stopp i Eksjö fram till kvällen för att man  
var tvungen att lyfta elledning vid en järnvägsövergång under 
nattetid. Det tog 2,5 dygn att transportera och lyfta delarna 
från Västervik till Huskvarna, en sträcka på 18 mil. 

Braheborg, som färjan ska heta, får kapacitet för upp till  
34 bilar och 397 passagerare och blir den största färjan hittills 
på leden Gränna – Visingsö. Den 58,3 meter långa och 14 meter 
breda färjan får ett djupgående på tre meter och en fart på  
13 knop.

Det blev inte mycket plats över i dockan  
när ändskeppen var på plats

T v. Den nya färjans mittsektion körs genom 

Jönköpings kommuns reningsverk.

Styrhytt på väg som sen lyfts på plats.

Torrdockan i Huskvarna.


