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Den fina sommaren har lockat många passagerare till före-
ningens fartyg och det har gjort att flera sommarlinjer har 
haft rekordhögt antal passagerare vilket är mycket gläd-
jande för branschen. Hoppas också att den fina sommarens 
intäkter räcker till för att finansiera Transportstyrelsens 
sjöfartstillsyn och deras avgiftssystem som inte känns lika 
solklart.

Helt solklart är däremot det stora intresset för Skärgårds-
redarnas Leverantörsmässa i Eriksbergshallen i Göteborg 
den 17 oktober. Alla 40 utställningsplatser är bokade och 
tyvärr finns inte plats för alla leverantörer som önskat en 
monteryta. Men misströsta inte kära leverantörer, det kom-
mer fler Skärgårdsredarmässor och det gäller att anmäla  
sig i god tid.

På Skärgårdsredarnas Leverantörsmässa kommer det att 
finnas goda möjligheten att träffa och knyta kontakt med 
våra utställare och leverantörer. Mässan kommer att vara 
öppen mellan 0900 och 1800 med efterföljande kvällsar-
rangemang där även utställare är inbjudna.  Mässdagen 
kommer också att erbjuda inslag av god och glad underhåll-
ning samt tävlingar med värdefulla priser som man inte får 
missa. 

Besökare från andra verksamheter inom kustnära sjöfart 
är också välkomna till mässan. Biljetter kan beställas från 
Skärgårdredarna och utskick görs till dem som vi vet är  
utställarnas kundkrets. Entrén är gratis men biljett krävs  
för att komma in i mässhallen på Eriksberg.

Eriksbergshallen, där delar av Eriksbergs Mekaniska 
Verkstad låg förr, är en förnämlig plats för föreningens histo-
ria. På Eriksberg byggdes några av föreningens finaste och 
äldsta fartyg och kanske kan man på plats förnimma atmos-
fären av de stora ögonblicken när fartygen sjösattes.
S/S Norrskär 1910, M/S Sandön 1910, S/S Blidösund 1911, 
S/S Bohuslän 1914 och S/S Saltsjön 1925.
 
Sjösatt är nu också Skärgårdsredarnas nya logga.  
Loggan har skapat positiva reaktioner och kommer att ge 
föreningen extra flyt i framtiden. En symbol för sjöfart och 
enighet som speglar vår envisa vilja att hålla stadig kurs mot 
positiv utveckling och bättre förutsättningar för föreningens 
medlemsrederier. Den stilrena och enkla symbolen för vår 
förening kommer också att bli mer tekniskt och grafiskt an-
vändbar än den gamla. 

Till sist, missa inte Kvartalets recept i detta nummer:  
Västerbottenpajen tillagad på bästa sätt är en favorit  
som få kan motstå. 

Ett annat ombordrecept är: Den som äter en bit paj blir 
fort mätt och orkar inte sätta i sig så många dyra skaldjur.

Välkomna till Göteborg och föreningens höstmöte  
16-17 oktober med fortsatt firande av 25-årsjubileét.

Henrik Börjesson

✯  Ordförande har ordet!

SOLKLART
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2013 Skärgårdsredarna fyller 25 år!
Världsjöfartens Dag, Göteborg 26 september

Distriktsmöte, region nord, Luleå 3 oktober

Fartygsforum, Göteborg 12-13 oktober

Höstmöte, Göteborg 16  oktober

Skärgårdsredarnas leverantörsmässa, Göteborg  17 oktober

NordPass-möte, Danmark 11-13 november

Kustsjöfartskonferens, Kalmar 12-13 november

Konferens Fartyg-Människa-Miljö, Kalmar 13-14 november

Hållbara transporter, Stockholm VTI 14 november

Distriktsmöte, region sydväst, Göteborg 25 november

✯ Datum att komma ihåg
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Program  
vid höstmötet i Göteborg 16 oktober 2013 med
Skärgårdsredarnas leverantörsmässa 17 oktober

MÄSSqUIz föR MEDLEMMAR. Vinn nästa års serviceavgift eller fartygsavgift!

MÄSSqUIz föR ALLA BESöKARE – fina priser delas ut i slutet av dagen

OnSDaG 16/10 aktivitet platS

11.30  Samling på Trubaduren. Avgång kl 11.45 från kajen  Göteborg 
 vid Lilla Bommen. Skaldjursbuffé ombord. 

13.00 Ankomst till Quality Hotell 11. Eriksberg, Göteborg

13.30 - 15.30  Föreningsmöte på Quality Hotell 11, Eriksberg Konferenslokal Teatern

15.30 - 16.00  Kaffe

16.00 - 16.30  Mot nya horisonter med Willis  
 – Nytt bredare försäkringserbjudande i hamn

16.30  Incheckning och egen tid

18.00  Avgång med Styrsöbolagets snabbfärja.  Eriksbergskajen 
 Föreningens avtalsleverantör Kopparbergs  
 bjuder på dryck ombord. 

18.30  Ankomst till Donsö. 5 min promenad till Isbolaget.  Donsö hamn

 Trerätters middag inklusive dryck på Isbolaget. 
 Underhållning med Stefan Andersson

22.30  Återresa Donsö hamn

23.00  Åter på hotellet  Eriksbergskajen

tORSDaG 17/10

Från 07.00 Frukost på hotellet

09.00  Skärgårdsredarnas leverantörsmässa öppnas  Eriksbergshallen, entré  
  norra hallen

09.30  Invigning av mässan. Konferencier Lasse Swahn. 
 Underhållning med Tolfhan band

 Guldutställarnas framträdande på scenen.  
 Uruppförande av Hanna Tolfs sång till Skärgårdsredare.

11.30  - 13.30  Lunchbuffé  Quality Hotell 11

14.00 Underhållning med bröderna Sörns
 Guldutställarnas framträdande på scenen
 Konferencier Lasse Swahn

17.45  Mässan avslutas. Dragning i mässquizen och prisutdelning. 
 Underhållning med bröderna Sörns.

19.00  Samling och fördrink.  Eriksbergshallen, entré 
 Underhållning med bröderna Sörns och mingel.  södra hallen

20.00  Trerätters middag inkl. dryck.  
 Dans och underhållning med Sevenson and the Sevenettes.

22.00 ca:  Prisutdelning i Redarnas mässquiz.

FReDaG 18/10

Från 07.00  Frukost på hotellet och hemresa

 Avgång med Älvsnabben till Lilla Bommen var  Eriksbergskajen 
 30:e minut.
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Initiativtagare till projektet och projektägare är Öppen Skär-
gård, en ekonomisk förening som driver besöksinformation, 
marknadsföring och försäljning för besöksnäringen i skärgår-
den. Öppen Skärgård driver förutom detta även utvecklings-
projekt till gagn för företagsamhet, arbetstillfällen och tillväxt 
i Stockholms skärgård, där besöksnäringen är en bärande 
näringsgren. Denna del av arbetet sker huvudsakligen med  
stöd av olika EU-bidrag.

Projektets motto är ”Tänk annorlunda, det lönar sig!” och 
det handlar om att våga och vilja gå utanför det invanda och 
se möjligheten i nya målgrupper – människor som har lika stor 
reslust och ekonomiska möjligheter som vem som helst, men 
som idag inte kan eller vågar ge sig ut i skärgården. Det handlar 
om att ha en skärgård som är öppen för alla och att det lönar 
sig!

Hemligheten bakom begreppet tillgänglig turism är att 
underlätta så mycket som möjligt för gästen, och därigenom 
öka företagens lönsamhet. De företag som väljer att förbättra 
tillgängligheten i sina verksamheter vinner många nya kunder 
i personer med funktionsnedsättning. Kan vi erbjuda pro-
dukter och tjänster som är anpassade för alla når vi helt nya 
kundgrupper, 100 000-tals människor som inte kan ta del av 
skärgårdens utbud idag. Men inte bara det. Den service som är 

nödvändig för 10 procent av befolkning-
en, underlättar för hela 50 procent av alla 
människor, samtidigt som det är bekvämt 
för alla! 

Jobbar vi för att skapa en mer tillgänglig 
skärgård så ökar alltså attraktionskraften 
för alla. Det betyder att vi utvecklar vår 
destination, precis som på många andra 
håll både internationellt och i Sverige. 
Stockholms skärgård är en världsunik 
naturmiljö, men en okänd och svårtill-
gänglig destination. Skärgården borde 
vara tillgänglig för alla oavsett etnicitet, 
eventuell funktionsnedsättning eller ålder 
och det borde vara lätt att få relevant, 
korrekt information samt kunnigt be-
mötande.

Nå Nya målGrupper GeNom ökad tillGäNGliGhet

Öppen skärgård för alla är ett treårigt kompetensutvecklingsprojekt som möjliggjorts genom 
europeiska Socialfonden. projektet syftar till att bygga kunskap i besöksnäringen i Stockholms skärgård  
om hur våra resmål kan bli mer tillgängliga för alla, även för de besökare som har en funktionsnedsättning  
eller saknar tidigare erfarenhet av skärgård och friluftsliv.

Tänk annorlunda, det lönar sig!

FoTo: öPPEN SKÄRGÅRD

det handlar om att ha en  
skärgård som är öppen för alla 
och att det lönar sig! KERSTI WIBERG
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projektet Öppen skärgård för alla 
är nu inne i en slutfas, målsättningen har 
varit att utbilda 1 230 personer med direkt 
eller indirekt relation till besöksnäringen i 
Stockholms skärgård, Läs mer på:

   www.oppenskargardforalla.se 

Målet med projektet är att kompetensutveckla besöks-
näringen i vad som krävs för att ta emot dessa målgrup-
per, inom projektet kallat effektmålgruppen, på resmålen. 
Deltagarmålgruppen, bestående av cirka 3 000 företagare 
och näringslivsanknutna aktörer i skärgården, kan genom att 
delta i kompetensutvecklingsinsatserna öka sin lönsamhet, då 
besöksfrekvensen beräknas stiga när effektmålgruppen blir ett 
nytt kundsegment.

för att alla ska kunna resa med sjötrafiken i Stockholms skär-
gård är det viktigt att inte bara transportmedlen är anpassade 
för alla utan att också information och bemötande som har 
med resande att göra är anpassat. Webbsida, terminal, båt, 
omgivning och utrustning måste vara tillgängligt för personer 
med funktionsnedsättning. Det finns mycket att vinna på att 
ta bort hinder för delaktighet och skapa en tillgänglighet. 
Transportsystemet ska vara användbart för alla, oavsett funk-
tionsförmåga. I grunden är det en demokratifråga. Förutom 
de rent mänskliga vinsterna finns ekonomiska vinster att 
hämta här. 

för dig som vill öka tillgängligheten för dessa nya målgrupper 
ombord finns tips och råd att hämta. Waxholmsbolaget har 
kontinuerligt låtit inventera sina fartyg vad gäller tillgänglig-
het för personer för funktionsnedsättningar. I inventeringsrap-
porten från 2010, under rubriken behov och riktlinjer, finns 
tips på hur rederier kan arbeta för att förbättra tillgänglig-
heten på olika delar av resan. Rapporten innehåller bland 
annat exempel på hur man kan åtgärda bryggor, ramper och 
miljön ombord på fartygen. Här finns en samling handfasta 
tips för hur rederier kan utveckla tillgängligheten ombord 
för personer med rörelsehinder och synskadade. Rapporten 
finns att hämta på Waxholmsbolagets hemsida i avsnittet om 
tillgänglighet ombord.

text: kersti wiberg

FoTo: cHRISTER LUNDIN 
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M/S Emelie lastar om passagerare vid 
Lumabryggan i Hammarby Sjöstad en 
vacker sensommardag. Det är en färg-
glad blandning av cyklister i trikåer, 
föräldrar med barnvagnar, kostym-
klädda herrar och storögda turister som 
promenerar av eller på den omtyckta 
färjan. Hittills i år har 100 000 rest med 
Emelie som går mellan Nybroplan i City 
och Hammarby Sjöstad. 15-20 % av 
resenärerna är cyklister.

Ombord finns redareparet Ulla och 
Jochum Ressel, som tillsammans med 
däcksman Elias Nilsson dragit igång den 
nya linjen på Riddarfjärden i Mälaren, 
kallad Circle Line.  

– Det är en provverksamhet som bör-
jade som en idé bland personalen under 
långa och mörka vinterdagar i styrhytten 
på m/s Lisen, berättar Elias Nilsson. 

