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BROAR BRUKAR BYGGAS för att förena
Förenlig blir tyvärr inte den nya bron över 
Göta Älv som ska ersätta den gamla 
Hisingsbron från 1939. I varje fall inte om 
den blir verklighet som Göteborgs Stad 
har bestämt sig för att den bör vara.

Den segelfria höjden utan broöppning 
är nu 19,5 meter MHV (medelhögvatten). 
En sänkning till 13 meter som förslaget 
innebär, är oförenlig med både sjö och landtrafik. Idag pas-
serar 3 000 - 4 000 spårvagnar/bussar bron varje dag och 
prognoser räknar med en betydande ökning i framtiden. 
Nuvarande bro passeras i snitt av 5 fartyg per dygn. Av dessa 
kan 60 % passera utan broöppning. Fartyg transporterar idag 
på Göta Älv en godsmängd som motsvarar 150 000 - 200 000 
lastbilar per år. Det medför att en lågbro inte heller är förenligt 
med framtida miljöanpassade transporter.

Trafikverkets utredning pekar mot att antalet fartygspas- 
sager kommer att fördubblas fram till 2030, en stor del med 
utrikes fartyg och gods. Att bygga en lågbro är då också oför-
enligt med såväl EU:s politik som med den svenska transport-
politiken som är inriktad på att få mer gods på vattenvägarna. 
Oförenligt även med den västsvenska industriregionen som 
är Nordens största och starkt beroende av havsgående  
fartygsanlöp.

Vad får då Göteborgs Stad att trots alla negativa effekter 
ändå bestämma sig för en lågbro? Är en av anledningarna att 
det fortfarande finns en kompromiss med förespråkarna för 
den nu nedlagda idén om en låg separat cykel- och gångbro? 
Bästa lösningen för gång- och cykeltrafikanter är utan tvivel 
en utökning av trafik med miljöanpassade skyttelfärjor som 
går parallellt med en ny högbro. Cykel- och passagerarfärjor 
som är smidigt förenade med den större sjöfarten. Älven och 
sjöfarten har skapat staden Göteborg. Göteborgs Stad bör 
värna om sina förutsättningar. 

Skärgårdredarnas årsmöte
Snart dags igen för Skärgårdsredarnas årsmöte, förra året var 
det rekordmånga medlemmar som deltog och vi hoppas på 
lika bra tillströmning i år. Intressant och viktigt ämne som är 
en del av årsmötesdagen är hur *cabotageregler kan komma 
att påverka nationell skärgårdstrafik i framtiden. Är det ett hot 
eller en möjlighet för Skärgårdsredare? 

Representanter från Näringsdepartementet kommer till 
vårt årsmöte och förhoppningen är att vi nu får klarläg-
gande svar på frågor kring regler och tolkningar som gäller 
inrikes skärgårdstrafik med annan EU-flagg. Så missa inte 
vårt viktiga och intressanta årsmöte den 13 mars ombord på 
”Teaterskeppet”.  Vi ses där. 
Välkomna!

Henrik Börjesson

✯  Ordförande har ordet!

”Cabotage är transport av passagerare eller gods inom ett lands grän-
ser, utfört av ett företag som är registrerat utanför detta lands gränser”  
(Wikipedias enkla förklaring).

Källor: Trafikverkets Stråkutredning (2013-04-04), 
Kapacitetsutredningen, Kollektivtrafikprogrammet (K2020)

KOM TILL SKärgårdS-
redarnaS årSMöTe!
Program torsdag 13 mars

■  Kl 09.00 
Årsmötet öppnas för medlemmar på  
m/s Teaterskeppet, teatersalongen nedre däck.  
Alla medlemmar kan senast 26 februari skicka in 
motioner till mötet.

■  Kl 12.00 
Lunch på Teaterskeppet

■  Kl 13.00 
Öppen årsmöteskonferens 

Är utflaggning framtiden för skärgårdsflottan?  
Diskussion med Näringsdepartementets represen-
tant om cabotageregler och skärgårdsfartyg under 
annan EU-flagg.

Nytt system för bokning av sjöfartstillsyn:  
Transportstyrelsens tillsynssektion/ 
Henrik Lundberg. Tillfälle till frågor om tillsyn.

Vad kan Nova hjälpa medlemmarna med?  
Advokaterna Anders Fernlund och Mats Lekman  
på advokatbyrån Nova berättar om samarbets-
avtalet med föreningen.

Arbetsmarknadens parter – hur är läget idag?   
Tomas Bengtsson/ALMEGA

Hur ser dagens sjöarbetsmarknad ut?  
Sjöarbetsförmedlingen/Carina Jonsson

■  Kl 15.00            
Nya möjligheter i medlemsförsäkringen:  
Willis, IF/Carina och Swedea presenterar det nya 
försäkringserbjudandet.  

■  Kl 18.30 
Samling på Teaterskeppet vid Skeppsbron.  
Trerätters middag med vinpaket (ombord vid kaj)

Välkomna till Skärgårdsredarnas  
årsmöte med konferens!



✯ Innehåll nr 2-12✯ Innehåll nr 1-14

UTGIVNINGSPLAN 2014 / 2015
Reservation för ändringar

 Nr 2/14 Nr 3/14 Nr 4/14 Nr 1/15
Stoppdag:
Annonser: 9 maj 22 aug 7 nov 23 jan
Redaktion: 9 maj 22 aug 7 nov 23 jan
Utgivningsdag: 13 jun 19 sept 5 dec 20 feb

Skärgårdsredarna - Sveriges Redareförening 
för mindre passagerarfartyg bildades 1988.  
Föreningen är en branschorganisation för  
rederier som opererar passagerarfartyg upp till  
500 passagerarplatser.

Skärgårdsredarna tillvaratar medlemmarnas 
intressen genom att företräda dem inför politiker 
och myndigheter och arbeta för att informera om 
branschens betydelse för infrastruktur och turism.

Föreningen har 120 aktiva rederier med totalt  
350 fartyg (juni 2013).

För ytterligare information och ansökan om med-
lemskap, kontakta informationschefen.

SKÄRGÅRDSREDARNAS  
KANSLI & MEDLEMSSERVICE
Informationschef:
Leena Tegevi
Telefon: 0159-122 88
E-post: leena@skargardsredarna.se 
Bankgiro: 5526-7371

Vd:
Alf Norgren
Baggensvägen 46
132 47 Saltsjö-Boo
Mobil: 070-618 89 18
E-post: alf@skargardsredarna.se 

Ordförande:
Henrik Börjesson
Börjessons Sjötaxi HB
Båtebacken 1
430 84  Styrsö
Tel: 031- 97 09 16
E-post: henrik@borjessons.se

Skärgårdsredarens redaktion
Ansvarig utgivare:
Leena Tegevi

Redaktör och annonsansvarig:
Leena Tegevi
Skärgårdsredarna
Box 517
645 25  Strängnäs
Telefon: 0159 -122 88
E-post: leena@skargardsredarna.se 

Prenumeration:
Prenumerationspris: 200:- för helår (4 nr)
För prenumeration, betala in 200:- till
bankgiro: 5526-7371
Kom ihåg att uppge adress.

www.skargardsredarna.se

Tidningen får citeras med angivande av källa

Layout och produktion:
Reklamateljén Eskilstuna-Kuriren
Omslagsbild:
Visingsöfärjan Braheborg döps i Gränna hamn
Foto: Leena Tegevi

Tryckeri:

ISSN 1654-9074

2014
19-20 februari Sjölog, Göteborg

13 mars Skärgårdsredarnas årsmöte, Stockholm

27 mars Sjöfartsforums årsmöte, Göteborg

2 april Stora Transportdagen, Stockholm

8 april Swedish Maritime Day, Göteborg

8 maj Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belöningsdag, Stockholm

15-16 maj WISTA årsmöte, Helsingborg

29 juni-6 juli Almedalsveckan, Visby

1-3 oktober Höstmöte (troligen i Visby)

✯ Datum att komma ihåg

 Skärgårdsredaren 1-14 ★ 1 

NR 1 2014 | VOLYM 77 | ÅRGÅNG 20 | PRIS 52:-

OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA

Nya Visingsöfärjan döptSabella rederi
Porträttet: Kent Krusell 

Ordförande har ordet! ........................................................3

Transportstyrelsen förbättrar planeringen  
av tillsynsförrättningar .........................................................7

Nya Visingsöfärjan Braheborg döpt ...................8-11

Om fem år är batteridrift lika iskallt  
som etanol är idag ............................................................. 13

Sabella AB ........................................................................14-15

Med milsvid utsikt över svensk  
skärgårdstrafik ..............................................................16-18

Från Kust & Hav ..........................................................21-34

Vattenvägen 365 ...............................................................35

Försäljning av alkohol och tobak  
till sjöss ............................................................................. 36-37

Stavanger satsar på universell  
utformning .....................................................................38-39

M/S Medvind –  ensam skärgårdsbåt i  
Sundsvalls hamnstad år 2014 .................................... 41

4 ★ Skärgårdsredaren 1-14



 Skärgårdsredaren 1-14 ★ 7 

Under vintern 2014 inför Transport-
styrelsen en central funktion för 
beställning och planering av tillsyns-
förrättningar. För dig som redare 
innebär förändringen att du kontaktar 
den centrala funktionen istället för 
inspektören när du ska beställa en 
besiktning.

Syftet med att centralisera planeringen 
är främst att förbättra servicen och att 
skapa bättre förutsättningar för att ef-
fektivisera tillsynsverksamheten genom 
bättre planering. 

Så här går det till
Du bokar din besiktning på tre sätt. I för-
sta hand via webbformuläret på Trans-
portstyrelsen.se/sjofartsbesiktning, via 
telefon eller genom SITS e-tjänst om du 
har inloggningsuppgifter. Den centrala 
funktionen tar emot din beställning och 
utser en lämplig inspektör med hänsyn 
till kompetens och tillgänglighet. 

Beställningen ska göras minst två veckor 
innan du vill ha tillsynen utförd. 
Det är viktigt att komma ihåg att det en-
dast är redaren/ägaren eller befälhavare 
på ett fartyg som kan beställa besiktning. 
Om ett varv beställer en förrättning mås-
te det finnas en fullmakt från redaren.

En vecka innan det planerade besöket får 
du ett meddelande om vilken inspektör 
som kommer att utföra förrättningen 
och dennes telefonnummer. Kontakt 
rörande förrättningen i övrigt sker som 
vanligt direkt mellan inspektör och 
redare.

Om det sker en förändring, exempelvis 
om fartyget inte är tillgängligt för besikt-
ning vid avtalad tid, kontaktar du den 
inspektör som du fått meddelande om 
ska utföra förrättningen (om du inte fått 
något sådant meddelande kontaktar du 
den centrala funktionen).

Det är bra om du bokar så tidigt som 
möjligt. Om du har flera fartyg och 
planerar din egen verksamhet exempelvis 
på årsbasis kan du lämna din beställning 
till den centrala funktionen via e-post 
(fartygsbesiktning@transportstyrelsen.
se) för samtliga fartyg i början av året 
så kan vi planera in dina förrättningar i 
god tid. 

TranSPorTSTyrelSen 

förbättrar planeringen av  
tillsynsförrättningar

✯ Transportstyrelsens sektion för sjöfartstillsyn | Henrik Lundberg

Bokning steg för steg

1. Fyll i och skicka in webformuläret 
som du hittar på www.transport-

styrelsen.se/sjofartsbesiktning eller 
ring 010-495 31 21 mån-fre kl 10.00-
12.00 och 13.00-15.00 eller boka 
genom SITS e-tjänst (kräver inlogg-
ning) minst två veckor innan du vill ha 
tillsynen utförd.

2. Du får en bekräftelse på tiden 
för förrättningen tillsammans 

med namn och telefonnummer till 
den inspektör som kommer att utföra 
förrättningen ungefär en vecka innan 
besöket.

3. Kontakta inspektören som 
vanligt om du behöver diskutera 

något i samband med tillsynen eller om 
du behöver flytta din besiktningstid.

en vecka innan det planerade 
besöket får du ett meddelande 
om vilken inspektör som kom-
mer att utföra förrättningen  
och dennes telefonnummer.

FOTO: TRANSPORTSTyRELSEN
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VARV:

Vi gratulerar Trafikverket  
Färjerederiet till det nybyggda  

fartyget m/s Braheborg.

VF 351 Braheborg
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Nya Visingsöfärjan  

Braheborg döpt 
TvåTuSen beSöKare ville Se färjan

Kajen vid det nya färjeläget i Gränna hamn var fylld med  
förväntansfulla besökare när den nya färjan Braheborg skulle 
döpas i januari. Nästan tvåtusen personer räknades in när alla 
släpptes ombord för visning av fartyget. 

Gudmor Ann-Marie Nilsson, kommunalråd i Jönköpings 
kommun, döpte fartyget och önskade lycka till på seglatserna.  
I sitt tal betonade hon de nya möjligheter för Visingsö som  
den förbättrade kapaciteten på Visingsöleden medför. 
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150 årsarbetstider
Bland högtidstalarna fanns också lands-
hövding Minoo Akhtarzand och Anders 
Werner, chef på Trafikverket Färjerederiet.

– Sjöfarten är en viktig del i det totala 
trafiksystemet. När olika transportsätt 
kan stödja varandra skapar vi möjlighe-
ter och goda förutsättningar för medbor-
garna, näringslivet och därmed regional 
tillväxt, sa Minoo Akhtarzand.

– Braheborg har byggts för att skapa en 
positiv upplevelse av kollektivtrafik till 
sjöss. När hon nu görs redo för trafik på 
Visingsöleden, vill vi att hon bidrar till att 
öbor och tillresta känner ett stort förtro-
ende för vår tjänst, sa Färjerederiets chef 
Anders Werner.

Harri Putro, VD för varvet Uudenkau-
pungin Työvene Oy i Finland, tackade 
gudmor och Färjerederiet för uppdraget.  
Han berättade att bygget har varit ett  
stort logistikprojekt. Fartygets delar har  
byggts på varv i Finland och Lettland.  
42 sektioner har fraktats på sjön från 
Riga till Västervik och därefter med spe-
cialtransporter på land för att slutligen 
monterats samman på plats i Huskvarna. 

Det innebär att Braheborg inte kan läm-
na Vättern med mindre än att monteras 
ner igen eftersom hon är större än slus-
sarna i Göta kanal. Bygget har tagit 150 
årsarbetstider att bygga och halva det job-
bet har gjorts i Huskvarna. Nybyggnads-
kostnaden är cirka 150 miljoner kronor.

Anders Werner berättade att det fun-
nits viss kritik mot den gula färgen som 
alla Trafikverkets färjor målas i. Vising-
sötrafikens båtar har, innan Färjerederiets 
övertagande av trafiken, alltid varit vita.

–  Jag provade faktiskt om det skulle gå 
att ha en vit färja på just den här leden 
men fick lära mig att den gula färgen är 
ett väldigt starkt varumärke med många 
positiva associationer, så det var ingen bra 
idé, förklarade han. 

Tidningarna har även skrivit en del om 
att färjan skulle ha en högre stålvikt mer 
än beräknat. Anders förklarade att detta 
beror på att skrovets isförstärkta zon har 
fått en högre vikt. Men det påverkar inte i 
någon större grad färjans egenskaper eller 
hur den opereras. 

Efter dopet erbjöds rundvandring om-
bord med visning av brygga och maskin-
rum, bildspel från gamla tider, körsång 
och musik. 

Trafiken och hamnarna
Färjetrafiken på Visingsöleden drivs av 
Trafikverkets färjerederi på uppdrag av 
Jönköpings kommun, och den nya färjan 
med färjelägena är ett samarbetsprojekt. 
Leden ingår inte i det statliga trafiksys-
temet som de flesta andra vägfärjorna i 
landet. Kommunen är huvudman och fat-
tar beslut om avgifter och tidtabell medan 
personal och fartyg ingår i Färjerederiet.

Parallellt med färjebygget har nya färje-
lägen anlagts på Visingsö och i Gränna 
hamn till en kostnad av cirka 100 miljo-

ner kronor. Under byggnationen har hän-
syn tagits till att röding och harr leker i de 
båda hamnarna och nya större lekområ-
den har också skapats genom flera lager 
av naturgrus på botten. 

Fartyget
Hans-Erik Wetterlind är distriktstekniker 
och befälhavare ombord. Han berättar att 
fartyget har ett bemanningsbeslut på far-
tygsbefäl klass III och en styrman klass VI 
samt två matroser. Sju besättningar ska be-
manna färjan i omgångar och 26 anställda 
ska nu vidareutbildas innan färjan kan sät-
tas in i drift någon gång under mars. 
Färjan är s.k. ”double ended”, vilket inne-
bär att den kan köras åt båda hållen. Sty-
renheten på bryggan är ställbar och det 

Färjerederiets VD Anders Werner med Braheborgs gudmor Ann-Marie Nilsson, 
kommunalråd i Jönköping.

Trafikverket är en sam-
hällsutvecklare och färjor 
är en del av Trafikverkets 

kärnverksamhet.  
FÄRJEREDERIETS 

STyRELSEORDFöRANDE 
BO WIKSTRöM

text & foto: leena tegevi 

Största fartyget någonsin
Braheborg blir det största fartyg som har trafikerat Vättern. Då trafiken är kommersiell lyder 
hon under andra regler än en rent statlig färja. Avståndet mellan Gränna och Visingsö är 6,3 
km och området är klassat som fartområde D enligt transportstyrelsens indelning. Detta, 
samt att fartygets dräktighet är över 500, innebär en hel del extra utrustning och högre krav 
på bemanning och utbildning. En del intrimning och utbildning av personal kvarstår innan 
Braheborg sätts in i trafik någon gång under senvintern. 
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finns dessutom en extra styrpanel på ena 
sidan om man behöver extra bra sikt längs 
med fartygssidan vid hårt väder. Sikten är 
annars otroligt bra runt om på den 13 me-
ter breda bryggan med panoramafönster 
ända ner till golvet. Dessutom finns det 
en kamera i båda ändarna för bättre av-
ståndsbedömning vid lossning och last-
ning, samt 16 olika internkameror för att 
hålla uppsikt över maskinrum, salonger 
osv. Här finns även dubbla radarsystem 
och elektroniska navigationssystem. 

Hans-Erik berättar för de intresserade 
besökarna att man kan ”göra allt” från 
bryggan. Förutom att ha uppsikt genom 
de olika kamerorna, kan man direkt se 
bränsleåtgången vid körning, man kan 
styra arbetsbelastningen, temperaturen i 

tankarna, brandpumpar, länspumpar osv. 
Fartyget är också utrustat med tre MES-
system (Marine Evacuation System) be-
stående av slides och räddningsflottar som 
kan utlösas automatiskt från bryggan. 
Dimsprinklersystem finns i salongerna 
och i maskinrummet. Bildäck är utrustat 
med sprinklers och vattenkanoner. I ma-
skinrummen finns totalt fyra Volvo Penta 
D16-maskiner, två i varje ände, hopkopp-
lade parvis med en vridbar propeller (360 
grader). Fartyget svängs med propellern. 

Passagerarsalongerna är ljusa och luf-
tiga med plats för 264 sittande. Det är 
fin utsikt och vid en del platser finns det 
strömkällor för datorer etc. På soldäck 
finns bänkar att sitta på under soliga  
dagar.

Befälhavaren Hans-Erik Wetterlind är 
mycket nöjd med arbetsmiljön ombord 
och att fartyget ligger så bra i sjön. 

– Hon funkar jättebra i de väderförhål-
landen som jag har varit ute i hittills. Hon 
rullade inget, varken i NO 15 m/s eller SW 
15 m/s. 

Färjan liknar inte någon annan i Färjerederiet. 
Man har tagit hänsyn till väder och överbry-
tande sjö. Inredningen i passagerarsalongen 
är anpassad för att göra resan till en upple-
velse.  Distriktschef i Färjerederiet JONNy öDÉEN

Befälhavaren Hans-Erik Wetterlind 
hade många besökare på bryggan. 

FAKTA
VF 351 Braheborg
Längd: 58,3 m
Bredd: 14 m
Djupgående: 3,3 m
Passagerare: 397
Bilar: 34 stycken
Bruttodräktighet: 1 499
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PowerCell har sin huvudsakliga inrikt-
ning på fordonsindustrin men precis som 
med förbränningsmaskiner kan tekniken 
fungera lika väl på ett fartyg som i fasta 
installationer på land. De senaste åren har 
intresset för elektrisk drift ökat betydligt 
och flera fartyg har både projekterats 
och byggts. Utanför Offshoreindustrin, 
där dieselelektrisk drift av exempelvis 
supplyfartyg nästan blivit standard, har 
konceptet haft svårt att slå igenom på 
mindre tonnage. De senaste två åren har 
det dock kommit en rad nya fartyg som 
kännetecknas av stor experimentlusta (se 
Skärgårdsredaren nr 4 2013 om franska 
eldrivna färjor). Det är fartyg för kort fart 
i till exempel städer. Ofta är det frågan 
om prototyper som drivits fram av mil-
jöskäl och med stort inslag av offentlig fi-
nansiering. Det vanliga är att dessa fartyg 
är batteribaserade men det förekommer 
många olika typer av energilagringssys-
tem i kombination, från superkapacitorer 
till solenergi. 

Principen för bränsleceller upptäcktes 
redan 1839 men har först på senare tid 
blivit ett realistiskt alternativ, främst inom 

fordonsindustrin där små produktionsse-
rier rullas ut 2015. Där har serierna för-
utsättningar att bli stora och det leder till 
stora kostnadsminskningar. 

Som ett batteri
En bränslecell fungerar nästan som ett 
batteri. I de tidigare versionerna tillsatte 
man syre och vätgas och producerade el. 
PowerCell har gått en annan väg och ut-
går från diesel vilket är betydligt svårare 
än från ren vätgas eller metan. Fördelen 
är att diesel redan har en utbyggd infra-
struktur. Det finns att tillgå överallt och 
det finns redan ombord. Inga dyra och 
komplicerade extra tankar behövs. 

De första bränslecellssystemen från Po-
wer-Cell utvecklas för integration i last-
bilar. Tanken är att när chauffören vilar 
så behöver inte motorn köras, utan man 
kör en bränslecell på ca 3kWe (kilowatt 
el) för de system som måste vara igång un-
der vilan, exempelvis luftkonditionering. 
Det förbereds redan nu anti-tomgångslag-
stiftning i USA och då kan en så kallad 
”Power Pac” från PowerCell vara ett ut-
märkt alternativ. Systemet kommer också 

att användas i vissa telecom-applikationer 
där man behöver ett stort energilager, ex-
empelvis på landsbygden i Afrika.

Värme på köpet
Dessutom kan man få betydande värme-
energi. En PowerCell Power Pack ger cirka   
7 kW värme vid en elektrisk effekt på  
3 kWe varav den största delen finns till-
gängligt som kylvatten vid ca 70-80°C. 
Elen är likström på 24 Volt. Storleken på 
en 3 kWe PowerPac är mindre än ett kyl-
skåp. 