Personalen kläckte idén
Elias Nilsson klurade tillsammans med 
två kollegor på hur man skulle kunna 
merutnyttja hamnfärjan Lotten under 
helgernas lågtrafik. Elias, som själv är 
uppvuxen på Kungsholmen, tyckte att 
det var för lite båttrafik på Riddarfjär-
den med omnejd. Ändå bor det väldigt 
många på både Norr- och Södermälar-
strand och dessutom fanns det faktiskt 
redan ett antal ”båthållplatser” som 
Stockholms hamnar ordnat runt om  
Riddarfjärden.  

– Vi tyckte det var ett idealiskt tra-
fikområde för Lotten med korta 
sträckor och snabb omlastning, 
berättar Elias. Och när vi 
frågade Stockholms Hamnar 
om vi fick trafikera båthåll-
platserna så svarade de: 

– Äntligen, det har vi väntat 
på i många år!

Circle Line
I februari presenterade Elias 
idén för Ulla och Jochum och 
fick klartecken direkt. Nu 
gällde det att på ett enkelt 
sätt under helgerna förvand-
la Sjöstadsfärjan till en ”Sjö-
buss” på Riddarfjärden med 

ett helt annat varumärke – Circle Line. 
Lösningen blev, förutom en upprust-
ning av fartyget, aluminiumskyltar och 
snygga vepor som lätt kan sättas upp på 
sidorna över Hammarby Sjöstadsloggan. 

– Den 8 juni körde vi första turen och 
den sista för säsongen går sista helgen i 
augusti, säger Elias. Intresset är stort och 
de som åker med är väldigt positiva. Vi 
är nöjda med beläggningen, men det tar 
ett tag att arbeta in en ny linje. Så nästa 
år kommer att bli väldigt spännande. 

Organisk tillväxt
Rederi AB Ressel har växt genom att 
man har provat sig fram med olika idéer 
och lösningar. 

– Man måste våga testa, säger Ulla Ressel 
och menar att det ofta är personalen som 
kommer med de goda idéerna. 

– Vår personal har ett stort engage-
mang för verksamheten, tillägger hon 
och fortsätter.

– Viss trafik är säsongsbunden eller går 
bara vissa dagar eller tider och då måste 
man vara kreativ och hitta på andra 
möjligheter att utnyttja den kapacitet 
som finns inom verksamheten. Det gäller 
att anpassa sig, säger Ulla.

Tur med bra tajming
I maj presenterades en utredning om 
framtida pendelbåtstrafik i Stockholms-
området. 

Ressel Rederi provar ny  linje i Mälaren
Ressel Rederi aB startades 1992 som  
ett konsultföretag men har sedan år 
2000 bedrivit sjöfart i större omfattning. 
Från början var fartyget m/s emelie 
ensamt i flottan. idag har man sex  
passagerarfartyg och tre godsfärjor. 
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– Den utpekade ett område som man 
beräknade kunde bli det mest lön-
samma. Och det var just där vi skulle till 
att starta trafik! Vi fick ganska mycket 
publicitet i tidningarna för att vi kom så 
rätt i tiden och trafiken blev en snackis 
bland politiker, berättar Jochum förnöjt. 

Osäkerhet bromsar utvecklingen
M/s Emelie närmar såg åter Lumabryg-
gan. Innan vi skiljs för den här gången 
så tar Jochum upp några saker som är 
mindre roliga i redarens vardag. 

– Upphandlingen i Stockholm är en 
skandal, säger han. Ingen vågar satsa på 
nytt tonnage eller upprustning just nu.  
Vi vet till exempel inte om vi har några 

körningar med Silverö eller Storholmen 
efter nyår. Vi har tvingats varsla personal 
som vi vill ha kvar. Det finns inga beslut 
att förhålla sig till och osäkerheten gör 
att branschen inte kan utvecklas, menar 
Jochum och fortsätter: 

– Dessvärre är även tillsynsmyndighe-
ten en katastrof idag. Det går inte att få 
några besked och det är nästan omöjligt 
att boka en besiktning i Stockholms-
området. Tjänstemännen i Norrköping 
fokuserar på fel saker och debiterar 
fantasisummor för ett ofta dåligt utfört 
arbete. Det är branschens absolut största 
problem just nu, avslutar Jochum be-
kymrat. 
text & foto: leena tegevi 

Ressel Rederi provar ny  linje i Mälaren

Rederi aB Ressels flotta
Godstrafik
Alla slags godstransporter utförs med 
m/s Lote, m/s olliver och m/s Queen 
som ligger förtöjda i Stavsnäs. De är 
isgående och utrustade med kran, gaf-
feltruck, lastmaskin, god lastkapacitet 
och kylrum. M/s Lote kan dessutom ta 
upp till 20 passagerare.

Hamntrafik
M/s Emelie, m/s Lotten och m/s Lisen 
trafikerar Stockholms Hamn. Alla tre 
har lågemissionsmotorer och körs på 
miljödiesel. Lotten och Lisen har även 
katalysatorer installerade. Tillsammans 
tar hamnfärjorna cirka 1,3 miljoner pas-
sagerare under en säsong. 

Färjan Emelie får ta upp till 200 pas-
sagerare och är handikappanpassad. 
Det är gott om plats för barnvagnar 
och cyklar. Emelie är ursprungligen en 
dansk bilfärja från 1931 som år 2010 
byggdes om för att passa cykel och 
pendelresenärer. 

Lotten går i trafik för Stockholms 
stad mellan Södermalm och 
Henriksdalshamnen samt är reserv-
fartyg för Lisen. Lotten kan ta 120  
passagerare.

M/s Lisen går i trafik för Stockholms 
Stad mellan Södermalm, Hammarby 
Sjöstad och Henriksdalshamnen och 
kan ta 150 passagerare. 

Tranholmen/Storholmen
Fartyget m/s Storholmen trafike-
rar rutten Ropsten – Tranholmen 
– Storholmen i en egen linje med bil-
jettsamarbete med Waxholmsbolaget. 
Storholmen är från 1908 och kan ta 96 
passagerare. 

Vaxholm
M/s Silverö som är byggd 1970 kan 
ta 148 passagerare är i trafik för 
Waxholmsbolaget kring Vaxholm. 

Kalmar-färjestaden
Den moderna katamaranen m/s Dessi 
trafikerar Kalmarsund som person- 
och cykelfärja från mitten av april till 
slutet av september då ölandsbron är 
avstängd för cyklister. Dessi är byggd 
2006 och får ta 118 passagerare. 

Elias har gått den tvååriga YH- 
utbildningen på Klart Skepp och har nu 
efter däckspraktik fått fartygsbefäl klass 
VII-behörighet. Han har i sommar vikarie-
rat som befälhavare på M/S LISEN i Ham-
marby Sjöstadstrafiken samt arbetat som 
befälhavare på M/S LOTTEN under prov-
trafiken på Riddarfjärden med Circle Line. 
för att få sin klass VI-behörighet behöver 
han ytterligare 12 månaders befälspraktik. 

– Det tar för lång tid, tycker Elias. 12 
månader tar i verkligheten minst 2 år att få 
ihop så som sjötiden beräknas idag.

Ulla och Jochum Ressel.
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Gunnar Augustsson började istället köra 
”spårvagnen” mellan Koön och Mar-
strandsön. Han märkte snart att det fanns 
ett behov av transportera passagerare 
även från Dyrön och närliggande öar till 
Tjuvkil på fastlandet. För detta ändamål 
köpte han en Aramis plastbåt och startade 
verksamheten.

första nybygget
I april 1976 tog dessa turer fastare former 
då Gunnar köpte in det gamla passagerar-
fartyget Gulli. Hon sattes i trafik på Tjuv-
kil och Marstrand och användes också i 
charter. Verksamheten gick bra och 1979 
kunde företaget låta bygga sin första båt, 
Lövö, vid Thisted Skibsvaerft i Danmark. 
Detta fartyg kunde ta 60 passagerare.

Tjörns kommuns fartyg Västvåg, som 
trafikerade Rönnäng – Åstol – Dyrön 
eldhärjades den 13 november 1981. Gun-
nars Båtturer köpte in fartyget och förde 
det till Hälleviksstrand där det iståndsat-
tes och fick ny motor. Gulli blev därmed 
överflödig och såldes i november 1982 till 
Mariestad.

I maj 1984 utökades verksamheten 
med ytterligare ett fartyg, Anemon, som 

då levererades ny från Hasse Westers me-
kaniska Verkstad i Jordfall vid Gullmars-
fjorden. Namnet på fartyget tror många 
kommer från blomman anemon, men det 
var i själva verket det en förkortning av 
delägarnas, Gunnar Augustsson och Erik 
Winkler, döttrars namn, Anette och Mo-
nica. Man hade också ett bunkerfartyg 
som hette Monett, vars namn tillkommit 
på liknande sätt. Nybygget sattes i trafik 
mellan Dyrön och Rönnäng och Mar-
strand.

Skolskjutsar
Ett annat område som bolaget intresse-
rade sig för var att köra skolskjuts. Den 

verksamheten kom in i bolagets affärsidé 
på ett naturligt sätt.

Efter ytterligare några års verksamhet 
lät Gunnar Augustsson bygga ett nytt 
fartyg hos Hasse Wester. Fartyget bygg-
des i aluminium och fick vid leveransen 
1992 namnet Monsun. Kapaciteten för 
detta fartyg var 95 passagerare. Nybyg-
get ersatte lilla Lövö från 1979 som i mars 
1993 såldes till Haglunds Shipping i Sim-
rishamn som satte fartyget i trafik i Karls-
hamn mellan innerhamnen och Kastellet 
med namnet Lillskär.

Nästa fartyg att lämna bolaget blev 
Västvåg som Hasse Westers mekaniska 
verkstad 1995 tog som inbyte vid leve-
ransen av nästa nybygge för Gunnars Båt-
turer. Tillskottet fick namnet Lövö II och 
kunde ta 12 passagerare. Detta lilla fartyg 
finns fortfarande kvar i dagens verksam-
het.

Efter bara fyra år i rederiets tjänst läm-
nade Monsun Västkusten 1996 och såldes 
till Arholma i Roslagen. Hon ersattes två 
år senare Bohus Express som på Dyrön 
fick namnet Bohusö.

Gunnar Augustsson överlåter verksam-
heten
År 1999 kände Gunnar att han ville över-
låta sitt företag på nya ägare. Gunnar var 
helt på det klara med att det var Janne 

Gunnars Båtturer, 
Dyrön

text & foto: krister bång

Gunnar augustsson var fiskare och bodde på Dyrön. Han var delägare i fiskebåten GG 
272 Gullfors. i slutet av 1960-talet och i början av decenniet därpå upplevde fisket en 
kris av sällan skådat slag. en mängd fiskebåtar såldes utomlands och så även Gullfors. 

Gunnar Augustsson. ARKIVBILD
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Wikström som skulle ta hand om verk-
samheten. Janne var då 38 år. Han är född 
och uppvuxen i Sävedalen utanför Göte-
borg. Under en skidsemester träffade han 
en fiskare från Rörö och han började fiska 
med fiskebåten Astrid. Hans fru, bördig 
från Dyrön, tyckte att paret borde flytta 
dit och så fick det bli. Under sina ledig-
heter från fisket började Janne att jobba 
extra hos Gunnar och på det viset växte 
en fin relation fram mellan dem. Gunnars 
Båtturer, som dittills varit handelsbolag, 
omändrades nu till aktiebolag med Janne 
som ägare. Det var naturligtvis ett stort 
steg att överta driften för tre passagerar-
båtar; Anemon, Lövö och Bohusö.

Janne fortsatte trafiken som tidigare. 
Företaget hade tre ben att stå på. För 
Västtrafik kördes en tur, skolbarn trans-
porterades och så var det charter.

fartyg med kök
Sedan Johnny Wikström, som kommit in 
i bolaget redan som femtonåring, började 
på heltid 2006 började man planera för 
en utökning av verksamheten. Blickarna 
riktades mot ett fartyg med eget kök och 
med serveringstillstånd. Efter lite letande 
hittade man i Nyköping fartyget Labra-
dor som vintern 2009 inköptes och om-
namnades till Drott efter Oscar II be-
römda lustfartyg. Anemon övertogs av 
Haglunds i Simrishamn som satte henne 
i fart i Karlshamns skärgård. I samband 
med detta hade rederiet råd att anställa 
Annika Kristensson på heltid. Hon hade 
tidigare varit verksam i bolaget på deltid.