En bränslecell på ett normalstort skär-
gårdsfartyg kan till stor del avlasta pan-
nan och eliminera landströmmen. För ett 
fartyg med större behov kan man instal-
lera flera bränsleceller. 

Bränsleförbrukningen vid nominell ef-
fekt ligger på ca 256 g/kWh. Det betyder 
ca 10 kg bränsle för 12 timmar vid 3 kWe. 
Då får man värmen gratis. Livsläng-
den beräknas att 2015 kunna uppgå till  
10 000 timmar. Bränslecellen bör kombi-
neras med ett batteripaket om det före-
kommer stora lastvariationer. 

Eftersom bränslet renas i ett antal re-
ningssteg innan det förs till bränslecellen, 
och kvarvarande vätgas bränns kataly-
tiskt, består avgaserna endast av koldi-
oxid och vattenånga vilket bidrar till en 
bra luftkvalitet runt systemet. Man behö-
ver inget avgasrör om man har tillräcklig 
rumsventilation. Det kan vara tillräckligt 
med luftkylning men bäst är anslutning 
till fartygets kylsystem. 

En anläggning består av en bränslecell-
modul och en dieselreformer-modul. Den 
senare omvandlar dieselbränslet så att 
det kan användas i bränslecellen genom 
ett antal katalytiska steg.  Planer finns för 
närvarande för större bränslecellsmodu-
ler på upp till 25 kWe. Under 2014 startar 
fälttestning av ett antal 3 kW-enheter i 
landbaserade tillämpningar. 

Vid rundvandringen visades förutom 
PowerCells laboratorium och fabrik en 
personbil försedd med bränslecelldrift. 
Som avslutning informerade Magne Möl-
ler från Bureau Veritas att de som enda 
klassbolag har tagit fram guidelines för 
bränsleceller.
text: ola stephanson, idea marine

batteridrift lika iskallt  
som etanol är idag
Vid ett studiebesök på PowerCell i Göteborg fick ett 20-tal deltagare från Skärgårds-
redarna och Swedeocean en mycket intressant inblick i tekniken runt bränsleceller. 

Samlingen togs emot av utvecklingschefen Andreas Bodén och Thomas Tingelöf 
och visades efter en presentation runt i laboratoriet och fabriken. 

 Om fem år är
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Rederiet har idag fyra enheter varav två 
utnyttjas kommersiellt. Kring forsknings-
fartyget Sabella kretsar det mesta, men 
på senare år har rederiet också skonaren 
Nina i fart. Dessutom förfogar bolaget 
över de mindre båtarna Caroline och 
Magdalena.

Ägare till bolaget är Kenneth Olsson 
Karemo och Tomas Olsson, efternamnet 
till trots inte alls släkt med varandra. Men 
de har andra beröringspunkter, nämli-
gen kärleken till havet. Båda växte upp i  
Helsingborgstrakten och kom tidigt i 
kontakt med sjöscoutkåren på Råå där 
de fortfarande är aktiva. Kenneth har se-
dan 2000 varit skeppare på turfiskebåtar 
i Skåne och 2007 började han på Sabella.

Sabella köps in
I maj 2009 förvärvades samtliga aktier 
i Shipboat TL AB (Thomas Lindblom), 
Limhamn och detta bolag ändrade sam-
tidigt namn till Sabella AB. Med i köpet 
följde fartyget Sabella som använts av 
Lunds Universitet som forskningsfartyg 
med provtagningar i Öresund. Detta upp-
drag sysselsätter ännu fartyget, men inte 
alls i lika stor grad som tidigare.

Vad är då Sabella? Inte är det någon 
kortform av Isabella, utan namnet på en 

havsborstmask Sabella Penicillus. Den  
lever i lerrör som har sitt fäste i lerbotten 
eller är förankrade i skal. Denna havs-
borstmask har inget tydligt huvud utan en 
praktfull tentakelkrona som den fångar 
mannaregnet av plankton från ovan med. 
Tentakelkronan dras omedelbart in i rö-
ret om något farligt närmar sig. Fartyget  
Sabellas skorstensmärke föreställer en så-
dan tentakelkrona.

Stor variation
Sabella används idag till många olika 
verksamheter. Som tidigare nämnts an-
vänds hon till Lunds universitets marin-
biologiutbildning och till universitetets 
forskning. Fartyget har tagit prover från 

bottenfaunan i Laholmsbukten, Skälder-
viken och Öresund och provfiskat för 
Fiskeriverket. Men till största delen är 
fartyget sysselsatt med exkursioner för 
Helsingborgs bildningsnämnd. Skolklas-
ser från 5:e klass och upp till gymnasiet 
får biologi- och miljöundervisning om-
bord ute på Öresund. Sabella används av 
kommuner från Höganäs i norr till Fal-
sterbo i söder. Under 2013 genomfördes 
170 sådana utbildningsturer.

Under åren 2007 – 2013 användes Sa-
bella sommartid som ”Möllebåten” med 
guidade turer runt Kullaberg två gånger 
om dagen samt två gånger i veckan till 
kvällsfisketurer i närområdet. Denna 
verksamhet kommer inte att tas upp i år 
utan man satsar på mera uppdrag med 
Nina (se nedan). Under höstarna, när sil-
len går till, räcker de existerande turfis-
kebåtarna i Helsingborg inte till och då 
går också Sabella på sådana turer. Hon är 
lämplig för det lite mindre företaget eller 
fiskeklubben och används också till släkt-
träffar, kamratgäng och så vidare. Farty-
get har certifikat för 29 passagerare.

Nina komplement
Skonaren Nina byggdes 1996 på Styrsö av 
balsa och plast för en redare på Donsö. 

Sabella AB – många verksamheter   i en och samma båt
Som kringfarande reporter har jag under ett antal år haft förmånen att träffa många duktiga och 
entusiastiska företrädare för skärgårdsrederier. Alla med sin struktur med tillvaratagande av de  
förutsättningar som finns på orten. Det var därför med viss förväntan jag for till Helsingborg för 
att närmare studera en av föreningens nya medlemmar, Sabella AB. Dessutom tangerade deras 
verksamhet mitt andra stora intresse inom det maritima området, nämligen fiske och fiskebåtar.

text: krister bång

Forskningsfartyget vid sin ordinarie tilläggs-
plats på Norra Väster i Helsingborg. På fartygets 
sida står ”Tillsammans stöder vi forskningen för 
en sundare havsmiljö” där sund också kan upp-
fattas som Öresund. FOTO FRÅN REDERIET.

Kring forskningsfartyget  
Sabella kretsar det mesta,  
men på senare år har rederiet 
också skonaren Nina i fart. 
Dessutom förfogar bolaget 
över de mindre båtarna  
Caroline och magdalena.
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Hon användes flitigt i charterverksamhe-
ten i Göteborgs skärgård och till Skagen 
och Norge. Skutan fick tidigt namn om sig 
att vara en av Sveriges snabbaste skonare. 
Under en tur utanför Skagen råkade hon 
i september 2006 bryta båda masterna 
under en storm. Sedan blev hon liggande 
mastlös på Donsö.

Den 1 april 2011 köpte Sabella AB far-
tyget och några dagar senare avgick hon 
till sin nya hemmahamn Helsingborg. Där 
vidtog renoveringen. Två Douglasgranar 
på 40 meter från Rössjöholms Gods på 
Hallandsåsen fälldes och transporterades 
med specialtransport till Råå Båtvarv där 
de långsamt fick torka under ett halvårs 
tid. 

Allt som var lackat slipades ner och 
lackades på nytt 7 gånger. Alla funktioner 
kontrollerades och lagades efter behov. Så 
småningom blev allt färdigt och den 30 
maj 2012 var renoveringen klar och Nina 
besiktigades utan problem och fick ett 
passagerarcertifikat för 29 personer. 

Under 2013 gjordes 45 turer med Nina 
från Helsingborg, varav 15 var öppna tu-
rer. Hon används alltid tillsammans med 
mat som räkfrossa eller sill och potatis-
kryssningar. Det finns 13 kojer ombord 
för den som vill hyra fartyget för en längre 
tid. Under 2014 utökas användningen av 
Nina sommartid. Sabellas tjänstgöring i 
Mölle dras in till förmån för Ninas utö-
kade sommarprogram.

Spökgarnsdraggning
På vintern används företaget till spök-
garnsdraggning. I Öresund finns ett stort 

antal övergivna nät på botten som utgör 
fara för bottenlivet i sundet. EU har gått in 
och delfinansierar verksamheten med att 
finna dessa garn. Strax söder om Helsing-
borg hittade man nyligen en stor silltrål 
övergiven vilken inte borde finnas där ef-
tersom trålning i Öresund är förbjuden.

Sabellas historia
Fartyget byggdes 1968 som häcktrålare 
vid det norska varvet Båtservice A/S i 
Mandal. Det var av en ny konstruktion 
som konstruerats för att gå energisnålt 
och kom att kallas Glunt-trålare efter det 
första fartyget i serien. Sabella byggdes 
med namnet Kvisla för en norsk redare 
som dock aldrig löste ut fartyget utan det 
såldes i november 1970 via en mäklare 
i Göteborg till Lunds Universitet för att 
användas som forskningsfartyg. Fartyget 
döptes om till Carolina och fick sin fasta 
hamn i Bäckviken på Hven där skepparen 
bodde (svartvita bilden t h).

I juli 1982 lämnade hon Öresund för ett 
tag då hon övertogs av Sveriges Geologis-
ka  Undersökning i Uppsala. I maj 1990 
var hon tillbaka i Sundets Pärla inköpt av 
Helsingborgs Bogser AB för att användas 
som miljöfartyg. Nu ändrades också nam-
net till Sabella.

I december 1992 övertogs hon av Han-
delsbolaget Sabella i Helsingborg med 
fyra delägare och med skepparen Alex 
Persson som frontfigur. På nyårsafton 
1995 såldes hon till Sabella AB i Helsing-
borg med Bent Elgaard som företrädare. 
Han i sin tur sålde fartyget den 1 januari 

2009 till Shipboat TL AB (Thomas Lind-
blom) i Limhamn och det var från honom 
de nuvarande ägarna förvärvade fartyget 
i maj 2009.

Ninas historia
Detta fartyg beställdes 1994 av skepps-
redaren Willy Johansson på Donsö hos 
Johnson Marin AB på Styrsö med båt-
byggare Bosse Johnson som den drivande 
kraften. Nina skulle vara ett modernt 
segelfartyg byggd efter en gammal och 
mycket snabbseglande förebild nämli-
gen postjakten Castor från 1867 byggd i 
Nykøbing Falster. Nina förlängdes dock 
några meter för att få ännu bättre seg-
lingsegenskaper. Hon byggdes efter en 
ny teknik med plast och balsa som gjorde 
skrovet mycket starkt. Hon utrustades 
med den senaste tekniken och komforten 
för att kunna seglas hela året om. I decem-
ber 2000 överfördes hon genom gåva på 
Nina Shipping AB på Donsö med samma 
intressenter som tidigare. Och som ovan 
nämnts inköptes hon av Sabella AB i april 
2011.

Sabella AB – många verksamheter   i en och samma båt

De båda ägarna Kenneth (till vänster) och Tomas (till höger) håller ett vakande öga på omgiv-
ningen. Här ombord på Nina. FOTO FRÅN REDERIET.

Rederiet gör alltfler turer med sin 
skonare Nina. FOTO FRÅN REDERIET.
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Kent föddes visserligen i Stockholm, men 
för hans del började egentligen det hela 
under krigsåren med några barndomsår 
på farbroderns gård i Värmland, i gräns-
trakterna mot Norge. Det var oroliga 
krigsår då man inte visste vad som skulle 
hända med Sverige. För Kents del blev 
vistelsen fylld av praktiska göromål som 
kom att bilda grunden för hans sysselsätt-
ning med båtar och motorer.

Väl hemma i Stockholm bosatte sig fa-
miljen Krusell i Blåsut i de nybyggda söd-
ra förorterna. På Polhemsgymnasiet fick 
Kent en grundlig utbildning, såväl prak-
tisk som teoretisk, i mekanik, svetsning, 
smide, svarvning och mycket annat. Den 
första praktikplatsen fick han på Ekens-
bergs varv, vilket ledde till en ständigt 
ökande mängd uppdrag för både mari-
nen och flygvapnet. Tillsammans med sin 
kamrat Håkan Haglund grundade Kent 
företaget Indema AB, som under 1950-ta-
let fick en rad stora uppdrag inom svets 
och smide med svårhanterliga arbeten 
både ovan och under vatten. 

Trots de många uppdragen underhöll 
Kent samtidigt ett brinnande intresse för 
segling och båtbyggeri. Han tävlade flitigt 
under 5 – 6 år i mitten av 1950-talet med 
en egen skärgårdskryssare i både skär-
gården och Mälaren. Intresset övergick i 
slutet av 1950-talet till Starbåt och SM-
tävlingar i Sandhamn. 

Allt tog ett abrupt slut då Kent skada-
des illa i samband med en svår bilolycka 
1960 och tvingades upphöra med de 
slitsamma svets- och upphuggningsupp-

dragen. Det blev tid att tänka om, vilket 
resulterade i en helt annan sysselsättning 
i och med att Kents stora fiskeintresse tog 
form. Tillsammans med en vän köpte han 
västkusttrålaren ”Ariosto”, som några år 
framöver blev basen för det strömmings-
fiske som han påbörjat i Stockholms skär-
gård och längs den norrländska kusten i 
Bottenhavet. Det är ett såväl slitsamt som 

äventyrligt och farligt yrke, och det var 
även lite si och så med lönsamheten, inte 
minst beroende på den usla transportor-
ganisationen på land för att få de landade 
fångsterna till importörer och kunder. 

År 1963 gjorde sig även skadorna från 
bilolyckan påminda, och Kent insåg att 
det åter var dags att fundera på framti-

Med milsvid utsikt över 
svensk skärgårdstrafik

möte med Kent Krusell

Utsikten är milsvid och hänförande över den södra skärgårdsvärlden och Mysingen från det Krusellska 
huset på Dalarö. Här har Kent och Jane varit bosatta med båtar och skärgårdskultur in på knutarna 
i drygt 20 år nu. Livet och verksamheten på sjön har präglat deras liv, inte bara Östersjön utan väl så 
mycket de svenska och norska kusterna. Att Kents intresse för strömmingsfisket än idag är lika levande 
går inte att ta miste på. Det är nära ner till bryggorna för den dagliga ransonen av purfärsk strömming.

✯  Lennart Jarnhammar | Porträttet

Kent Krusell har fantastisk utsikt från huset på Dalarö. FOTO LENNART JARNHAMMAR
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den. Under en kortare period försökte 
han lansera den polska mopeden Geting 
på den svenska marknaden. Polen låg 
under de här åren inte riktigt i framkant 
av den europeiska mopedmarknaden, 
varför det uppstod en rad problem med 
de tekniska detaljerna och inte minst de 
tilltänkta återförsäljarna. Kent tvingades 
till en mängd äventyrliga och egendom-
liga resor till Polen, vilket till sist ledde till 
beslutet att helt tänka om.

Under Kents fleråriga vistelse i Stock-
holms skärgård hade funderingarna på 
att starta en egen passagerartrafik i södra 
skärgården börjat ta form. Waxholmsbo-
laget hade i slutet av 1950-talet mer eller 
mindre upphört med trafiken på övärlden 
runt Dalarö, Ornö och Utö, och passage-
rartrafiken i området var minst sagt efter-
satt. 

För att råda bot på detta köpte Kent 
skrovet till det lilla motorfartyget ”Rånö” 
på våren 1966. Ursprungligen hade Gus-
tavsson & Anderssons varv planerat att 
bygga en serie lustjakter för export till 
USA. Det första skrovet visade sig dock 
vara för litet för den tilltänkta inred-
ningen, och Kent såg sin chans att på 
egen hand fullborda båten. Han fick nu 
möjlighet att utveckla sina praktiska och 
kreativa idéer för att rita, konstruera och 
inreda sina egna fartyg. ”Rånö” blev det 
första i en serie, och den första trafiken 
inleddes mellan Årsta havsbad och Utö till 
midsommar 1966. Med ombord fanns då 
Claes Pettersson som däcksman, och det-
ta nära samarbete skulle fortsätta många 

år framöver. Snart utökades trafiken till 
stora delar av övärlden runt Dalarö och 
Ornö. Den utvecklades på ett bra sätt, 
och 1970 såldes ”Rånö” till Waxholms-
bolaget, som även övertog trafiken i södra 
skärgården.

Det var nu dags att bygga större. Upp-
draget att bygga ”Silverö” gick 1970 till 
Marinteknik Verkstads AB i Östhammar. 
Kent bildade samtidigt det egna rederiet 
Krusell Fartygsservice AB och inledde 
samma år direkttrafik under sommaren 
mellan Stockholm och Sandhamn. I sam-
råd med rederichefen Lennart Vatting 
på Waxholmsbolaget träffades året efter 
ett avtal om att överföra ”Silverö” till 
WÅAB:s flotta under en 5-årsperiod med 
Kent som befälhavare ombord.

År 1973 var det åter dags för ett nytt 
fartygsbygge, som Kent döpte till ”Silver-
pilen”. Ritningar, konstruktion och inred-
ning stod han även nu själv för; det blev 
ett signum för alla hans egna fartyg. Själ-
va bygguppdraget gick till Gustafsson &  
Anderssons Varv på Lidingö, som leve-
rerade fartyget till försommaren 1974. 
Med ”Silverpilen” öppnade Kent och 
Jane Krusell en helt ny passagerartrafik 
mellan svenska västkusten och Norge 
med sommartrafik mellan Strömstad och 
Fredrikstad. Det långa samarbetet med 
Claes Pettersson fortsatte.

Trafiken var mycket framgångsrik från 
första början. Varje dag fylldes ”Silverpilen” 
med svenska och norska turister med tolv 
betalda avgångar varje dygn. Man träffa-

de gynnsamma avtal med de norska stats- 
järnvägarna, och allt fler shoppingsugna 
norska turister hittade ombord för att 
kunna handla billigt i Strömstad. Inte 
mindre än 1 500 passagerare togs dagli-
gen ombord på fartyget, där även taxfree-
försäljning och taxfreebar lockade. Totalt 
bestod besättningen av nio personer. Kent 
körde, Claes ansvarade på däck och i ma-
skin och Jane och Barbro Pettersson för 
servering och försäljning ombord. 65 000 
turlistor och 600 affischer trycktes och 
sattes upp för att locka passagerare. Varje 
vecka annonserades i fyra av de viktigaste 
norska och svenska dagstidningarna. Re-
sultatet lät inte vänta på sig, och för varje 
år ökade antalet passagerare.

Den intensiva sommartrafiken under 
juni, juli och augusti pågick drygt 10 
veckor varje säsong. Första turen avgick 
klockan 10 på förmiddagen, och dagen 
avslutades inte förrän 20.45. Fram till 
klockan 21.30 bunkrade man och inte 
förrän dess var man klara för kvällen. 
Några timmars sömn och så upp tidigt på 
morgonen för bunkring innan det åter var 
dags för den första morgonturen.
 
Under vinterperiodernas uppehåll med 
västkusttrafiken var Kent ständigt verk-
sam med nya fartygsprojekt. 1978 såg 
ett nytt Krusellfartyg dagens ljus, nu med 
namnet ”Silverfjord”. Det blev åter Kent 

Kent var en viktig kugge i  
föreningens styrelsearbete  
åren 1992 – 1997.

Håkan Haglund t v och Kent Krusell startade tillsammans företaget Indema AB på 
1950-talet. FOTO kENT kRuSELLS pRIvATA

 FOTO kENT kRuSELLS pRIvATA
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som stod för all planläggning och kon-
struktion, och återigen valde han att lägga 
beställningen hos Marinteknik i Östham-
mar. 

”Silverfjord” levererades på hösten 
1979 och hyrdes i ett första skede ut för 
en nylanserad trafik i Öresund på traden 
Landskrona – Köpenhamn. Snart upp-
stod stora problem med trafiken, varför 
Kent bröt kontraktet och tog tillbaka 
fartyget från de våghalsiga och tillfälliga 
skepparna. 1981 uthyrdes och flyttades 
”Silverfjord” till en ny passagerartrafik, 
som påbörjades på traden mellan Luleå 
och Kemi på finska sidan. 1984 var det 
dags för trafik mellan Strömstad och Kos-
teröarna. 1991 var ”Silverfjord” tillbaka i 
Stockholms skärgård, och då återtog Kent 
fartyget i sin egen och sönernas regi. 1993 
bildade de tillsammans JK Rederi AB.

Redan 1980 hade den slitsamma Ström-
stad–Fredrikstads-trafiken för Kents del 
pågått i mer än sex år. Kents styrman 
Claes Pettersson hade på hösten 1979 
också beslutat sig för att gå vidare och 
fick snart en fin anställning på Waxholms-
bolaget som trafikledare på rederiet. Det 
var dags för Kent att trappa ner och låta 
sönerna Jerry och Jonny fasas in i verk-
samheten. Ytterligare ett fartyg byggdes. 
1987 levererades ”Silverbris” från Store-
bro varv och sattes i chartertrafik i norra 
Bohuslän. Fram till 1993 var trafiken på 
västkusten igång som vanligt men nu med 
sönerna Jerry och Jonny som befälhavare 
ombord. Under dessa år ökade  trafiken 
till 2 000 passagerare om dagen.

Samma år hade Kent hunnit bli 60 år och 
valde nu att få tid över för både husbygge 
på Dalarö och styrelsearbete inom Skär-

gårdsredarna. Han hade lång erfarenhet 
av och stor kunskap i de flesta sjöfartsfrå-
gor. Rederi Krusell var först bland med-
lemmarna att bli ISM-certifierade i slutet 
av 1990-talet och var på så sätt med om 
att anpassa reglerna för de svenska min-
dre passagerarfartygen. 

Han arbetade också med de nya an-
svarsförsäkringarna inom föreningen. 
Som styrelseledamot deltog Kent även i 
arbetet med att påverka reglerna när det 
nya behörighetssystemet skulle införas 
men även i Skärgårdsredarnas kampanj 
mot dåvarande Sjöfartsverket för att få 
använda öppna vändbara räddningsflot-
tar i inre passagerartrafik. Kent var en 
viktig kugge i föreningens styrelsearbete 
åren 1992–1997.

I december 2013 firade Kent sin 80-års-
dag på Dalarö. Han är fortfarande i full 
fart med skidåkning vid vinterhuset i Sä-
len, och det stora intresset för vackra och 
snabba bilar har inte minskat nämnvärt 
med åren. Det egna strömmingsfisket på 
Dalarös bryggor har inte heller upphört.