Gunnar Augustsson avlider
Företagets grundare, Gunnar Augusts-
son, avled i maj 2010 och lämnade ett 
stort tomrum efter sig. Han var inte bara 
redare utan ägnade stor kraft också åt 
samhälleliga frågor. Bland annat ordnade 
han att det blev en vandringsled på Dyrön 
och att en stor idrottshall byggdes. Denna 
hann han dock inte se i färdigt skick. För 
att hedra hans gärningar på ön fick hallen 
namnet Gunnarhallen.

Dagens verksamhet
Bolaget driver för Västtrafiks räkning 
linje 326 på linjen Rörtången – Brattön – 
Lövön – Älgön. Sommartid är det många 
turer per dag medan det under övrig tid 

är två turer per dag, en på morgonen och 
en på kvällen. Ordinarie båt på denna 
linje är Bohusö men under trafiktoppar 
används Drott. När isen börjar gastkra-
ma skärgården har man Lövö i beredskap 
som är den av båtarna som går bäst i is. 
Morgon och eftermiddag har företaget 
skolskjutsverksamhet. 

Charter
Jag besökte rederiet på Dyrön vid Tjörn 
en härlig sensommardag. Kan livet vara 
mer underbart? Det skulle i så fall vara 
två sensommardagar. När det gäller char-
terverksamheten är rederiet beroende av 
fint väder. Företagen visar en ökad benä-
genhet att beställa konferensresor långt i 
förväg när sommaren är vacker.
För charterverksamheten används mest 
Drott. Någon trafik för allmänheten blir 
det inte utan det är konferensanläggning-
arna och eventföretagen som chartrar 
båten. Speciellt lockande är skaldjurs-
resorna med pinfärska råvaror som hum-
mer, kräftor, räkor och musslor. Räkorna 
levereras av fiskebåten Arkö som enligt 
många har kustens bästa.

Sommartid används Drott i trafik 
mellan Marstrand och Käringön via 
Skärhamn, Kyrkesund och Mollösund. 
Denna trafik har blivit mycket populär 
eftersom farleden går genom en av Bohus-
läns vackraste delar. Käringön är också en 
sevärdhet i sig själv och man ligger därför 
två timmar vid kaj där. 

Uthyrning
För att diversifiera verksamheten har 
man också en viss uthyrningsverksam-
het för boende på Dyrön. Två lägenheter 
med hög standard har man att erbjuda 
och denna verksamhet har snabbt blivit 
populär.

framtiden
Några större förändringar planeras inte 
inför framtiden. Inköpet av Drott skedde 
ganska nyligen och man vill att trafiken 
skall sätta sig ordentligt först. Företaget 
har tre heltidsanställda men under som-
maren utökar man verksamheten efter 
behov.

”Långresa”
Vid ett tillfälle skulle man frakta forskare 
från Chalmers i Göteborg till Marstrand. 
Det var folk från hela världen och man 
kände inte varandra så bra. Alla gick om-
bord och de flesta satte sig på soldäck. 
Men en man satte sig i salongen med sina 
hörlurar med musik där han också und-
fägnades med öl. När man åkt ett tag och 
befann sig på Sälöfjorden började mannen 
skruva på sig och undra om det verkligen 
skulle ta så lång tid att åka över älven. 
Han hade gått på fel båt och den unge stu-

denten från Umeå fick sitt livs överrask-
ning. Han bjöds på ytterligare en öl men 
fick sedan ta bussen hem från Marstrand.

Fartyg som kommit och gått
Gulli byggdes av det kända fiskebåtsvarvet 
J W Berg på Hälsö som passagerarbåt för 
Charles Ericksson i Långedrag och sat-
tes i trafik på Brännö och Asperö. Hon 
genomgick genom åren en hel del moder-
niseringar innan hon i april 1970 såldes 
till Käringön för trafik mellan ön och Häl-
leviksstrand. Vid nyår 1974/75 upphörde 
denna trafik och fartyget såldes strax 
därpå till Sigward Carlsson på Knippla. 
Där hittade Gunnar Augustsson fartyget 
och köpte det i april 1976 för trafik mel-
lan Dyrön och Tjuvkil/Marstrand. 

I november 1982 såldes hon till Marie-
stads Skärgårdstrafik och sattes i trafik 
på Vänern och Göta Kanal med namnet 
Brommö. I maj 1987 kom fartyget till 
Vättern och fick namnet Wettervåg. Hon 
såldes 1993 till Umeå där hon gradvis 
förföll och 2007 fraktades hon bort som 
vrak.

Lövö byggdes 1979 av Thisted Skibsvaerft 
i Danmark för Gunnars Båtturer på Dyr-
ön. I mars 1993 såldes hon till Haglund 
Shipping AB i Simrishamn som satte hen-
ne i trafik mellan Karlshamns innerhamn 
och Kastellet med namnet Lillskär. Farty-
get såldes i december 2001 till Norge och 
fick hemort i Lyngør med namnet Flink. 
Sedan januari 2004 har fartyget hemort 
i Tvedestrand, fortfarande med namnet 
Flink.

Västvåg byggdes av Ernst Davidssons 
varv i Simrishamn som passagerarfartyg 
för dyröborna Algot Kristensson och Al-
bert Nilsson för trafik mellan Tjuvkil och 
Rönnäng. 1975 övertogs hon av Sören 
Olsson och Henrik Arvidsson på Dyrön. 

Drott.

Gulli 29 maj 1968.

Lövö I 1985.
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1975 såldes hon till Tjörns Kommun 
som satte henne i trafik mellan Rönnäng 
– Åstol – Dyrön. Hon såldes 1995 som 
dellikvid till Hasse Westers Mekaniska 
som två år senare hittade en köpare i 
Frändefors i Dalsland som med det något 
underliga namnet Posidonken satte henne 
i fart runt Vänersborg. I maj 2000 såldes 
hon till Lysekil och hon återfick sitt ur-
sprungsnamn nu stavat Vestvåg. I några 
sjöar (Bunn, Ören och Kvarnsjön) strax 
ovanför Gränna bedriver firman Trolska 
Båtturer sin verksamhet. Man letade efter 
ett lämpligt fartyg och fann Vestvåg som 
man inhandlade i december 2003. På väg 
upp mot Vänern blev fartyget i decem-
ber 2003 liggande i Trollhättan eftersom 
Vänern detta år var isbelagt. I Trollhät-
tan sjönk sedan fartyget, som fått namnet 
Tuvstarr, sedan ett kylvattenrör spruckit. 
Senare togs hon till Kållandsö där all 
inredning revs ur. Hon såldes sedan till 
några entusiaster i Göteborg som förde 
fartyget till Gullbergskajen i Göteborg 
där hon fortfarande ligger. Numera heter 
fartyget åter Posidonken.

Anemon byggdes av Hasse Westers Me-
kaniska 1984 för Gunnars Båtturer HB. 
Hon trafikerade bolagets vanliga linjer 
fram till 2009 då hon såldes till Bothnia 
Event AB i Örnsköldsvik och sattes i tra-
fik mellan Örnsköldsvik och Ulvön. Här 
blev dock fartyget inte så gammalt utan 
såldes i november 2010 till Haglund Ship-
ping AB i Simrishamn och hon trafikerar 
nu Karlshamns skärgård med utgångs-
punkt från Matvik.

Monsun tillfördes bolaget nybyggd 1992 
och även här var Hasse Westers meka-
niska leverantör. Detta fartyg blev kvar i 
bolag i bara fyra år. 1996 såldes hon till 
Arholma i Roslagen och fick först nam-
net Arholma III innan hon i januari 1997 
återfick namnet Monsun. Hon tillhör se-
dan dess Krokholmens Sjötrafik AB.

Rederiets nuvarande flotta
Lövö II levererades 1995 av Hasse Westers 
mekaniska i Jordfall till Gunnars Båttu-
rer. Fartyget gör 22 knop och kan ta 12 
passagerare. Hon används reservbåt för 
Västtrafiks linje när isen börjar lägga sig 
samt för chartertrafik för mindre sällskap. 

Bohusö inköptes av Gunnars Båtturer i 
november 1998. Hon är ordinarie båt på 
Västtrafiks linje 326. Detta fartyg inköp-
tes begagnat. Som så många av rederiets 
fartyg byggdes hon av Hasse Westers me-
kaniska Verkstad. Hon levererades 1983 
med namnet Sara II till Åstols Båttaxi 
& Allservice HB på Åstol. Efter fem års 
verksamhet där kom hon till Henån på 
Orust där hon ägdes av Skärgårdstran-
sport Orust AB som Stigfjord. År 1990 
flyttade hon till Gullholmen och döptes 
om till Skottarn. I juli 1998 hamnade hon 
hos Anders Andersson i Lysekil. Där för-
längdes fartyget och sattes i trafik som Bo-
hus Express. Och det var från detta rederi 
Gunnars Båtturer köpte sitt fartyg.

Drott byggdes som sightseeingbåt 1965 
av Cerapid Verkstads AB i Huddinge 
med namnet Delfin IX och gick i trafik i 
Stockholm. Ägare var Tourist Sightseeing 
AB som 1978 överlät fartyget på August 
Lindholm Eftr AB i Stockholm. 1982 
såldes hon till Västerhaninge Sjötaxi AB 
och fick sin hemort på Långgarn, en liten 
ö i Horsfjärden. Nu ändrades fartygets 
namn till Labrador efter ägarens hund. 
Två år senare byggdes fartyget om och 
fick nuvarande utseende. Labrador hade 
sommartid sin bas i Nyköping och det 
behöll hon sedan hon 2004 sålts till MK 
Shipping AB i Nyköping. I december 2009 
inköptes hon till Dyrön av Gunnars Båt-
turer & Charter AB. Detta bolag ägs av 
Janne och Johnny Wikström. Drott an-
vändes till chartertrafiken och vid extra 
stor belastning som påsk och midsommar 
på Västtrafiks linje.

Fotnot: Många av fartygen heter 
av Dyrön efter namnet i de offici-
ella registren, men detta har bara 
teknokratisk betydelse.

Janne Wikström FoTo LISA FoRSELL

Mingel ombord FoTo LISA FoRSELL

Annika Kristensson FoTo LISA FoRSELL
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Tidigt på lördagsmorgonen den 18 maj ringlade kön lång framför fina 
ångfartyget Mariefred vid Stadshuskajen i Stockholm. Förväntansfulla 
medlemmar från Stiftelsen Skärgårdsbåten och Föreningen Sveriges sjö-
fartsmuseum i Stockholm (Sjöhistoriska museets vänförening) väntade 
tillsammans med ångbåtsvänner från när och fjärran på att embarkera 
fartyget för färd mot Köping. Passagerarna på årets kulturresa, arrangerad 
av Stiftelsen Skärgårdsbåten, var redo för en 8 timmars tur på Mälarens 
vatten.

110 år på samma trad
Mariefred byggdes 1903 vid Södra Varvet i Stockholm för trafiken 
Stockholm – Enhörna – Mariefred. Hon har gått i samma trad med samma 
koleldade ångmaskin sedan dess vilket måste vara helt unikt! Fartyget 
byggdes för passagerar- och godstransporter och har sedan 1905 ägts av 
Gripsholms – Mariefreds Ångfartygs AB. 1965 övertogs aktiemajoriteten 
av Stiftelsen Skärgårdsbåten. Sedan dess har mycket arbete lagts ned på 
att renovera fartyget och hålla det i gott skick. Ångmaskinen är original 
från 1903 men en nytillverkad koleldad panna sattes in 1983.

Att färdas med ångbåt är en kontemplativ upplevelse. Maskinens lugna 
rytmiska gång är rogivande för både kropp och själ. Att på detta sätt ta sig 
fram genom Mälarens vackra natur- och kulturlandskap är en upplevelse 
utöver det vanliga. Kapten Insulander berättar om spännande platser, 
slott, herresäten, kyrkor med mera som passeras. Det blir aldrig enfor-
migt, vad döljer sig bakom nästa udde och vad skymtas inne i viken om 
styrbord? Plötsligt kommer fina ångbogserbåten Rex byggd 1902 ut från 
Torshälla och ångbåtsvisslorna ljuder för en hälsning mellan fartygen där 
den yngste, alltså Mariefred, alltid inleder signalerandet.

Ångbåtsbiff
Under resan till Köping berättade bland andra Lennart Rydberg och 
Fredrik Blomqvist om ångbåtstrafiken på Mälaren och Marcus Hjulhammar 
från Sjöhistoriska berättade om kända vrak och berömda fornlämningar 
som passerades. Den andliga spisen avlöstes sedan av en rejäl klassisk 
ångbåtsbiff.