Att varje dag få uppleva årstidernas 
växlingar i skärgården från berget vid  
Dalaröudde är honom väl unt efter ett 
långt och äventyrligt liv till sjöss – en här-
lig plats för att avnjuta egenfiskad nystekt 
strömming.

lennart jarnhammar i januari 2014

 FOTO kENT kRuSELLS pRIvATA
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✯ Från Kust & Hav
Stockholm får en ny aktör inom båtsightseeing
För att möta det ökande antalet turister i Stockholm bildar Utö 
Rederi, Blidösundsbolaget och Stockholm Info ett gemensamt 
bolag för att bedriva båtsightseeing. 

– Vi är väldigt glada över att kunna presentera ett nytt högkvali-
tativt alternativ för turisterna i Stockholm. Vi tycker det är oerhört 
viktigt att Stockholm fortsätter utvecklas inom besöksnäringen 
och att staden kan visa upp ett brett utbud av prisvärda upplevel-
ser för turisterna säger Micha Gottfarb, VD på Stockholm Info AB.

Det gemensamma bolaget har köpt tre sightseeingbåtar från 
Holland som levererats för ombyggnation och anpassning till  
trafik i Stockholm. Båtarna beräknas tas i trafik i april.

–  De senaste åren har vi sett hur antalet turister på Stockholms 
kajer har ökat. Tillsammans med Stockholm Info och Utö Rederi 
kan vi nu även erbjuda båtsightseeing som ett komplement till 
våra skärgårdsturer säger Göran Ahlqvist, VD Blidösundsbolaget.

Stockholm Info bidrar med sin kunskap om turismen i 
Stockholm och sina starka marknads- och försäljningskanaler. 
Blidösundsbolaget och Utö Rederi bidrar med sin rederikompe-

tens. Det finns en stor efter-
frågan på den här typen av  
produkter och det finns 
utrymme att skapa bra upp-
levelser med hög service 
och kvalitet. Tillsammans 
kommer sightseeingbåtarna 
utgöra ett förstklassigt val 
för Stockholms turister.

Underrättelser för sjöfarande på nytt sätt efter nyår
Underrättelser för sjöfarande, Ufs, innehåller bland annat rättelser 
av sjökort, öppningstider för broar och kanaler, sjöfynd och andra 
uppgifter om förändringar och förhållanden till sjöss. Kongliga 
Sjökarteverket gav ut den första versionen av Ufs redan 1858, 
men tiden har sprungit ifrån pappersversionen och från den  
1 januari 2014 upphörde utgivningen av pappersutgåvan.

– Vi satsar istället på att förbättra servicen på www.sjofarts-
verket.se/ufs. Ufs-notiserna ska bli tydligare, sökfunktionerna 
ska utvecklas och det ska bli möjligt att skapa sin egen profil. 
På sikt kommer det även att gå att prenumerera på nya notiser 
från valt geografiskt område eller valda sjökort, säger Svante 
Håkansson, nautisk redaktör på Sjöfartsverket.
Nya Ufs-notiser publiceras i stort sett dagligen på Sjöfartsverkets 
webbplats. Notiserna samlas i PDF-dokument, som framöver 
kommer att publiceras varje vecka oberoende av helgdagar.

– PDF:erna kommer att publiceras i en svensk och en engelsk 
version istället för en gemensam som tidigare. Dessutom ändras 
storleken på PDF-formatet från A5 till A4, vilket ger större och 
tydligare sjökortsbilder, säger Svante Håkansson, nautisk redak-
tör på Sjöfartsverket.

Regeringen skärper kraven på minskat regelkrångel
Näringsministern sätter press på myndigheter att minska regel-
krånglet. Regeringens mål är full sysselsättning. Fler jobb kan 
skapas i små och växande företag om mindre tid och pengar 
spenderas på att hantera regelbördan. Därför får nu 16 myn-
digheter i uppdrag att minska handläggningstider, ta hand om 
förenklingsförslag från företag och redovisa hur de bidrar till att 
uppfylla regeringens mål. En av de utpekade myndigheterna är 
Transportstyrelsen.

Finskt fartyg ska trafikera Holmöleden
Trafikverket Färjerederiet har tecknat avtal med finska Finferries 
om köp av ett fartyg som ska användas för trafik på Holmöleden. 
Fartyget är på varv i Lysekil för genomgång och kommer att 
trafikera leden från och med sommaren 2014. Fartyget har ti-
digare gått i reguljär trafik bland annat i Åbo skärgård. Det tar 
160 passagerare i två passagerarsalonger och 8 personbilar på 
bildäck. Det är 33 meter långt och knappt 7 meter brett och är 
därmed större än färjan Helena Elisabeth som i dag trafikerar 
Holmöleden. Det är certifierat för sjötrafik i D-område (dvs sjöfart 
utanför skärgårdsområdet) och är även isförstärkt i enlighet med 
reglerna för isklass 1A. I och med inköpet kan Färjerederiet pre-
sentera en lösning för behoven av en förbättrad sjöförbindelse, 
som diskuterats i många år. I samband med övertagandet byter 
fartyget namn från Jurmo II till Capella.

– Det nya fartyget mångdubblar den möjliga lasten av per-
sonbilar och uppdelningen på två passagerarutrymmen innebär 
att vi också kan erbjuda en avdelning för allergiker. Vi är mycket 
glada över att få överta ett fartyg som är klippt och skuret för be-
hoven på Holmöleden, säger Färjerederiets chef Anders Werner. 

Utöver översynen av fartyget på Fridhems varv i Lysekil, 
ser Färjerederiet även över färjelägena i Norrfjärden och på 
Holmön för att anpassa till det större fartyg som ska tas i bruk. 
Holmöleden är den längsta led som trafikeras av Färjerederiet. 
Holmön ligger utanför Umeå, mellan svenska fastlandet och 
Finland. Färden från färjeläget i Norrfjärden till Holmön tar drygt 
en halvtimme och går över öppet hav. Det är sedan tidigare be-
slutat att färjan till Holmön ska förbli ett statligt ansvar.

Strömma vinnare av TRIP Global Award
För sjätte året i rad delades priset TRIP Global Award ut i  
kategorin ”Sveriges bästa upplevelse” på Svenska Turistgalan 
i december. Förutom Strömma var sju andra upplevelser nomi-
nerade – Vasamuseet, Skansen, ABBA-museet, Säfsen Resort, 
STF Aurora Skystation, Astrid Lindgrens Värld och Ishotellet. 
Konkurrensen om priset var hård. Med bara 24 röster fler än 
ABBA-museet valde svenska folket Strömma Kanalbolagets 
skärgårdsturer som bästa upplevelse i Sverige. Totalt röstade 
närmare 16 000 personer på Aftonbladets hemsida. 
Priset instiftades av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS). 
2010 vann Göta Kanalrederiet TRIP Global Award i kategorin  
Årets Bästa upplevelse.
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Gotlandsbolaget köper 25 % av Stockholms Reparationsvarv
Rederi AB Gotland har förvärvat 25 % av Stockholms 
Reparationsvarv AB med verksamhet på Beckholmen. Håkan 
Johansson, VD på Gotlandsbolaget, säger att Gotlandsbolaget 
har anlitat Stockholms Reparationsvarv många gånger och ser 
en miljövinst i att docka fartyg i närområdet i stället för på varv 
längre bort från Gotland.  Det ger också bättre förutsättningar att 
svara upp mot turlistan i Gotlandstrafiken. Hela Beckholmen har 
genomgått en omfattande miljösanering. Varvet kommer att fort-
sätta drivas av huvudägarna Erik Söderberg och Staffan Röberg. 
Stockholms Reparationsvarv AB etablerade sig i Beckholmens 
anrika varvsmiljö 1992. På den tiden hette företaget GV Varv 
AB. Anläggningen har två torrdockor och två kajer där man utför 
reparationer och underhåll. Varvet reparerar mellan 50 och 100 
fartyg per år; alltifrån rorofartyg till pråmar och örlogsfartyg.

LNG-problemen lösta för Fjord Line
Endast formaliteter återstår nu innan det blir möjligt för Fjord Line 
att bunkra sina LNG-färjor i Norge samtidigt som passagerare 
befinner sig ombord. Detta sedan norska myndigheter ändrat i 
föreskrifterna om hantering av farligt bränsle. Ändringen i före-
skrifterna gjordes av det norska Direktoratet for samfunnssikker-
het och beredskap, DSB, i december 2013 och innebär bland 
annat att man tagit bort formuleringen om att det inte får finnas 
några passagerare ombord medan LNG-bunkring pågår. 

Enligt myndigheten får bunkringen göras från landbaserade 
bränsleanläggningar eller LNG-tankbilar. Under 2014 kommer 
DSB och norska Sjøfartsdirektoratet sedan att gemensamt 
arbeta fram en lämplig reglering av LNG-bunkring från fartyg 
till fartyg.  Direktoratet for samfunnssikkerhet och beredskap, 
DSB, ska ge sitt godkännande i varje enskilt fall innan en opera-
tör kan påbörja LNG-bunkring medan passagerare är ombord. 
Skangass AS och Fjord Line AS har nu ansökt formellt om få 
tillåtelse att bunkra LNG i Risavika, dock så har DSB ännu inte 
avslutat sin riskbedömning. (KÄLLA: SJöFARTSTIDNINGEN)

Ännu en LNG-färja till Norge
Norska färjerederiet Norled har tagit leverans av landets första 
helt och hållet LNG-drivna bil- och passagerarfärja. Ytterligare 
en likadan färja kommer att levereras inom kort.

Den första färjan som levererats heter Ryfylke och har redan 
satts i trafik mellan Stavanger och Tau på norska sydvästkusten. 
Även färja nummer två i serien kommer att sättas in på samma 
linje. De bägge dubbeländade färjorna drivs uteslutande av LNG, 
som alltså används för både maskineri, stödfunktioner, elektrici-
tet och uppvärmning. 

– Det här är Norges första helt och hållet gasdrivna färja och 
något vi tror på inför framtiden. Den är miljövänlig och är en 
investering för framtiden både för fartygets ägare och dess pas-
sagerare, säger Norleds vd Ivan Fossan i ett uttalande. 

De nya färjorna är 123 meter långa, 18 meter breda och har ka-
pacitet för 550 passagerare och 165 bilar. De har fyra gasmotorer 
och ett gaselektriskt system. I normal drift kommer 2 till 3 motorer 
att användas. Enligt norska Skangass, som ska leverera gasen till 
de båda färjorna, kommer färjorna att ha en total veckoförbruk-
ning på omkring 65 ton LNG. Bunkringen kommer normalt ske  
2 till 3 gånger i veckan. De två nya färjorna kommer att ersätta tre 
äldre färjor som går på marin gasolja, vilket innebär att de nya fär-
jorna bidrar till en väsentlig minskning av utsläppen av koldioxid, 
kväve och svavel. 

– Vi är glada över det ökade intresset för LNG som fartygs-
bränsle. Hittills har den landbaserade industrin varit vår viktigaste 
kund, men nu märker vi tydligt av det ökade behovet för LNG 
inom sjöfarten, säger Tor Morten Osmundsen, vd för Skangass i 
ett pressmeddelande. (SJöFARTSTIDNINGEN)

Viking Line flaggar ut
Viking XPRS skiftade från svensk till estnisk flagg den 22 januari. 
Rosella har fått åländsk flagg efter att nästan fem år ha varit 
registrerad i Sverige. Ingen kommer att förlora jobben på grund 
av omflaggningarna enligt Viking Line. Alla blir omplacerade på 
andra fartyg. 

MGAB flyttar till Beckholmen
MGAB Maskin- och Fartygsservice som under många år har 
drivit sin verkstad på Blasieholmen kommer att flytta sin verk-
samhet till Beckholmen. Företaget flyttar in i Hus 527 som ligger 
direkt till vänster efter bron. MGAB är uppsagda i sina nuvarande 
lokaler, en konsekvens av Stockholm Stad och Nobelstiftelsens 
planer på ett Nobelcenter på tomten bakom Nationalmuseum. 
Redan i höstas flyttade Waxholmsbolaget sitt huvudkontor från 
Tullhuset på samma tomt. Även det en konsekvens av byggnads-
planerna. Magnus Bergman, VD på MGAB är nöjd med de nya 
lokalerna men kritisk till hur ärendet hanterats.

– Det är ett stort och mycket positivt steg att vi kan flytta till 
denna välanpassade verkstadslokal med ett bra läge. Egentligen 
är jag lite besviken eftersom min uppfattning är att vi borde 
kunna samsas med ett Nobelcenter på Blasieholmen. Nu gavs 
det inte utrymme för en analys av det och därför är denna lösning 
den absolut bästa vi kunde få.

MGAB har som affärsidé att leverera tjänster för hamn- och 
skärgårdstrafiken samt hamnanläggningar i Stockholmsområdet. 
Man fortsätter sin verksamhet på dubbla adresser under en 
övergångsperiod och räknar med att vara helt överflyttade efter 
sommaren. 

– Eftersom en stor del av våra kunder har sin verksamhet runt 
Ström- och Nybrokajerna kommer vi att behålla en ”terminal-
punkt” på Blasieholmen så länge det bara går. Min förhopp-
ning är att vi även framöver, dvs. under och efter byggnationen 
av Nobelcenter, ska ges möjlighet till en fast punkt även på 
Blasieholmen” säger Magnus Bergman.

FLYGBILD: FOTOGRAF OLA ERICSSON
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Fråga:
Måste jag skaffa tilläggscertifikaten* för att få behålla 
min FB (fartygsbefäl) klass VI när de nya behörigheterna 
(STCW Manila) börjar gälla 2017?

Jag jobbar på skärgårdsfartyg men kör ibland extra i 
kustsjöfart och vill därför inte konvertera till FB klass VI 
inre fart. 
*(Basic Safety, avancerad brand, räddningsfarkoster &  
beredskapsbåtar)

Svar:
För att behålla behörigheten FB klass 
VI krävs 12 månaders sjötid och för 
FB klass VI inre fart krävs 6 månaders 
sjötid under en 5-årsperiod precis som 
förut. 

För att få jobba som befäl på fartyg i 
större fart än inre fart krävs de olika 
tilläggscertifikaten som tillägg till den 
ordinarie behörigheten. Så har det 
också varit tidigare, det nya är att till-
läggscertifikaten inte får vara äldre än 
5 år från och med 2017 och därefter 
måste förnyas. 

✯ Läsarnas frågor
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Strömma tar över Aphroditebåtarna
Strömma har från Torbjörn och Mimmi Karlsson förvärvat Royal 
Sightseeing. Förutom Aphroditebåtarna har Strömma även för-
värvat de två pontonerna vid Strandvägen samt namn och varu-
märke. Verksamheten övergår under våren till Strömma. Avsikten 
är att fortsätta bedriva Hop on-Hop off trafik lika tidigare år med 
fartygen. Samtlig personal i Royal Sightseeings verksamhet är 
välkommen att söka tjänst hos Strömma som ser fram emot ett 
bra samarbete. Strömma har en länk på sin hemsida som leder 
till ett rekryteringsverktyg där alla som vill söka är välkomna att 
anmäla sig. 
http://www.stromma.se/sv/TopTopMenu/Om-oss/

Storebro tar över Nord West
Storebro Boats AB förvärvade den 12 januari 2014, Nord West 
Yacht. Nord West Yachts har sedan början av 1990-talet tillver-
kats på Orust och har precis som Storebro True Scandinavian 
gjort sig kända för att skapa båtar med exklusivitet i åtanke. 
Tillverkningen av Nord West, som legat nere sedan februari 2013, 
återupptas omedelbart men flyttas i samband med förvärvet till 
Storebro Boats ABs båtfabrik i småländska Storebro.

Ta båten till skidbacken
Varför köra på hala vägar packade med bilar till backen när du 
kan luta dig tillbaka och bara njuta av åkturen? Vinteräventyret 
är bara en kort båtresa bort. Om man bor i Stavanger vill säga. 
Rødne Fjord Cruise kör på två timmar från Stavanger till Sauda 
Skisenter som är en av sydvästra Norges största skidanlägg-
ningar. Sauda har 5 liftar med en kapacitet på 5200 personer per 
timme, längsta nedfarten är 6 km. Du kan välja mellan flera alpina 
vandringsleder, en snowboardpark och preparerade spår i fjällen. 
Vilken resa!

Swedish Maritime Day 8 april
Förra årets konferens lockade fler än 450 deltagare. Nu bygger 
man vidare för att göra Swedish Maritime Day 2014 ännu mer 
intressant och dynamisk. Det blir en heldag som ger överblick 
och fördjupning inom havsmiljö och Sveriges samtliga maritima 
branscher. Swedish Maritime Day inleds med en gemensam för-
middagssession där ledande företrädare för forskning, näringsliv 
och offentlig sektor håller föredrag och deltar i panelsamtal. 
Temat för förmiddagens session är den nationella maritima  
strategin. Eftermiddagen består av sex parallella spår som ger 
dig möjlighet att forma ditt eget konferensprogram. 

EfTErMiddagssEssiOn:
• Havsförvaltning till nytta för alla.
• Offshore i tillväxt.
• Hållbar bioteknik för smart sjömat.
• Sjöfart.
• Maritim turism: Soft Adventure på export.
• Marinteknik i utveckling.

Under sessionen Maritim turism står följande i programmet:  
Den nationella satsningen på nya exportmogna destinationer  
har pekat ut skärgårdarna i Stockholm och Bohuslän med stor 
potential. Vilka krav och förväntningar ställs på besöksnäringen 
och vilket ansvar har samhället som både vill utveckla och bevara 
våra känsliga kustmiljöer? Har vi den potential som krävs i hård 
internationell konkurrens? Ta del av internationella omdömen, 
lyssna på framgångsrika företag inom Soft Adventure samt möt 
politiker som vill röja hinder för tillväxt. 

På kvällen blir det middag och underhållning. Anmälan på: 
http://swedishmaritimeday.se/

Almedalsveckan 29 juni – 6 juli 2014
Riksdagsvalet påverkar Almedalsveckan 2014 på många sätt. 
Dels genom valet av ämne för arrangörernas evenemang, men 
även på ett ökat intresse från ytterligare arrangörer att delta. 
Under hösten har många helt nya organisationer hört av sig 
om deltagande. Totalt beräknas minst 25 000 personer delta i 
årets vecka. Antalet besökare från politiska partier och media 
kommer att vara rekordhögt. Utländska besökare, från både 
media och organisationer, valbevakar även i större grad veckan. 
Mängden programpunkter beräknas även slå rekord i antal. 
En annan intressemätare är den ökade efterfrågan på att hyra 
mark av Region Gotland. Sjöfartsforum arrangerar den Maritima 
Mötesplatsen även i år.

Skibåt. FOTO PER FJELLHEIM

Maritim Mötesplats 2013. FOTO LEENA TEGEVI
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Mera kryssningstrafik till Visby
Genom ett samarbete mellan Region Gotland och Copenhagen 
Malmö Port (CMP) ska Gotland bli ett strategiskt mål för den 
växande kryssningsturismen i östersjön. En ny kryssningskaj är 
en viktig förutsättning. I januari undertecknades en avsiktsförkla-
ring som syftar till att utveckla Visby som kryssningsdestination.

– Trots att samtliga kryssningsfartyg som rör sig i nord-sydlig 
riktning på östersjön passerar Gotland hänger ön inte längre 
med kryssningsutvecklingen. Avsaknad av kajplats är det största 
problemet. Vi är därför mycket glada över att inleda samarbete 
med CMP som vi kan utveckla verksamheten tillsammans med, 
säger regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.

– Vi ser stor potential i Gotland som kryssningsdestination 
och som en ytterligare anhalt i vårt kryssningserbjudande, säger 
Johan Röstin, vd för CMP.

avsikTsförklaringEn innEbär aTT parTErna ska:
• Ta fram ett gemensamt affärskoncept för att stärka båda 

parters marknadspositioner inom kryssningsverksamheten.
• Arbeta fram en långsiktig funktions- och marknadsförings-

plan samt finansieringsmodell för en ny kryssningskaj.
• I samverkan med Gotlands näringsliv skapa nödvändiga ser-

vicestrukturer.

Målet är att träffa ett långsiktigt samarbetsavtal senast den 
31 december 2014. Parallellt med förhandlingarna kraftsamlar 
Region Gotland nu för att kunna börja bygga så snart som möj-
ligt. En ny kaj kan stå färdig 2018. (Källa CMP)

Sveriges största vägfärja får namnet Saturnus
Sveriges genom tiderna största vägfärja ska nästa höst sättas i 
trafik på Gullmarsleden, som går över Gullmarsfjorden strax ut-
anför Lysekil. Den nya färjan får namnet m/s Saturnus.

Den nya färjan byggs i Lettland och Finland och har redan 
sjösatts i Riga. Efter ytterligare stålarbeten, torrsättning och 
montering av propelleraggregat ska hon i november förflyttas till 
Nystad i Finland för vidare installationsarbeten och slutförande. 
Fartyget är 100 meter långt och 18 meter brett. Det byggs för en 
last på max 600 ton och har utrymme för 80 bilar och 297 pas-
sagerare. Maxfart är 11 knop. Unikt för detta fartyg är att det 
byggs med tre filer som anpassats särskilt för tunga transporter. 
Skrovet är utformat så att bränsleförbrukning och emissioner 
hålls på en låg nivå. Tack vare modern fartygsteknik kan vägfär-
jan framföras av en besättning på endast två personer.

De frigående fartyg som rederiet investerat i under senare 
år, har namngivits med astronomi som tema. Det finns en stark 
koppling mellan sjöfart och astronomi, både med tanke på forna 
tiders skickliga navigatörer och till dagens satellitbaserade navi-
gering.

– M/S Saturnus bidrar till en starkt förbättrad kapacitet, vilket 
kommer att ge ringar på vattnet för hela vägfärjeverksamheten, 
säger rederichef Anders Werner.

Gullmarsleden är en av de tyngst trafikerade färjelederna, med 
omkring 100 000 transporterade fordon per månad. En betydan-
de andel utgörs av tunga lastbilstransporter till och från Lysekil. 
Leden är nästan två kilometer lång. 

Möjligt med sluss under nya Göta älvbron i Göteborg 
Det blir allt mer uppenbart att man måste flytta fler transporter 
till sjövägen för att avlasta väg- och järnvägsnätet när behovet av 
såväl gods- som persontransporter ökar i framtiden. Det är även 
en miljöfråga eftersom fartyg kan ta mycket mer last än  
t ex lastbilar. 

Göta Älvbron byggdes 1936 och har ett bäst före datum år 
2020. Detaljerna kring den nya bron, som kommer att behöva 
byggas, har diskuterats länge. Förslaget som just nu ligger hos 
mark- och miljödomstolen är att bygga en 13 meter hög Göta 
älvbro, till skillnad från dagens 19,5 meter. En lägre bro innebär 
fler broöppningar för fler fartyg som inte kan passera under bron. 
Samtidigt ökar flödet av kollektivtrafik, bilar och cyklar ständigt 
över bron. Farhågor finns att näringslivet kommer att störas ge-
nom att fartygstrafiken får vänta på broöppningar samtidigt som 
trafiken på bron kommer stanna upp med långa köer som följd 
vid varje broöppning om man väljer en lägre bro. 