Färden gick vidare genom trånga sund och flera broar öppnades för 
Mariefred som sent på eftermiddagen ankom till Köping. Vi välkomnades 
av hemvärnsorkestern och fullt med folk på kajen. Flertalet passagerare 
åkte sedan buss tillbaka men några av oss stannade över i Köping för att 
nästa dag tillsammans med ett nytt gäng entusiastiska passagerare stäva 
genom samma fina vatten hemåt. Resan tillbaka blev precis lika vacker.

Långsamhetens njutning överstiger fartens tjusning – Åk ångbåt!

Claes Wollentz 1:e intendent, Sjöhistoriska museet. (För kulturarvsbloggen)

Med s/s Mariefred till Köping
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Bland annat ska Trafikförvaltningen 
så snart som möjligt ge förslag på hur 
pendelbåtstrafiken kan avlasta Slussen-
terminalen under byggtiden. En ny 
pendelbåtslinje ska etableras på sträck-
orna Ulvsunda–Södersjukhuset och 
Ekerö–Gamla stan. Trafiknämnden vill 
också utreda om det finns möjlighet att 
få dispens när det gäller höjda hastighe-
ter för snabbgående pendelbåtar. 

Upphandling av pendelbåtar med låg 
miljöpåverkan
Arbetet för en upphandling av moderna 
och miljövänliga pendelbåtar ska påbör-
jas. Trafiknämnden vill också se förslag 
på hur byten och resenärsinformation 

kan förbättras. Planeringen av bryg-
gor, busstillgänglighet med mera, för 
pendelbåtstrafik mellan Norr och Söder 
mälarstrand, ska också påbörjas.  

Utredningen analyserar nio möjliga linjer
Utifrån kriterier som antal resor, restid i 
förhållande till landbaserad kollektivtra-
fik och ”genhet”, det vill säga vattenväg-
en ska vara kortare än landvägen, har 
utredningen analyserat nio olika linjer. 
Andra faktorer som vägts in är möjlig-
heten att cykla till båten och att ta med 
cykel på båten, miljö, tillgänglighet och 
kostnader. Även en så kallad båtfaktor 
räknas in, som fångar upp attraktiviteten i 
sjötrafiken jämfört med andra trafikslag.

Främst två intressanta linjer
Trafikförvaltningen gör bedömningen 
att två linjer, som bäst svarar upp mot 
uppsatta mål, är intressanta att studera 
vidare. Det handlar dels om en linje 
mellan Hägerstenshamnen och Klara 
Mälarstrand, dels om en linje mellan 
Ulvsunda och Södersjukhuset. Ingen av 
linjerna är dock försvarbara ur ett rent 
samhällsekonomiskt perspektiv, och ut-
redningen föreslår därför en dialog med 
berörda kommuner angående eventuell 
medfinansiering.

Utökad trafik under ombyggnad av  
Slussen
I samband med att Slussen byggs om 
förordar Trafikförvaltningen utökad 
trafik på linjen Frihamnen – Nacka – 
Nybroplan, den så kallade Sjövägen, 
som komplement till övrig kollektiv-
trafik. Utredningen konstaterar även 
att det är intressant att införa en linje 
mellan Ekerö och innerstaden under den 
period som Ekerövägen byggs om, under 
förutsättning att den som är ansvarig för 
ombygganden står för en majoritet av 
kostnaden. 

Cykelfärjor
Annan sjötrafik som utredningen menar 
kan vara intressant för väghållare och 
Trafikförvaltningen att studera är cykel-
färjor mellan exempelvis Nacka strand 
och Djurgården samt Söder och Norr 
Mälarstrand. (Källa SLLs hemsida)

Flera pendelbåtslinjer  
i Stockholm
Den 27 augusti godkände Trafiknämnden rapporten Utredning om båtpendling i Stockholm. Utredningens syfte var att se  
över möjligheten till snabba och effektiva förbindelser på Mälaren och Saltsjön. Utredningen har gjorts av Trafikförvaltningen  
som nu är ombedd att snarast utreda och påbörja arbetet med flera förslag som ska utveckla båttrafiken.

Även en så 
kallad båtfaktor 
räknas in, som 
fångar upp 
attraktiviteten i 
sjötrafiken jäm-
fört med andra 
trafikslag.



 

 Skärgårdsredaren 3-13★ 21 

✯ Från Kust & Hav
Tekniska föreskrifter för fartyg på inre vattenvägar 
Den 13 juni lämnade Näringsdepartementet propositionen 
”Tekniska föreskrifter för fartyg på inre vattenvägar” till 
Riksdagen. I propositionen lämnas förslag till de lagändringar 
som krävs för att genomföra direktivet 2006/87/EG om tekniska 
föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart. Genomförandet av direkti-
vet innebär att Sverige börjar tillämpa delar av EU:s regelverk för 
inlandssjöfart. Inlandssjöfarten har såväl internationellt som inom 
EU en reglering som är helt separerad från havssjöfarten. 

Sverige har hittills tillämpat havssjöfartsregler på all fartygs-
trafik. De lagändringar som föreslås i denna proposition är 
framför allt av ramkaraktär. Regeringen föreslår att det i fartygs-
säkerhetslagen (2003:364) t.ex. införs krav på fartyg att ha  
gemenskapscertifikat för inlandssjöfart om de trafikerar inre  
vattenvägar. Kraven föreslås dock inte gälla för fartyg som  
endast trafikerar svenska inre vattenvägar. Vidare föreslås att  
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer  
ska ange vilka vattenområden som ska vara svenska inre vatten-
vägar. Transportstyrelsen ska kunna överlåta tillsynsuppgifter 
till så kallade erkända klassificeringssällskap. Förslagen innebär 
att förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning får 
överlåtas till ett utländskt organ. Lagändringarna föreslås träda i 
kraft den 1 september 2014.

Stärkt konkurrenskraft för sjöfart och basnäring 
Som ett led i regeringens ambition att stärka Sveriges konkur-
renskraft föreslås i den kommande budgetpropositionen en 
satsning om 1035 miljoner SEK på sjöfarten och basindustrin. 
Svavelskärpningen 2015 innebär betydligt högre miljökrav på 
fartygsutsläpp. Sannolikt kommer då kostnaderna att öka för 
sjötransporter i bland annat 
Östersjön. Sverige är en export-
beroende nation och basindu-
strins konkurrenskraft påverkas 
av ökade transportkostnader.  
I ljuset utav detta genomför re-
geringen en tillfällig satsning om 
900 miljoner SEK fördelat över tre 
år och riktas till isbrytning samt 
drift av kanaler och slussar. Till 
detta kommer en permanent höj-
ning på 45 miljoner kronor till Sjöfartsverkets sjö- och flygrädd-
ningsverksamhet. Med denna satsning skapas nu förutsättningar 
för sänkta farledsavgifter. 

– Utöver tidigare satsningar som sänkt bolagsskatt, mer forsk-
ningsresurser och en historisk satsning på infrastruktur  
så utgör detta ännu en länk för att stärka konkurrenskraften för 
vår basindustri och säkra svenska jobb, säger infrastrukturminis-
ter Catharina Elmsäter-Svärd.

Världssjöfartens Dag – om gröna utmaningar för en blå näring
Världssjöfartens Dag firas sista torsdagen i september månad  
– i år den 26 september – i Göteborg. Välkomna till en eftermid-
dag om hållbar utveckling i transportkedjan, för hav/miljö och 
sociala förhållanden. Vår inledningstalare är infrastrukturminister 
Catharina Elmsäter-Svärd. Åsa Wilske, miljöchef på Göteborgs 
Hamn håller IMO-talet 2013. John Holmberg, professor och vice-
rektor på Chalmers, som även innehar en UNESCO-professur i 
lärande för hållbar utveckling, är en huvudtalare. Efter konferen-
sen blir det buffémiddag och maritimt mingel. 

Information och anmälan via admin@maritimeforum.se. 

Första kustsjöfartskonferensen den 12-13 november i Kalmar
Länge dominerade kustsjöfarten i transportsystemet och ända 
fram till 1970-talet stod kustsjöfarten för hälften av det inrikes  
transportarbetet. Sedan ”släppte vi lastbilen lös” och stämplade 
sjöfarten som gammaldags. Vi glömde bort sjöfartsalternativet i 
infrastrukturplaneringen och satte allt fokus på väg och järnväg. 
Men nu har det vänt, sjöfartens möjligheter uppmärksammas 
åter och vi har inte råd att låta bli att utnyttja vattenvägen för ett 
hållbart, robust och kostnadseffektivt transportsystem.

Sjöfartsforum, Regionförbundet i Kalmar och Linnéuniversitetet 
står den 12-13 november som värdar för den första renodlade 
kustsjöfartskonferensen. Konferensen hålls på i Linnéuniversi- 
tetets lokaler. Konferensen belyser nuläget, möjligheterna och 
effekterna. Den tittar närmare på hur transportkedjan styrs och 
varför, hur myndigheter och departement arbetar och vad som 
krävs för att kustsjöfarten ska öka igen.

Kustsjöfartskonferensen är från lunch till lunch den 12-13 no-
vember. Direkt efter konferensen tar Sjöfartshögskolans traditio-
nella Fartyg, människa, miljö-konferens vid, också den från lunch 
till lunch, den 13 – 14 november. 

Information och anmälan via admin@maritimeforum.se. 

Kustradionätet moderniseras 
Det svenska kustradionätet som ägs och drivs av Sjöfartsverket 
har under många år utgjort en nödvändig kommunikationska-
nal och säkerhetslina för sjöfarten. Systemet är främst avsett 
för sjöräddningsinsatser, men används även för lotsnings- och 
sjötrafikinformation. I nödsituationer använder yrkessjöfarten 
och fritidsbåtsfolket kustradionätet för att larma Sjöfartsverkets 
sjö- och flygräddningscentral, som i sin tur använder kustradio-
nätet för att leda sjöräddningsinsatserna. Anledningen till att 
Sjöfartsverket nu utvecklar systemet är att den nuvarande tekni-
ken blivit omodern och dyr att underhålla.

– Kustradionätet är en grundläggande del av sjöfartens infra-
struktur. Den planerade investeringen kommer att förbättra dess 
stabilitet och öka sjösäkerheten ytterligare, säger Jon Granstedt 
som är chef för affärsområde bygg och teknik på Sjöfartsverket.

Möte om framtidens transporter
Framtidens transport-
system diskuterades 
när infrastruktur-
minister Catharina 
Elmsäter-Svärd 
bjöd in till möte på 
Näringsdepartementet. 
Diskussionerna utgick 
från propositionen om 
det nationella trans-
portsystemet 2014–
2025 och de planerade investeringarna på 522 miljarder SEK. 
Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm påpekade att det rör 
sig mycket om att utveckla och förvalta det som redan finns med 
stort fokus på underhåll av väg och järnvägar. Varken på mötet 
eller i propositionen tillägnas sjöfarten någon större vikt. 

Skärgårdsredarna kommer att svara på remissen och bland 
annat föra fram behovet av att utnyttja våra vattenvägar i större 
utsträckning. Planering för detta bör finnas med i det slutgiltiga 
förslaget. Sjöfartens infrastrukturkostnader är låga jämfört med 
andra transportslag och kompletterar väg och järnväg för både 
transporter och passagerartrafik, inte minst kollektivtrafik.

FOTO: ANDIA GHAFOURI
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Vägtransporterna kostar mest
Nya rapporter visar att de externa kostnaderna som godstrans-
porterna ger upphov till är generellt högst för vägtransporter, 
därefter kommer transport på järnväg och sist sjöfart. För fem in-
ternationella godstransportrelationer, som har Sverige som start 
eller mål, har sammanlagt 15 alternativa transportkedjor stude-
rats. Transporterna är en containertransport från Hamburg till 
Eskilstuna, en trailertransport från Düsseldorf till Smedjebacken, 
en transport av sågade trävaror från Norrköping till Rochefort, 
en transport av stål från Borlänge till Benelux och en container-
transport från Gävle till Hamburg. – Generellt är de externa kost-
naderna per godsenhet eller lastbärare högst för vägtransporter, 
följt av järnvägstransporter och lägst för sjötransporter. För de 
landbaserade transportmedlen är slitagekostnaderna de största 
externa kostnaderna, säger Inge Vierth, tillförordnad forsknings-
chef på VTI. Tre olika rapporter i tre olika forum har studerat ex-
terna kostnader för godstransporter. (Källa Transportnet.se)

Oden testar nytt system för sjötrafikövervakning i Arktis
Sjötrafiken i Arktis ökar dramatiskt och samtidigt ökar behovet 
av säkerhet och miljöskydd. Under isbrytaren Odens expedition 
till Arktis testar därför Sjöfartsverket ett nytt system för sjötra-
fikövervakning. WWF ser positivt på projektet. Arktis är ett av 
världens mest miljökänsliga områden och på samma gång ett av 
de svåraste att skydda mot olyckor. Behovet av att stödja den 
marina industrin är därför avgörande för att garantera säkerheten 
för sjöfarten och miljön. Sjöfartsverkets nya system för sjötra-
fikövervakning ska förbättra förutsättningarna för sjöräddning, 
isbrytarassistans och miljöskydd.