Gothenburg Sluls Group driver projektet ”Sluls”. (ett hol-
ländskt ord som står för inverterad eller negativ sluss). Tanken 
är att bygga en sluss under den nya Göta älvbron för att kunna 
sänka fartygen under bron. Slussen i farleden är alltid öppen 
för båttrafik förutom när fartyg eller segelbåtar behöver sänkas 
under bron. Därför menar man kommer vattenflödet i älven inte 
påverkas. Bygget skulle kosta ca 1,6 miljarder kronor. Visionen 
för Gothenburg Sluls Group är att lösa logistikproblem för sjöfart 
och hamnstäder där konkurrerande trafikslag utgör hinder för 
varandra, såsom landtrafik och sjöfart.

En dag på djupet
Maritim djupdata, maringeologi och sjömätning var några av 
de punkter som stod på programmet för heldagsseminariet 
”En dag på djupet” som arrangerades på Visualiseringscenter i 
Norrköping i november. Intresset för havet som resurs ökar från 
många håll och djupdata utgör viktig kunskap för alla komplexa 
frågor kring våra hav och insjöar. Det finns stor efterfrågan på 
digital djupdata, bland annat för att ta fram djupkurvor och siff-
ror till sjökorten, men även som underlag för maritim forskning 
och till exempel vid etablering av vindkraftverk till havs samt vid 
kabel- och rördragning på havsbotten. Forskare, experter och 
sakkunniga inom bland annat sjömätning, maringeologi och 
havsförvaltning i Norrköping samlades vid seminariet med syftet 
att lyfta fram olika användningsområden för djupdata. Seminariet 
innehöll korta presentationer från olika aktörer inom exempel-
vis havsmiljö, oceanografi, havsplanering, marin geologi och 
kustzonsfrågor. Linda Gustavsson från Sjöfartsverket berättade 
om den pågående havsgränsutredningen – var går egentligen 
Sveriges gränser till havs?

Gothenburg Sluls Group AB.
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Medlare utsedd för skärgårdstrafiken
Den 13 januari genomfördes en förhandling om nytt skärgårds-
avtal för sjöbefäl i Skärgårdstrafiken. Det var den sista förhand-
lingsdagen i en serie om tre dagar som satts ut för att träffa ett 
nytt kollektivavtal för skärgårdstrafiken avseende åren 2014 
och 2015. Förhandlingarna resulterade inte i att något nytt avtal 
kunde slutas, mycket beroende på att parterna har olika syn på 
vilket lönesystem som skall gälla för avtalsområdet. Parterna 
beslutade att vända sig till medlare. Under det tillfälligt kollek-
tivavtalslösa tillståndet som råder gäller avtalet på samma sätt 
som tidigare. Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin och Gunnar 
Samuelsson att medla mellan Almega Tjänsteföretagen och 
Sjöbefälsföreningen/Ledarna i förhandlingen om ett nytt kollek-
tivavtal för avtalsområdet Skärgårdstrafik. Inget konfliktvarsel 
har lagts utan medlingen sker på parternas gemensamma begä-
ran. Den frivilliga medlingen pågår ännu vid pressläggningen av 
denna tidning.

Svartsö Sjötaxi hyr ut fartygen
Ingmarsö sjötjänst AB, med 
ägaren Henrik Pettersson, har 
sen årsskiftet övertagit Svartsö 
sjötaxis åtaganden, bl a avtalen 
från WÅAB med befintliga fartyg. 
Christer Heurlin står tills vidare 
kvar som ägare av fartygen. 

Enklare bokning av gods i Stockholms skärgård 
Stockholms Läns Landsting har att tillse att livsmedelsbutiker, 
hotell, vandrarhem, restauranger och boende skall kunna få 
gods som är bidragsberättigat enligt RUFS- överenskommel-
sen, transporterat till sina bryggor. Denna trafik utförs både på 
Waxholmsbolagets passagerarfartyg och de av Ressel Rederi 
ägda godsfärjorna LOTE, OLLIVER och QUEEN. För rullande 
gods och byggmaterial utgår inga bidrag utan dessa transporter 
sker helt på marknadens villkor. Waxholmsbolaget har handlat 
upp livsmedels- och godstransporterna av Ressel Rederi där alla 
tre godsfärjorna nu har moderniserats med nya kylrum, större 
kapacitet och moderna kylmaskiner för att säkra kylkedjan.
Godsfärjan OLLIVER har under året uppgraderats med helt nytt 
kylrum och generatoraggregat för mer elkraft och förstärkt klaff. 
Färjan LOTE moderniserades förra året med bland annat ef-
fektivare propellrar för att minska energiförbrukning. Godsfärjan 
QUEEN får till våren två moderna mobila kylrum som ger större 
flexibilitet och kan anpassas till vilken mängd som behöver trans-
porteras vid varje tidpunkt. Ombord finns 3 tons gaffeltruckar 
för lasthantering, radiostyrd hydraulkran finns på OLLIVER och 
QUEEN för att kunna lyfta inland exempelvis byggmaterial på 
platser där körning i land inte är möjligt. 

All bokning av rullande gods och godsgodstransporter i skär-
gård för m/s LOTE, m/s OLLIVER samt m/s QUEEN sker nu 
direkt hos Ressel Rederi. Detta för att förenkla och effektivisera 
transporterna under hela året. Bokningssystemet genererar 
bekräftelse, fraktdokument och faktura online samt att betal-
ning ombord kan göras med kreditkort direkt vid transporten. 
Undantaget är livsmedel och bidragsberättigat gods som bokas 
hos Medicarrier SLL Transport som tidigare. (KÄLLA RESSEL REDERI)

Kung Ring
Rederi AB Ballerina köpte efter islossningen våren 2013  
M/S Kung Ring, byggd 1902 av Ingemar Westerman, Söderöra. 
Under sommaren och hösten har fartygets väl fungerande 
motor, en B&W Alpha 2 taks motor lyfts ur och skänkts till 
Skandiamuséet i Lysekil. I stället har en modern Scania 13 liters 
motor installerats och den gamla maskinkappen tagits bort och 
gett plats för passagerare och en handikapptoalett. Inredningen 
har snyggats upp och Kung Ring kan nu ta ombord 125 passage-
rare, cyklar och rullstolar. Den goda isbrytande förmågan kom-
mer väl till pass de vintrar som det är is i Stockholms vatten.

Kung Ring trafikerar Sjövägen som Rederi AB Ballerina kör  
på uppdrag av SL.

Lasse Dahlquist seglar i Finland
Strömma flyttar M/S Lasse Dahlquist (b. 1965) som varit i trafik 
i Göteborg sedan 1990, till sin verksamhet i Finland. Trolig verk-
samhet blir middagskryssningar i Helsingfors.

Dags att söka fartygsstöd 2014
Bidrag kan sökas av ägare till fartyg som blivit k-märkta av 
Sjöhistoriska museet eller fartyg som står inför möjligheten att 
kunna k-märkas. Stöd kan ges till arbeten som har en kulturhisto-
risk inriktning och görs på sådant sätt att det tydliggör fartygets 
historiska värde. Senast den 15 mars måste ansökan postas.

Mer information om bidraget och ansökningsblanketter finns 
på www.sjohistoriska.se 

Är det något du undrar över kontakta Claes Wollentz på 
Sjöhistoriska museet telefon 0455-359 358 eller e-post  
claes.wollentz@maritima.se.

Refreshutbildning för CCM-certifikat
Det finns numera möjlighet att genomföra fortbildningskurs i 
krishantering, det sjöfolk kallar refresher. Detta är reglerat i TSFS 
2013:47, i bilaga 6 till allmänna råd. Det är relativt få som har 
behov av refresher men det händer dem som gått grundkursen, 
som kallas för CCM, och sen inte jobbat tillräckligt lång tid på 
fartyg där specialbehörigheten krävs. Fortbildningskursen  
omfattar minst 12 lärarledda timmar. 

Trafik till Byxelkrok önskas
Oskarshamns- och Borgholms kommun arbetar tillsammans för 
att utveckla trafiken över Kalmarsund mellan Oskarshamn och 
Byxelkrok till en långsiktig trafik som också kan öka resandet 
sommartid. Trafiken idag bedrivs på kommersiella villkor men har 
ett marknadsföringsstöd från kommunerna. Nu vill man ha en 
bilfärja som är lämplig för fartområdet att serva trafiken med två 
turer per dag juni till augusti plus större helger som öland spirar, 
pingst, ölands skördefest med mera. Kommunerna vill ha ett 
långsiktigt avtal som också utvecklar marknadsföring, boknings-
system, fartyg och övrig infrastruktur. Kontaktuppgifter finns i 
föreningens medlemsmail från februari.

✯ Medlemsnytt

Swea Sandö.

Olliver. Queen.

Kung Ring på provtur efter renoveringen 2014.
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Allt för sjön sponsrar Hållbara Hav
Inga pekpinnar – utan nya och enkla tips på vad man kan bidra 
med för att få en renare östersjön. Det kommer besökarna på 
Allt för sjön att få många av när Skandinaviens största båtmässa 
öppnar den 1 mars 2014 på Stockholmsmässan. Alla vet vi att 
östersjön mår dåligt. Hotfulla rapporter finns det gott om, och 
många människor känner en vanmakt inför östersjöns problem. 
Det känns alltför stort och många har ingen aning om hur de kan 
vara med och påverka.

– Vi tänker inte lyfta fram några dystra rapporter. Vi vill visa på 
de konkreta saker som var och en kan göra för att dra sitt strå 
till stacken. Att fixa sin bit av östersjön – inte hela, säger Anders 
Mannesten, marknadschef på Briggen Tre kronor och Initiativet 
Hållbara Hav. 

I den cirka 700 kvadratmeter stora montern ”Så kan du rädda 
Östersjön” på Allt för sjön samlas cirka 30 utställare. De ger sina 
konkreta tips om hur alla vi som älskar båtlivet kan bidra till att  
få både östersjön och oss själva att må lite bättre. Målet med  
utställningen är att påverka beteendet, såväl hos den enskilda  
individen som hos branschen i sin helhet, så att vi lämnar efter 
oss en friskare östersjön än den vi tog emot. Under de tio da-
garna som Allt för sjön pågår hålls även intressanta föreläsningar 
och seminarier. Varje dag kommer att ha ett speciellt tema, och 
på helgerna uppträder kända artister som på sitt vis vill bidra till 
en friskare östersjön. 

– Det här är den största miljöutställningen vi gjort och öster-
sjöfrågan är så viktig att vi beslutat bidra med en krona per  
fullbetalande besökare till Initiativet Hållbara Hav. Med ombord  
på utställningen har vi fått miljöorganisationer, föreningar, 
myndigheter som till exempel Stockholms Universitet, Tillväxt-
verket, Läkemedelsverket, Havs- och Vattenmyndigheten. 
Vid rodret är det Initiativet Hållbara hav och Allt för sjön som 
tillsammans sätter ut kursen, säger Thomas Sandberg på 
Stockholmsmässan, projektchef för Allt för sjön.

Reine Pettersson till Styrsöbolaget
Reine Pettersson är sedan januari i år 
teknisk chef på Styrsöbolaget. Han 
kommer att arbeta med att driva den 
tekniska avdelningen. Senast kommer 
Reine från Imatech Marin & Industri AB. 
Han har en bakgrund som Maskinchef 
på tankfartyg samt 12 år på Volvo 
Pentas marknadsbolag i olika befatt-
ningar. Reine har även varit verksam i 
Volvo Pentas återförsäljarnät de senaste 
3 åren.