Världens största båt till Göteborg
Världens största containerfartyg anlöpte Göteborg den 27 au-
gusti. Högt som Gothia Towers, stort som fyra fotbollsplaner 
- och skulle man ställa containrarna på längden skulle de nå från 
Göteborg till Falkenberg. Maersk Triple-E heter fartyget.

– Att bara att svänga runt i hamnen tar nästan en och en halv 
timme, säger Charlotte Blomberg, kommunikationsansvarig 
Maersk Line.

I juni i år sjösattes Maersk Triple-E i Sydkorea. På sin jungfru-
resa har hon avverkat sex hamnar innan Göteborg. 

Maersk Triple-E
Längd: 400 meter 
Bredd: 59 meter, vilket motsvarar 4 fotbollsplaner
Höjd: 73 meter, Gothia West Tower är 77 meter
Innehåller: 18 000 containrar vars längd motsvarar 111 kilometer
Antal anställda ombord: Cirka 22
Maxfart: 23 knop
Vikt: Fartyget väger 55 000 ton, exklusive last och ballast.  
Bara ankaret och kättingen väger tillsammans 158 ton.

Satsning på svensk digital djupdatabas kan ge ny bild av  
miljön på havsbotten
Djupdata för hela det svenska havsområdet kommer att vara di-
gitaliserat senast 2015. Det är resultatet av en överenskommelse 
mellan Sjöfartsverket och Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

– Stora delar av den svenska havsbotten är fortfarande out-
forskad, exempelvis vet vi i dagsläget inte var det är som djupast. 
Den digitala djupdatabasen gör att det blir lättare att få en bild 
av havsbotten och vilka ekosystem som finns där, säger Thomas 
Johansson, chef för enheten för havsplanering och maritima frå-
gor på HaV.

Av det svenska havsområdet är cirka 35 procent sjömätt med 
moderna metoder. Resterande områden är sjömätta med äldre 
metoder, bland annat med handlod. I Sjöfartsverkets arkiv finns 
ett stort antal kartor, däribland drygt 8000 analoga kartor med 
djupdata från sjömätningar utförda från slutet av 1800-talet och 
framåt. 

I dagsläget finns digitaliserad djupdata över cirka 90 procent 
av det svenska havsområdet, och sedan 2002 pågår projektet 
ScanDIS, där den analoga informationen i de äldre kartorna digi-
taliseras och förs in i den nationella djupdatabasen DIS. Förutom 
djupangivelser digitaliseras även information om bottenförhål-
landen. Tack vare djupdatabasen går det exempelvis att skapa 
tredimensionella visualiseringar av havsbotten.

Håkan Gullberg lämnar Göta kanalrederiet
Strömmas chef för Göta Kanalrederiet Håkan Gullberg har 
lämnat sin tjänst efter drygt tio år i verksamheten för att bli VD 
för Falkenbergs nybildade destinationsbolag — Destination 
Falkenberg. 

Waxholmsbolaget flyttar
Efter 42 år i samma lokaler på Blasieholmen, i det gamla tull-
huset från 1873, flyttar Waxholmsbolagets administration till 
Landstingets Trafikförvaltnings lokaler på Lindhagensgatan på 
Kundsholmen under hösten.

Cirka 35 procent av det svenska havsområdet är sjömätt med mo-
dern teknik, bland annat multibeamlod. Sjöfartsverket har möjlig-
het att skapa tredimensionella visualiseringar av havsbotten i de 
områden som är mätta med multibeamlod. Modern sjömätning ger 
fler resultat än djupdata och bottenförhållanden. Här en tredimen-
sionell visualisering av vraket Harm som sedan augusti 1969 vilar  
på havsbotten i farleden nordväst Värmdö.

✯ Person & företagsnytt
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Uppskjutna kväveutsläppskrav
IMOs miljökommitté (MEPC) har beslutat att kväveutsläpps-
kraven i det s.k. ”Tier III” ska skjutas upp med fem år, från 2016 
till 2021. Det var ett oväntat beslut som delvis kan tillskrivas pro-
blematiken med införandet av de regionala svavelreglerna 2015. 
Förslaget har fått kritik för att ha baserats på oriktiga utsagor 
från utrustningsleverantörerna. Ryssland, Polen och Lettland 
stoppade beslutet eftersom det inte finns utrustning idag för att 
sjöfarten och industrin ska klara av utsläppsnivåerna.  

39 procent bryr sig inte om miljön under semestern
En undersökning genomförd i juni för Göta kanal, visar att så 
många som 39 procent av svenskarna anser att det är oviktigt 
om semesterresan är miljövänlig.

Undersökningen som är genomförd på ett representativt urval 
av befolkningen både i Sverige och Norge, visar att män skiljer 
sig markant från kvinnor i frågor om hur viktiga miljöfaktorer är 
när man väljer semestermål. Hela 47 procent av de svenska  
männen uppger att de inte anser att miljön är en viktig faktor när 
de väljer semestermål. Andelen kvinnor som uppger samma svar 
är 31 procent. Bara tre procent av den svenska befolkningen an-
ser att ett miljövänligt semestermål är ”mycket viktigt”.

Utsläppsfria passagerarfartyg på Canal Saint-Denis i Paris
Ett nytt fartyg har levererats till Icades flotta av eldrivna passa-
gerarfartyg på Saint-Denis kanal från Vedettes de Paris i stadens 
norra förort Saint Denis. Icades passagerarfartygsflotta startade 
2007 med tre batteridrivna fartyg som förbinder Icades huvud-
kontor på Millénaire Park och köpcentret i 19:e distriktet i Paris 
med tunnelbanestationen vid Corentin-Cariou.

Det nya fartyget är konstruerat och byggt av specialistbåt-
byggaren Alt.En och har Saft Li-ion batteri för elektrisk fram-
drivning och för belysning och teknisk utrustning ombord. 
140 kWh energi kan lagras i batteriet. Det är tillräckligt för tolv 
timmars självförsörjning vilket täcker den dagliga driften från 
klockan 8 till 21. Laddning sker över natt när fartyget är dockat.  
Passagerarfartyget kommer att göra cirka 30 tur-och returresor 
per dag, vilket blir cirka 4000 driftstimmar eller 16 000 km per år. 
CO2 och NOx-utsläppen elimineras helt och bidrar till att minska 
miljöpåverkan från pendlare reser i upptagningsområdet i Paris.

Om Saft
Saft är en designer och tillverkare av avancerade tekniska bat-
terier för industrin. Koncernen är världens ledande tillverkare av 
NiCd-batterier och primära litiumbatterier för industriell infra-
struktur och processer, transport, civila och militära elektronik-
marknaderna. För mer information, besök Saft på 
www.saftbatteries.com

Om Alt.En
Alt.En designar och producerar utsläppsfria elektriska framdriv-
ningssystem för fartyg i kollektivtrafik. Det är just nu 11 båtar  
på gång i Paris, Marseille, La Rochelle och Les Sables d’Olonne, 
Dessa fartyg har en total kapacitet på 700 passagerare och  
2 miljoner passagerare per år.

Incidentrapporter från Transportstyrelsen

Lurigt med färdplanering och översikt i elektroniska  
sjökortssystem
Alla detaljer visas inte i olika skalor i elektroniska sjökort. 
Varierande elektroniska sjökortssystem används i olika omfatt-
ning, men det är i stort sett bara då ECDIS-standarden uppfylls 
med krav på utbildning och rättade sjökort (ENC) som ”pap-
perslös” navigation får genomföras. Problemet med missad in-
formation blir särskilt stort då man inte har en rutt planerad i det 
elektroniska sjökortssystemet. Den säkerhetsbarriär i ECDIS-
systemen som kontrollerar om rutten går över ett grund uteblir. 
Den andra säkerhetsbarriären, att monitorera korrekt skala för 
att se de detaljer som krävs för säker navigering, kan också ute-
bli om man skalar ut för att få översikt. Att vissa larmfunktioner 
medvetet stängts av efter vakthavande officers riskbedömning 
kan dock vara motiverat för att man inte skall ”drunkna i larm” 
vid navigation i skärgården. Nedanstående två händelser utgör 
exempel på felaktig användning av systemen och bristfällig rutt-
planering. 
Ett fartyg med aktuellt djupgående om 4,9 m använde vid tillbu-
det ett undermåligt elektroniskt sjökort. Man hade tidigare gått 
leden med mindre fartyg. Hade man tittat i ett papperssjökort 
eller använt ruttplaneringsverktyget i ECDIS med officiella elek-
troniska sjökort (ENC) hade vägvalet sannolikt blivit ett annat.  

Det andra exemplet är från en situation då man anger att man 
legat kvar i den ”ut-zoomade” sjökortsbilden för att få översikt, 
varvid den detaljerade informationen om tremeterskurvan ute-
blivit eller inte uppfattats (pilspetsens position). Hade man varit 
observant i någon bemärkelse hade grundstötningen undvikits. 

Piratbatterier till GMDSS-utrustning upptäckta på den  
europeiska marknaden
Transportstyrelsen vill upplysa fartyg och redare att utbytesbat-
terier som inte garanteras av tillverkare eller de/det organ som 
godkänt produkten kan påverka produktens typgodkännande. 
Man bör i allmänhet vara observant på att s.k. piratkopior eller 
tredjepartsprodukter kan vara otillbörligt märkta och inte upp-
fylla s.k. ”Rattmärkning”. Vid osäkerhet kontakta tillverkaren eller 
kontrollera att uppgivet godkännande verkligen existerar mot det 
organ som anges.

✯ Miljö ✯ Departement & Myndighet

Sömnbrist ombord kan få allvarliga konsekvenser 
och flera olyckor har inträffat när befäl somnat på 
bryggan. Sjökocken Camilla Hjort kom på att sy 
ventilskydd till hytterna, vilket ledde till piggare 
besättning och snyggare båt. 

I maj 2010 reste kalmariten Camilla till huvudstaden och 
mottog 20 000 kronor av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. 
Belöningen fick hon för idén om att sy ventilskydd till 
hytterna på Broströms Bro Anton, där hon då arbetade.  
– Själv hade jag aldrig kommit på tanken att skicka in det 
till Stiftelsen, jag tyckte det var alldeles för enkelt. Men de 
andra övertalade mig och det är jag glad för, säger hon. 
Camilla, som idag jobbar på SCA:s Obbola, hör till dem 
som har problem med sömnen ombord. Ljusstrimmor som 
letar sig in bakom glipande gardiner har gjort det svårt för 
henne att komma till ro och genom åren har hon prövat alla 
möjliga metoder för att få gardinerna att hålla tätt. Och att 
störas av ljus i hytten är hon långt ifrån ensam om. 
– Folk tejpar upp kartongbitar och svarta sopsäckar för att 
det ska bli mörkt. Oftast blir det sittandes hela tiden efter-
som man inte orkar hålla på att ta upp och ner det, vilket 
gör att hytten ligger i konstant mörker. Det är inte heller 
bra, man behöver det dagsljus man kan få. 
– Dessutom ser det väldigt fult och tråkigt ut från utsidan. 
Jag tycker att en båt ska vara snygg, både inifrån och 
utifrån, säger hon.  

När de gamla mörkläggningsgardinerna i mässen skulle 
bytas ut, fick Camilla en idé. Hon tog tillvara på det över-
blivna tyget, plockade fram fartygets symaskin och satte 
igång. 
– Jag tog mått på ventilerna, klippte till lagom stora bitar 

och sydde en kanal runt om. I kanalen trädde jag ett resår-
band vilket gjorde skyddet lätt att ta av och på, ungefär 
som ett överdrag på en cykelsadel. 
Camilla bad några av kollegorna att testa uppfinningen. 
De blev väldigt nöjda och snart stod folk på kö för att få 
ventilskydd till sina hytter. Camilla satt på kvällarna och 
sydde till alla som ville ha och totalt blev det 14 skydd.
– Framför allt var det de som gick 4-8-vakt och måste 
sova på dagen som behövde ventilskydd. De sa att de sov 
mycket bättre med skydden och det märktes också. Sover 
man bra blir man inte lika lättirriterad och så får man bättre 
aptit om man är utvilad. 

”snart stod folk på kö för att få 
ventilskydd till sina hytter”

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 eller känner du någon som gjort det? I så fall vill vi veta det. 

Läs mer om vår belöningsverksamhet på www.sjomanshus.se.    

Camilla jobbar till vardags som kock i byssan på  SCA:s Obbola.

STIFTELSEN SVERIGES SJÖMANSHUS

Piggare besättning och snyggare båt med 
hemmasydda ventilskydd

Spår i ENC 
från fartygets 
rörelser.

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

PRENUMERERA PÅ 
SKÄRGÅRDS REDAREN! 
OFFICIELLT ORGAN FÖR SKÄRGÅRDSREDARNA



 

26 ★ Skärgårdsredaren 3-13

Nya Visingsöfärjan
Arbetet med bygget 
fortgår enligt tidspla-
nen. Utvändigt är det 
mesta klart och nu 
pågår inredning av sa-
longer och styrhytt. 
En del maskinjobb är 
kvar och i slutet av 
september ska syste-

men testas. Man räknar med att kunna provköra i början av okt. 
Färjan är faktiskt redan ”sjösatt” då dockan är fylld med vatten. 

Hamnens dag i Stocksund
Mängder med aktiviteter lockade närmare 3000 besökare till 
hamnen när Marina läroverket bjöd in till en strålande Hamnens 
dag i Stocksund. Räddningshelikoptern smattrade, S/y Ellen 
spred tjärdoft och Sjöräddningssällskapet släckte båtbränder. 
Ombord på den välbevarade minsveparen M 20 berättade skep-
pare Åke Foghammar lyriskt: Fartyget är i trä och från början ut-
rustat med speciella skärwirar som skulle svepa av förankringen 
på minorna. Nackdelen var ju förstås att fartyget först var tvunget 
att själv passera över det minfarliga området. Kustbevakningen 
invigde sitt nya fartyg KBV 315. En aldrig sinande kö med be-
sökare imponerades av skinande durkar och maskinrum utan 
oljespill. Flera gamla studenter från Marina läroverkets tvååriga 
yrkeshögskola gladdes då de genom åren gått vidare och utbil-
dat sig inom kustbevakningen. Skärgårdsredarnas Affe Norgren 
fanns på plats i ett mingeltält på hamnplan och informerade om 
skärgårdstrafikens betydelse 
för turismen och infrastruk-
turen i skärgården. På små-
båtsbryggorna fick de yngsta 
prova både segling, studs-
matta och vattencykling. 

–  Det var jätteroligt att få 
prova segla med en riktig 
segelbåt, men det lutade fett 
mycket och det var lite läskigt, 
säger Alexander, 10 år, efter 
att ha fått provsegla med in-
struktörer från marintekniska 
programmet på skolan. 
TExT: KRISTIAN BERGSTRÖM

Gå på distriktsmöte
Träffa kollegor och få information från kansliet. Aktuella frågor 
och trevlig samvaro. Boka in tid och plats i din almanacka!
Ost Teaterskeppet, Skeppsbron i Stockholm 1 oktober kl 15-19
Norr Laponias kontor, Storgatan 9 i Luleå 3 oktober kl 14-17
Syd/Väst Trubaduren, Lilla Bommen i Göteborg 25 nov kl 10-12 

✯ Medlemsnytt

Volvo Penta D13 certifierad för EPA Tier 3
Volvo Penta D13 är nu vidareutvecklad att klara EPA Tier 3 – den 
nya marina miljöstandarden för avgasutsläpp. Den nya versionen 
av D13 har fått förbättrade miljöegenskaper med i stort sett oför-
ändrad låg bränsleförbrukning. 

D13 är en dieselmotor som utvecklats inom Volvokoncernen 
och är idag i drift i mer än 450.000 tunga applikationer, inklusive 
bussar, lastbilar och anläggningsmaskiner. Inom Volvo Penta är 
denna motor vidareutvecklad för användning inom segmentet 
industrimotorer både för off-road och elproduktion och i unika 
specialanpassade marina applikationer. 

Uppgraderingen i miljöegenskaper förändrar varken prestanda 
eller bränsleeffektivitet. Det innebär inte heller några förändringar 
sett till konstruktion, dimension eller installation – i dessa avse-
enden blir det ingen skillnad för båtbyggare, ägare eller operatör. 
Volvo Penta D13 finns både som propulsionsmotor (D13MH) eller 
som marint generatoraggregat (D13MG) med olika kylsystem.

Kohler Marine utser Diesel Power 
till ny svensk distributör
Det amerikanska företaget Kohler 
ansåg att Diesel Power AB var det 
bästa företaget i Sverige för att 
representera deras världsledande 
marina elverk. Enligt VD:n för Diesel 
Power AB, Peter Nauwerck, har de 

fått agenturen tack vare sitt breda återförsäljarnät, tekniska kun-
nande och långa erfarenhet av marina dieselmotorer.

Kohler har sedan 1920 målmedvetet utvecklat ett komplett 
sortiment av motordrivna generatorer för både industriella och 
marina applikationer. Idag är Kohler Marine världens största till-
verkare av marina gensets mellan 5 och 400 kW till både fritids- 
och yrkesbåtar med ett världsomspännande nätverk av återför-
säljare och servicepartners.

Smartfind AIS
McMurdo utökar sin produktportfölj med Smartfind M5 AIS 
klass A. Som första AIS på marknaden har Smartfind M4 AIS 
en man-över-bord funktion med både visuellt och akustiskt 
larm vid larm från AIS-SART eller AIS-larmsändare. Det ger en 
extra trygghet, framför allt för de med besättning som arbetar 
ute på däck. Som extra tillbehör finns en extern vattentät siren. 
McMurdo Smartfind M5 AIS har 3,5” LCD-färgdisplay och är 
enkel att installera, handha och 
kopplas till fartygets elektroniska 
kartsystem (ECS) eller ECTIS via 
antingen NMEA, NMEA2000 eller 
USB. Smartfind M5 uppfyller krav i 
SOLAS för AIS klass A ombord alla 
fartyg men kan också användas av 
fiske- och fritidsbåtar. 

Breddat IPS-program för kommersiell drift
I och med lanseringen av Volvo Penta IPS900 finns nu IPS, 
Inboard Performance System, tillgängligt för ett större antal 
båtar för kommersiellt bruk i segmenten Coastguard & Patrol, 
Supply Vessels & Offshore Energy och Passenger transport.  
IPS ger bättre bränsleekonomi, manövrerbarhet och lägre totala 
driftskostnader. 

✯ Pressreleaser

✯ Redaktionen tycker till

Skärgårdsredarnas  
leverantörsmässa

Transportstyrelsens nya rutiner 
för bokning av förrättningar/ 
inspektioner i Stockholm
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Nytt forskningsfartyg till Askö

Önskemålen är att fartyget ska bli max 
24 m långt, byggt i stål och isgående. Det 
ska ta 35 passagerare i D-området och ha 
ett ordentligt arbetsdäck med kran och 
A-ram. Dessutom behövs välplanerade 
laboratorieutrymmen samt övernattnings-
möjlighet för cirka 6 personer. 

Fartyget kommer att vara statione-
rat vid Stockholms universitets marina 
fältstation, Askölaboratoriet, i Trosa 
skärgård. 

– Ett fartyg av denna storlek är en viktig 
förutsättning för forskningen om Öster-
sjön. Finansiering för en nyanskaffning 
har dock saknats, så detta är ett mycket 
välkommet och glädjande besked, säger 
Anders Karlhede, vicerektor för naturve-
tenskap vid Stockholms universitet.

Fartyget kommer att kunna utföra 
samtliga uppgifter och verksamheter 
som R/V Aurelia gör idag, och ytterligare 
många fler. Modern fartygsteknik och 
miljövänliga motorer gör att det nya 
fartyget får en betydligt bättre funktiona-
litet på alla områden, och en ny klassning 
medger verksamhet i ett större geografiskt 
område.

Nuvarande fartyget Aurelia är 16.5 m och 
32 brt.  I E-område tar hon 35 passage-
rare och bryter upp till 30 cm is. 

Askölaboratoriet i Trosa skärgård är 
Stockholms Universitets marina fältsta-
tion sedan över 50 år. Där finns ett flertal 
båtar och fartyg samt laboratorier och 
förläggning för ca 40 personer. Askölabo-
ratoret servar marint verskamma forskare 
och studenter från både svenska och ut-
ländska universitet och högskolor. Prov-
tagningsområdet är hela Östersjön men 
man jobbar oftast i Sörmlands- Stock-
holms- och Östergötlands skärgårdar. 

Askölaboratoriet ska bygga ett nytt fartyg som ska ersätta 40 år gamla Aurelia.  
Bygget kommer att finansieras med donerade pengar från familjen Erling-Perssons 
Stiftelse som ger Stockholms universitet ett bidrag på 30 miljoner kronor för ändamålet. 

Askölabbet
 Läs mer på www.su.se/ostersjocentrum/askolaboratoriet  

VÅRA SAMARBETSPARTNERS:

FÖRSÄKRINGS-
LÖSNINGAR

DRYCK

Norrkust Marina
LIVRÄDDNINGSUTRUSTNINGJURIDISK RÅDGIVNING

VIN

BATTERIERTÅGVIRKE

BOKNINGSSYSTEM
jsonhandels.se

KLÄDER
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Magnus Haglund på Haglund Shipping 
kör både passagerare och förnödenheter 
till ön med fartyget Vitaskär. Skärgårds-
båten gör det möjligt att driva restau-
rangrörelse och andra verksamheter på 
ön. 

Hanö hamn var tidigare en typisk 
fiskehamn. Idag anlitas den till 90 %  
av fritidsbåtar av alla slag, med upp till  
4 meters djupgående.  

Fyren på hanö
På Hanös högsta berghäll (60 meters 
stigning från havet) står det 16 meter 
höga fyrtornet, som restes mellan 1904 
och 1906. Det är en av de ljusstarkaste 
fyrarna i Östersjön. Dess lysvidd är hela 
23,5 distansminuter eller ca 40 kilome-
ter. Tre ljusblixtar slungas ut över havet 
vad 13.5:e sekund. Vid fyren ligger 
också SMHI:s automatiska väderobser-
vationsstation. Den ger bl a underlaget 
till sjörapportens dagliga uppgifter om 
vindstyrka och vindriktning på Hanö. 

Engelska kyrkogården
Under Napoleonskrigets dagar var 
Hanö bas för den engelska örlogsflot-
tans manövrer i Östersjön under åren 
1810-1812. Ett minne från den tiden är 
den engelska kyrkogården som ligger på 

berghällarna mellan fyren och Bönsäck-
en. Det stora träkorset restes först 1973 
i samband med att en engelsk fregatt 
besökte ön. Det händer även idag att den 
engelska flottan kommer hit till Hanö 
för att hälsa på. Då brukar det hållas 
gudtjänst uppe på kyrkogården. ”HMS 
Plymouth 21st of June 1973” lyder 
skriften på korset som härstammar från 
en mast på ett engelskt fartyg.

Bönsäcken
På öns norra sida finns en strandsporre 
som sträcker sig ut i havet, med miljon-
tals vattenslipade stenar som ständigt rör 
sig och ändrar form och utseende efter 
havets stormar och vindriktning. Under 
en kraftig storm 1976 raserades nästan 
hela udden och begravdes under vatteny-
tan, men havet började efterhand sakteli-
gen att återuppbygga strandsporren.

Dovhjortarna  
Dovhjorten infördes till Hanö år 1956. 
Antalet djur var då fem. Det är osäkert 
hur många djur som idag finns på ön: en 
rimlig uppskattning ligger mellan 100 
och 200. Hjortarna på Hanö bidrar un-
der sommaren till att hålla öns landskap 
öppet. Djuren utfodras vintertid.
FOTO: LEENA TEGEVI  | KÄLLA: WWW.HANO.NU 

Hoppa på M/S Vitaskär i Nogersund och 25 minuter senare befinner du dig  
på sköna Hanö. Till Hanö går det persontrafik året runt och här finns cirka 35  
åretruntboende. Sommartid är Hanö ett populärt turistmål.

Hanö 
värt ett besök

Magnus Haglund, Haglund 
Shipping.

Skärgårdsbåten är en nödvändighet för en levande ö.M/S Vitaskär på väg in i Hanö hamn.
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Kort historik 
1759
köper Elsa Greta Schult Hanö av 
Kronan. Hanö är även idag en privat 
egendom.

1869
tänds första fyren på Hanö

1886 
byggs skolan som numera är  
vandrarhem

1922
får Hanö sin första telefon.
Samma år byggs inseglingsfyren  
i hamnen.

1939 
byggs fyrvaktarbostaden. 
Detta år får Hanö även elektricitet.

1974 
läggs Hanö skola ned.

1980 
automatiseras fyren

1995 
automatiseras SMHI:s
väderobservationsstation.

Laponias kock Anna Wrisén vill gärna dela med sig av  
sitt favoritrecept på Västerbottenpaj.  
Till den serveras med fördel Kalix löjrom, crème fraiche 
och finhackad lök. Serveras på en bädd av ruccolasallad.

kvartalets

recept
Västerbotten paj

LAPONIAS KOCK 
Anna Wrisén

Pajdeg
200 g smör

5 dl vetemjöl

2 kryddmått salt

2,5 msk vatten

Fyllning
5 dl riven Västerbottensost

5 ägg 

7 dl vispgrädde

2 krm svartpeppar

GÖR SÅ HÄR:

Sätt ugnen på 160°. Blanda smör och mjöl i deg-
blandare till en smulig massa. Tillsätt vattnet och 
mixa ihop till en smidig deg. Tryck ut pajdegen i en 
rektangulär stor pajform (se bild). Nagga formen i 
botten och ställ in i ugnen och förgrädda i  
cirka 10 minuter.

Vispa ägg och grädde, tillsätt osten. Smaka av med 
salt och peppar. Häll ostfyllningen i pajskalet och 
grädda ytterligare cirka 20 minuter tills pajen börjat 
stelna. Låt svalna. 
Garnera med timjan och gourmetsalt.

Västerbottenpaj
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Östersjön är världens mest förorenade 
hav. Det är den bistra sanningen.  
Ämnet engagerar och många slöt upp 
till seminariet ”Kemikalier i havsmiljön” 
som arrangerades av Hållbara Hav på 
Kastellholmen 5 september. Kronprinses-
san Victoria är engagerad i frågan och 
var med på seminariet.

Initiativet Hållbara Hav startades 2011 i 
samråd med Briggen Tre Kronors gudmor 
Kronprinsessan Victoria. Man kommer i 
höst att turnera i 26 städer runt Östersjön 
med den mobila utställningen ”Östersjön 
– vem bryr sig…”. Den har nominerats 
till Nordiska Rådets Natur- och miljöpris. 
Briggen Tre Kronor är ett verktyg i arbetet 
och en symbol för ett renare Östersjön.

Läkemedel i miljön
Under sommaren har Tre Kronor samlat 
vattenprover från olika delar av Östersjön 
för att kartlägga förekomsten av kemika-
lier. Dessa har analyserats och resultatet 
visar på förekomster av läkemedel runt 
om i hela Östersjön. Vi sätter i oss mer 
läkemedel än någonsin och mycket av det-
ta passerar reningsverken ut i havet med 
effekter på både djur och växter. Det är 

obehagliga fakta som även tas upp i Folke 
Rydéns filmer på temat som visats i SVT 
under september. 

Finns det något att göra?
Det går ju inte att sluta skriva ut läkeme-
del, men under konferensen presenterades 
flera åtgärder som skulle minska utsläp-
pen till havet.  
• Det finns mediciner och kosmetika som 

är lika verksamma men mindre skadliga 
för miljön, s.k. ”gröna produkter”. 

• Som konsument kan man påverka ge-

nom att välja rätt produkter. Men det 
behövs tydlig och lätt åtkomlig infor-
mation för att kunna välja rätt. 

• Med dagens teknik kan man rena bort 
cirka 50 % av läkemedelsresterna i re-
ningsverken.  Med ny teknik kan man 
få bort upp till 98 % (genom ozonering 
och aktiverat kol). Då tar man även 
bort en mängd andra kemiska ämnen 
och bakterier. Men det kostar givetvis 
pengar att investera i sådan teknik. En 
kostnad som vi konsumenter får vara 
beredda att betala. 

Samarbete är nyckelordet för framgång
Sammanfattningsvis pågår det många in-
tressanta projekt och forskning om för-
giftningen av Östersjön. Forskningspro-
grammet Mistra Pharma vid KTH utför 
ett viktigt arbete. Många är engagerade 
och alla vinner på att samarbeta över 
gränser och på olika plan. Det finns hopp 
men vi konsumenter måste även göra rätt 
val.

Göran Lindstedt, VD för Initiativet 
Hållbara Hav, avslutade konferensen med 
orden ”vi vill jobba med alla som har en 
idé om att göra morgondagen bättre än 
gårdagen”. 

Hur mår Östersjön egentligen?

Lena Endre är ambassdör för Östersjön
och deltog i konferensen. 

text & foto: leena tegevi
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Jag erbjöd mig att hjälpa till med ett 
krängningsförsök med ett passagerarfar-
tyg i skärgårdstrafik. Kunde vara trevligt 
att hålla liv i kunskaper från förr. Men 
jag fick ett varningens ord på vägen att 
Transportstyrelsen idag ställer långtgå-
ende krav på utförandet av stabilitetsre-
dovisning. Ja, nog känns det så efter att 
ha bläddrat igenom aktuell författning 
(TSFS 2009:114). I denna ställs samma 
höga krav på noggrannhet, vare sig det 
gäller en taxibåt i skärgården eller en 
supertanker på världshaven.

Jag var nära 37 år i Sjöfartsinspektio-
nens tjänst. 11 år som handläggare inom 
framförallt stabilitets- och fribords-
området men även regelutveckling. 
Resterande tid som fartygsinspektör med 
huvudinriktning mot mindre fartyg. Jag 
tror jag mig ha tillräcklig erfarenhet för 
att ha välgrundade synpunkter på dagens 
regelverk.

Vi kan börja med stabilitetsföreskrif-
tens (TSFS 2009:114) regler för genom-
förande av krängningsprov. Extrem 
noggrannhet krävs för bestämning av 
vattnets densitet och temperatur medan 
det inte tycks vara lika noga med andra 
parametrar:

• Vattnets densitet kan – åtminstone för 
mindre fartyg - anges som erfarenhets-
värde, t.ex. 1,007 för Stockholmsom-
rådet. Variationen ligger i storleksord-
ning enstaka promille. 

• Vattentemperaturen är ointressant och 
kan ge en densitetsvariation på enstaka 
promille.

• Djupgåendebestämning bör kunna  
göras inom en tolerans på 10 mm 
under förutsättning att referenspunk-
terna är exakt bestämda, vilket inte 
alltid är fallet. Det bör vara tillräckligt 
med mätning akter SB/BB och för CL 
eller SB/BB. Detta ger en felmarginal 
på någon procent.

• Indata till hydrostatprogram tas 
antingen från linjeritning eller från 
skrovuppmätning. I båda fallen bör 
man kunna räkna med en felmarginal 
av procentstorlek.

• Beräkningsnoggrannheten i hydrostat-
programmen torde inte heller vara 
hundraprocentig. Speciellt inte i det 
diskontinuerliga området vid över-
gången mellan V-botten och sida.

• Krängningsvikter ska kontrollvägas. 
Ja, men vilka toleranser hos vågen är 
acceptabla?

• Dagens intaktstabilitetskriterier torde i 
sig innebära vissa säkerhetsmarginaler. 
Det är i princip samma kriterier som 
prof. Rahola ställde upp på 1930-talet 
baserat på undersökning av ett 20-tal 
finska insjöfartyg som kantrat eller 
varit nära kantring. Kriterierna verifie-
rades genom en internationell under-
sökning i IMO på 1960-talet. Något 
renodlat stabilitetshaveri med fartyg 
över 60 m längd uppdagades inte.

• Fartygsinspektörs obligatoriska 
närvaro vid krängningsförsök borde 
kunna ersättas med en information 
till Inspektionen om plats och tid för 
försöket med möjlighet för inspektörs 
deltagande. Har det på senare år fram-
kommit omständigheter som motive-
rar inspektörs obligatoriska närvaro? 

✯  Peter Hoffsten

Regler, ja – men hur?

Jag har hört en erfaren nau-
tisk handläggare beteckna 
Passagerarfartygsdirektivet 
som ”ett olycksfall i arbetet”.
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Varför inte låta några skeppsbyggnads-
teknologer göra sitt examensarbete inom 
hydromekaniken? 
• Samma utgångsmaterial – linjeritning 

eller skrovuppmätning – appliceras på 
olika hydrostatprogram och variatio-
nen dem emellan analyseras. Olika 
typer av fartyg.

• Flera personer applicerar samma 
utgångsmaterial på samma program. 
Skillnad?

• Jämförelse skrov – linjeritning – skrov-
uppmätning.

Stabilitetsboken
En stabilitetsbok omfattande 40-50-
60 sidor i en skärgårdsbåt är bara för 
mycket. Ingen kommer att sätta sig in 
i innehållet. För den mindre sjöfartens 
del bör Transportstyrelsen kunna medge 
en hel del förenklingar, vilka också skall 
vara specificerade i föreskrifterna.

Utformningen av Information  till 
befälhavaren gör inte saken bättre.  
”… godkända stabilitetshandlingar 
ombord är ingen garanti för att fartyget, 
oberoende av omständigheterna, inte
kan kapsejsa och sjunka.” Jaha? 

Även i övrigt kan texten reduceras. 
Den riktar sig till erfaret sjöfolk och de 
behöver inte byråkraters pekpinnar.

Fribordsdokumentationen har ingen-
ting i stabilitetsboken att göra. Den kan 
möjligen fungera som en lathund för far-
tygsinspektör vid kommande fribords-
besiktningar.

Transportstyrelsen borde kunna finna 
ytterligare material för att reducera 
stabilitetsböckerna till mera hanterbart 
format.

EU-direktiv
Jag kan tänka mig att Transportstyrel-
sens stabilitetsföreskrifter bottnar i ett 
EU-direktiv. Det är i så fall inte första 
gången mindre välbetänkta alster kom-
mer därifrån. Jag har hört en erfaren 
nautisk handläggare beteckna Passage-
rarfartygsdirektivet som ”ett olycksfall i 
arbetet”.

Min sista tid i Sjöfartsinspektionens 
tjänst arbetade jag med Fiskefartygs-
direktivet. Detta bygger på IMO:s Torre-
molinoskonvention 1977 (som inte lär 
ha satts ikraft av någon nation) och dess 
uppföljare Torremolinosprotokollet 
1993 (som inte heller lär ha haft någon 
framgång). EU satte Protokollet ikraft 
med diverse ändringar och tilllägg. Inte 
alltid till det bättre. Jag nöjer mig med ett 
exempel:

Direktivets krav på länspumpar byg-
ger på samma formel som sedan 1948 
använts i SOLAS för passagerarfartyg. 
Men EU gör ett tillägg: ”Dragning och 
dimensionering av länssystemet ska vara 
sådan att hela den pumpkapacitet som 
specificeras här ovan kan utnyttjas från 
var och en av de vattentäta avdelning-
arna mellan kollisionsskottet och ak-
terpikskottet.” Då bortser man från att 
ökande strömningsmotstånd i pumpens 
sugledning medför ökande tryckfall mel-
lan pumpens inlopps- och utloppssida. 
Ökande tryckfall innebär per automatik 
minskande länskapacitet.

Framförallt har man inte satt sig in i 
vad länspumparna ska kunna klara av. 
Knappast primärläckage i samband med 
kollision eller grundstötning. Länssys-
temets dimensioneringsformel kan ses 

som en funktion av vattentrycket mot 
fartygets bordläggning och jag anar att 
formeln kommit till på träfartygstiden. 
Skroven hade ett kontinuerligt och 
naturligt läckage som behövde tas om 
hand. Pumparna var alltså ursprungligen 
inte avsedda för nödsituationer. Det är 
kanske på tiden att tänka om inom IMO 
och även på nationellt plan och definiera 
vad länspumpar ska kunna klara av.

”To the satisfaction of the Administra-
tion…”
 I internationella föreskrifter vimlar 
det av hänvisningar till den nationella 
administrationens godkännande och 
likvärdiga uttryck. För vår del avses Sjö-
fartsverket och numera Transportstyrel-
sen. Dessa uttryck borde rimligen fyllas 
med ett konkret innehåll, så att läsaren 
entydigt får klart för sig hur administra-
tionen vill ha det i de enskilda fallen.

Regler, ja…
… men de måste vara väl motiverade och 
även entydiga, annars försvinner respek-
ten för regelverket.    

text: peter hoffsten,  
sjöfartsinspektionen 1966 - 2003

Red not: 
transportstyrelsen har givits tillfälle  
att kommentera artikeln men avböjt. 



36 ★ Skärgårdsredaren 3-13

Ett myller av politiker, beslutsfattare, kommunikatörer 
och journalister rör sig kring Donnersplats och i en strid 
ström upp och ner för Hästgatan. Möten sker, visitkort 
utbyts och åsikter, idéer, möjligheter och förutsättningar 
diskuteras. Även om en del varje år höjer en kritisk stämma 
är Almedalsveckan en fantastisk yta för information och 
kontakter – och kanske ett fenomen där demokratin är som 
bäst. I Almedalen läggs grunden för tillväxt och utveckling.  
I år uppskattas 20 000 människor ha besökt Almedalsveck-
an (unika deltagare på politikertalen inte inräknade), vilket 
än en gång är en rekordsiffra. Det hölls sammanlagt 2 285 
seminarier/evenemang av 1 029 aktörer.

Maritim mötesplats
Sjöfarten och den maritima näringen var koncentrerad till 
den Maritima Mötesplatsen, i Gotlandsbolagets trädgård, 
Hamngatan 1 – mellan hamnen och Donners plats. Mötes-
platsen är väl synlig för alla som varje dag vandrar till och 
från sina olika aktiviteter. Här på den Maritima Mötesplat-
sen arrangerades 19 seminarier och fyra kvällsaktiviteter 
som täckte sjöfartens och den maritima näringens viktiga 
frågor. Seminarierna var välbesökta och jämfört med förra 
året hade vi långt fler besökare. När svaveldirektivet stod 
på agendan var tältet helt fullt och när samhällsekonomiska 
kalkyler diskuterades kom över 60 personer. Besökarna är 
inte längre bara våra egna ”redan frälsta” utan besökare 
med intresse att öka sin kunskap inom våra områden och 

skapa kontakter med folk i näringen.  I snitt kom 200 
personer på kvällarnas maritima mingel. En kanske under-
skattad mötesyta är också den som sker bland talarna –  
t ex mellan olika regions- och läns- och landstingsrepresen-
tanter kring regional maritim utveckling, där även Ålands 
landskapsregerings infrastrukturminister deltog. Eller bland 
de många föredragshållarna med olika infallsvinklar inom 
kollektivtrafik till sjöss. Och hur mäter man f ö framgång 
under Almedalsveckan? Kanske inte alls i antalet besökare, 
utan istället i kraften i de möten som sker och i insikten och 
kunskapsbyggandet om möjligheterna för sjöfarten och den 
maritima näringen.

Sjöfartsforum är värd för den Maritima Mötesplat-
sen under Almedalsveckan, men den möjliggjordes i stor 
utsträckning tack vare en mycket uppskattad sponsorsats-
ning av: Stena AB, Gotlandsbolaget, Göteborgs Hamn AB, 
Stockholms Hamnar, Sveriges Redareförening, Sveriges 
Hamnar, SEKO Sjöfolk, Sjöfartsverket, Skärgårdsredarna, 
Sveriges Skeppsmäklareförening, Svenskt Marintekniskt 
Forum, Copenhagen Malmö Port, Södertälje Hamn AB, 
Gotlands Stuveri, Fairwater Marine AB, Viking Line och 
SSPA Sweden AB. Tack alla sponsorer!

Nästa år är det valår – och med årets erfarenheter i bagaget  
gäller det att vässa insatserna. 

Anna Hammargren, vD Sjöfartsforum

Almedalsveckan är inte som något annat. Det är en fascinerande mix av en stor happening,  
en jättekonferens och ett folkuniversitet. Politik och samhällsfrågor av olika slag står på agendan  
och seminarier hålls överallt där en lokal eller gatuutrymme finns att uppbringa i Visby. 

Stor aktivitet på den  
Maritima MötesplatsenA
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Hur arbetsleder du egentligen? Tror du verkligen att du  
arbetsleder som du tror att du gör?
Jag återkommer till svaret på den frågan längre fram i texten.

Ledarutveckling
färjerederiet införde 2012-01-01 en ny organisation med färre an-
tal chefer som fick större ansvarsområden. vi delade in rederiets 
41 leder i 16 distrikt och tillsatte en distriktschef (DC) för respek-
tive distrikt. De som tillsattes som DC var tidigare ledchefer som i 
många fall haft chefsjobbet som en tillikauppgift till befälhavarjob-
bet. från och med 12-01-01 är DC emellertid chefer på heltid och 
ingår i färjerederiets ledning. från att ha ansvarat för en led så 
ska många nu ansvara för 3-4 leder och då också för en betydligt 
större personalstyrka och budget. för vissa blev förändringen inte 
så stor medan den för andra blev betydande.

för att hjälpa cheferna in i sin nya roll har färjerederiet främst 
satsat på utbildning. Det handlar om vidareutbildning i rent admi-
nistrativa arbetsuppgifter som följer med ett chefsjobb men fram-
för allt handlar det om ledarutveckling. Dels i form av en traditio-
nell ledarskapsutbildning där cheferna ges en stor mängd verktyg 
till sin ledarroll, dels det som jag tänker berätta om här nämligen: 

Beteendeanalys i arbetsledning
Hälften av våra 16 DC genomgår under ca ett års tid ett ledar-
utvecklingsprogram som samtidigt är ett forskningsprojekt; 
”Beteendeanalys i arbetsledning”. Det drivs av Simon elvnäs som 
är industridoktorand vid KtH. Metoden går ut på att Simon video-
filmar arbetsledarens samtal med personalen och därefter delas 
chefens beteende upp i följande kategorier: 
1. Att återkoppla.
2. Att samla in information om de arbete som utförts. 
3. Ge instruktioner.
4. Berätta om den egna prestationen.
5. Ägna sig åt sociala och arbetsrelaterade frågor. 
6. Ägna sig åt frågor som inte är arbetsrelaterade. 
7. Att närvara men inte aktivt delta vid möten. 

Kategorierna utgår ifrån en modell där dessa sju kategorier av 
beteende i fallande skala påverkar oss medarbetare att göra vårt 

jobb. Resultatet presenteras sedan för den arbetsledande chefen 
i form av ett cirkeldiagram som redovisar hur stor del av samtalet 
som chefen ägnar åt respektive kategori. och för att svara på den 
inledande frågan:

Nej, sannolikt så arbetsleder du inte som du tror att du gör.
Simon elvnäs har nämligen (innan han börjar filma) låtit en stor 
mängd chefer i ett flertal branscher och organisationer göra en 
självskattning på hur stor del av det arbetsledande samtalet de 
ägnar åt de olika kategorierna och en sammanställning ser då  
ut som följer:

Typ av beteende Självskattning  Videoupptagning visar

Återkopplar 40 % 0 - 2 %
Samlar in 35 % 7 %
instruerar 10 % 40 %
generellt jobbprat 8 % 50 %

allteftersom programmet pågår så förändrar emellertid chefen sitt 
beteende så att det närmar sig det resultat som den angivit i själv-
skattningen. ett viktigt synsätt som genomsyrar Simons forskning 
är att man utgår ifrån att människor gör, istället för att människor 
är. vi kan förändra vårt beteende och det är beteendet som avgör 
hur vi uppfattas av vår omgivning.

Målet
med utvecklingsprogrammet är detsamma som i stort sett all 
ledarskapsutbildning syftar till: en effektivare organisation. vi blir 
effektivare genom att vi medarbetare blir ännu mer uppmärksam-
made och uppskattade, vi skapar ännu högre delaktighet, motiva-
tion och engagemang. och chefen blir ännu effektivare när han/
hon frigör tid genom att gå från ett, i större eller mindre utsträck-
ning, händelsestyrt ledarskap till ett mer planerat och strukturerat 
ledarskap.

Staffan Eriksson
operativ chef, DP och Stf rederichef i trafikverkets färjerederi
samt ledamot i Skärgårdsredarnas styrelse

✒ KRÖNIKA

Vi blir effektivare genom att vi medarbetare blir ännu mer uppmärksammade och 
uppskattade, vi skapar ännu högre delaktighet, motivation och engagemang. 

Ledarskap till sjöss 
– och iland
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Schäfern Orka är tränad till att stå i 
fören på en sjöräddningsbåt och fånga 
vittring från människor som försvunnit 
till havs. Hundens 250 miljoner luktcel-
ler gör att Orka får vittring lika bra i 
alla väder. Tät dimma eller svart mörker 
spelar ingen roll. Orka hittar nödställda 
på nästan en kilometers håll, på mindre 
än 20 minuter. Det klarar ingen mänsklig 
näsa med sina fem miljoner luktceller.  
Tiden är viktig när livet står på spel. 
Därför är Orka en verklig superhjälte, 
för Orka räddar liv. Hon är dessutom 
Sveriges första certifierade sjöräddnings-
hund.

Tränats i skärgårds- och havsmiljö
Schäfern Orka är sedan tidigare certi-
fierad räddningshund, vilket innebär 
att hon är utbildad till att söka rätt på 
människor som till exempel begravts 
i rasmassor eller på annat sätt blivit 
instängda. Tillsammans med sin förare 
Anette Stierna har Orka under året 
specialtränats i att söka efter försvunna 
människor i skärgårds- och havsmiljö. 
Det är uppdrag som skiljer sig en del 
från det vanliga räddningssöket, där 
hunden får söka fritt. Sjöräddningssöket 
behöver istället utföras med hunden 
stående ombord på en båt eller tillsam-
mans med föraren på en vattenskoter. 

Förutom att vindförhållandena kan vara 
riktigt besvärliga till sjöss måste hund 
och skeppare vara samspelta. Skepparen 
måste köra båten så att hunden får så 
bra förutsättningar att arbeta i vinden 
som möjligt.

Otroligt bra luktsinne
Orkas utomordentliga luktsinne kom-
penserar med råge för de besvärliga 
förhållandena. Ett sökområde som i 
vanliga fall kan ta upp till två timmar 
för sjöräddningen att söka igenom kan 
med hund utbildad för uppgiften klaras 
av på 30 minuter. Båten kan gå i högre 
fart än när endast människor söker och 
hunden arbetar lika bra även när det 
råder nedsatt sikt, till exempel mörker 
eller dimma.

Att Orka är Sveriges första sjörädd-
ningshund är resultatet av ett samarbete 
mellan Sjöfartsverket, Svenska Bruks-
hundklubben och Sjöräddningssällska-
pet. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet 
för sjöräddningen i Sverige och har varit 
kravställare. Svenska Brukshundklubben 
har ansvarat för utbildningen i samar-
bete med Sjöräddningssällskapet, där 
Orka och hennes förare nu ingår i besätt-
ningen på Dalarös sjöräddningsstation. 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap har stått för finansieringen av 
utbildningen.

Sjöfartsverkets målsättning är att det i 
framtiden ska finnas certifierade hundar 
för sjö- och flygräddningsinsatser på 
strategiskt valda platser i landet. Dessa 
platser väljs företrädesvis utifrån kravet 
på närhet till de platser där Sjöfartsver-
kets räddningshelikoptrar är baserade, 
för att hundekipagen snabbt ska kunna 
förflyttas till insatsområden utanför det 
omedelbara närområdet.

foto: leena tegevi

Sveriges första sjöräddningshund

Schäfern Orka 

Schäfertiken Orka besöker Allt för sjön med 
sin förare Anette Stierna. Orka är oerhört 
social och älskar att hälsa på alla människor. 

Skepparen måste köra  
båten så att hunden får så  
bra förutsättningar att arbeta  
i vinden som möjligt.

Sverige har fått sin första officiella 
sjöräddningshund. I slutet av novem-
ber klarade schäfertiken Orka de högt 
ställda kraven under ett tufft slutprov i 
Stockholms skärgård. 