Louise ny medarbetare i Ressel Rederi
För att ytterligare vässa organisationen, förbättra den egna kom-
mersiella sjötrafiken och driva de moderniserade godsfärjorna 
med sitt nya godsbokningssystem inträdde från årsskiftet Louise 
Ressel (32 år) som andra generationen i familjerederiet Ressel 
Rederi AB. Louise Ressel har tjänstgjort ombord som däcks-
man under studietiden och är utbildad jurist. Yrkeserfarenheten 
har hon bland annat fått från European Shippers Council i 
Bryssel, som handläggande jurist vid Kronofogden och vid 

Förvaltningsrätten i Stockholm.  
En bra bakgrund för den alltmer  
komplicerade verksamheten med  
nya kollektivtrafiklagen på vatten, tra-
fikavtal och kommande upphandlingar 
m.m. Louise kommer att vara placerad 
på kontoret i Ropsten men även ofta 
vara i Stavsnäs och ombord för att lära 
sig och utveckla godstransporterna. 
Titel är projektledare med inriktning på 
gods- och entreprenörsavtal.

Pia Berglund ny VD för Sveriges Redareförening 
Styrelsen för Sveriges Redareförening har utsett Pia Berglund 
att efterträda Christer Schoug som ny VD för Redareföreningen 
från och med 1 februari 2014. Pia Berglund är jurist och kommer 
närmast från Transportstyrelsen. Pia har sedan 1999 haft en rad 
befattningar inom Sjöfartsverket och Transportstyrelsen bland 
annat som chef på olika nivåer.  Pia Berglund har lång erfarenhet 
av internationella sjöfartsfrågor genom sin roll som delegations-
ledare för Sverige vid International Maritime Organization (IMO) 
samt genom att företräda Sverige inom ramen för HELCOM samt 
bistå regeringen i sitt EU-arbete. Pia har även under några år 
varit verksam som expert på luftföroreningsfrågor vid Maritime 
Safety Agency (EMSA) i Portugal.

– Vi är mycket glada att Pia tackat ja till rollen som VD, säger 
Anders Boman, ordförande, Sveriges Redareförening. Pias 
kompetens och erfarenheter tillsammans med hennes genuina 
intresse för sjöfart utgör en bra grund för uppdraget att skapa 
förutsättningar för svensk rederinäring att växa.

Ny prefekt på Sjöfartshögskolan i Kalmar
Jan Snöberg har avböjt erbjudande om ett tredje förordnande som 
prefekt på Sjöfartshögskolan i Kalmar för att istället återgå lektors-
tjänst på skolan. Inom sin tjänst kommer han att fortsätta arbetet 
med externa relationer och samverkan med näringslivet, organisa-
tioner och myndigheter. Till ny prefekt har utsetts Ted Bågfeldt från 
den 1 januari 2014. Ted är sjöingenjör och har ett förflutet från den 
civila sjöfarten, bland annat som Fleet Manager, och från Marinen. 
Han är lärare på skolans maskintekniska avdelning.

✯ Miljö & teknik ✯  Person- & Företagsnytt

✯ Redaktionen tycker till
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Helikopterverksamheten införlivas i Sjöfartsverket 
Sjöfartsverket tar ytterligare ett viktigt steg för att säkerställa  
en hållbar sjö- och flygräddning. Från och med 22 januari 2014 
bedrivs helikopterverksamheten direkt i Sjöfartsverkets regi och 
blir en del av Sjö- och flygräddningsavdelningen. 

Felrapporterade sjösäkerhetsanordningar på webben
Nu kan du snabbt få information om vilka prickar, bojar och fyrar 
som inte fungerar. En ny webbtjänst på www.sjofartsverket.se 
visar alla felrapporterade sjösäkerhetsanordningar, SSA. 
Informationen hämtas från de egna systemen och visar bland  
annat i realtid vilka sjösäkerhetsanordningar som inte fungerar 
eller som har flyttat på sig.

– Sjöfartsverket har specialutrustade fartyg och personal med 
stor erfarenhet av underhåll av våra farleder, men för att kunna 
åtgärda ett fel måste vi veta om det. Genom att synliggöra vilka 
sjösäkerhetsanordningar som är felrapporterade hoppas vi på 
att fler rapporterar in aktuella fel till oss. Tjänsten innebär också 
att det blir lättare för våra lotsar att skaffa sig kunskap om statu-
sen på farleder innan ett uppdrag påbörjas, säger Jon Granstedt, 
chef för affärsområde bygg och teknik på Sjöfartsverket.
Sjösäkerhetsanordningar är olika typer av utmärkning som har 
till uppgift att vägleda sjöfarare. Inom svenskt sjöterritorium finns 
det idag ca 15 000 SSA, där Sjöfartsverket äger cirka hälften av 
all utmärkning. Övriga ägs av andra aktörer som fått tillstånd av 
Transportstyrelsen.

– Sjöfartsverket ansvarar för de sjösäkerhetsanordningar som 
vi äger och i övriga fall är det Transportstyrelsen som har tillsyns-
ansvar. I vår karttjänst går det att se vilken myndighet som är 
ansvarig för respektve SSA.

Transportstyrelsens tillbudsrapportering

Transportstyrelsens sjösäkerhetsöversikt 2012
Säkerheten inom den svenska sjöfarten är god, med endast ett 
fåtal omkomna inom yrkessjöfarten och ett minskat antal om-
komna inom fritidsbåtssektorn. Inom yrkessjöfarten bedöms 
utvecklingen delvis bero på att antalet svenskflaggade fartyg 
har minskat över tid. Samtidigt visar internationell statistik att 
sjöfarten i allmänhet blir allt säkrare, bland annat beroende på 
förbättrad teknik, exempelvis elektroniska navigations- och 
informationssystem (ECDIS) och transpondersystemet AIS. 
Publikationen finns att ladda ner från Transportstyrelsens hem-
sida under Publikationer/Sjofartspublikationer.

Finns laserproblematiken inom sjöfarten?
Internationellt har flyget sedan flera år utsatts för belysning med 
laserpekare. I Sverige har det också kommit att bli ett problem. 
Hittills i år har det rapporterats 130 st laserhändelser, motsva-
rande siffra för föregående år var 109 st. I de allra flesta fallen 
handlar det om grön laser och då vanligast under start- och 
landningsfasen. För en pilot handlar riskerna inte så mycket om 
ögonskador, utan istället om den bländande effekten som stör 
under en känslig fas av flygningen. 2009 bildades en laserar-
betsgrupp där Transportstyrelsen är en av 33 olika myndigheter 
och speciella intressegrupper. Andra trafikslag, t.ex. bussar, har 
också haft problem med olagligt användande av laser. Det har 
kommit in några få rapporter som visar att sjötrafik har drabbats 
av liknande händelser. 

Transportstyrelsen vill gärna att dessa händelser rapporteras 
för att kunna kartlägga hur stort problemet med laser har blivit 
för sjöfarten och tar gärna emot både historiska och aktuella  
laserhändelser på sjoutredning@transportstyrelsen.se för  
vidarebefordran till vår representant i laserarbetsgruppen. 

RIB-båtsförare över bord (Rigid Inflatable Boat)
Den ensamme föraren av en RIB i yrkessjöfart tappade kontrollen 
och kastades över bord i samband med att båten skar när den 
kom in i ett större medsvall. Båten fortsatte därefter två rundor 
för att senare ramma en båt på land och avsluta färden mot ett 
träd. Det blev relativt stora materiella skador, men denna gång 
skadades ingen människa. Föraren var nykter, kunde uppvisa 
rätt behörighet och bör betraktas som erfaren. När båten skär, 
överplanar eller wobblar är det är huvudsakligen farten och 
vinkelförändringen hos båten som i förhållandet till hastigheten 
på förarens massa avgör om man kan hålla sig kvar och återta 
kontrollen eller fortsätter över relingen i tangentens riktning. 
Faktumet att även erfarna förare av dessa båttyper kan bli över-
raskade och inte hinner anpassa farten, ger slutsatsen att det 
allvarligaste misstaget var att dödmansgreppet inte användes. 
Slutsatserna när det gäller denna typ av båtar (RIB/FRB/ 
snabba fartyg):

• Testa regelbundet dödmansgreppet
• Kontrollera att wire och fästen är i god kondition
• Använd alltid dödmansgreppet och koppla det helst innan 

motorn startas
• Stoppa motorn innan förarbyte om det finns risk att komma 

åt växel/gaspådrag.

Från tidigare FRB-händelser har det visat sig förnuftigt att ha 
ett extra dödmansgrepp i reserv vid styrpulpeten, om man blir 
tvungen att manövrera sig till en överbordgången förare. 
(KällA: DIUS-M)

Utebliven rättning av sjökort kan få allvarliga och  
kostsamma konsekvenser
En händelse där Transportstyrelsen reagerat på omständigheter 
och uppgifter är en grundstötning i Stockholm skärgård under 
sensommaren. Endast fyra dagar innan den inträffade grund-
stötningen utgavs en Ufs som beskrev grundet och djupkurvans 
utbredning. Det är naturligtvis en olycklig omständighet att 
man inte hunnit observera sjökortsrättelsen och inte infört den 
i sjökorten. Händelsen i Stockholms skärgård visar att relevant 
sjökortsdata är viktig för att kunna genomföra en rimlig riskhan-
tering vid skärgårdsnavigation, såväl med papperssjökort som 
med elektroniska sjökort.

Det inte alltid är enkelt att ta reda på tillförlitligheten i någon 
sjökortstyp. Tillförlitlighet och  aktualitet är en viktig del i rese-
planeringen. Det finns en möjlig utvecklingspotential för ECDIS/
ECS-system så att, under planeringen av en resa, sjökortens  
tillförlitlighet åskådliggörs, t.ex. genom ”Additional layers”.
Sjöfarande bör observera att en rättning som denna, troligtvis 
inte blir införd i kartplottrar, ”appar” och enklare system förrän 
efter flera månader.

Black Out under losskastning 
Mitt under losskastningsmanöver slogs automatiskt huvudma-
skinen av. Tack vare en fördelaktig vindriktning och vindstyrka 
kunde fartyget ligga kvar i ”ofarligt läge” utan ytterligare obehag-
liga överraskningar. Orsaken till att maskinen automatstoppade 
var att en smörjoljeventil inte var helt öppnad efter arbeten med 
smörjoljereningen.  Felet härleddes relativt snabbt vilket denna 
gång innebar att man kunde återstarta och fortsätta losskast-
ningen. Checklistan kompletterades med procedurer för denna 
arbetstyp.

✯ Departement & myndighet

KOM TILL SKärgårdS-
redarnaS årSMöTe!
Stockholm | Torsdag 13 mars 2014
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Fler K-märkta fartyg
Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, 
har k-märkt sex historiska fartyg. De ingår därmed i den exklu-
siva flotta av skepp och båtar som anses viktiga för det maritima 
kulturarvet. Sammanlagt 126 fartyg med hemmahamnar längs 
landets alla kuststräckor från norr till söder och i insjöar och älvar 
är nu K-märkta. 

Att bevara, använda och utveckla verksamheten kring dessa 
fartyg engagerar tusentals entusiaster runt om i Sverige. 

– Vi är väldigt stolta och glada över att nu kunna presentera 
ytterligare sex K-märkta fartyg, säger intendent Claes Wollentz 
på Sjöhistoriska museet. För Sjöhistoriska är det viktigt att 
kulturhistoriskt intressanta fartyg kan bevaras och användas. 
Möjligheten att få vara med ombord lockar varje år tusentals in-
tresserade. De här fartygen är viktiga för en levande kustkultur.

ägarna ansöker själva om att få sitt fartyg K-märkt. Utmärkelsen 
kan sökas för fartyg som gått i yrkesmässig trafik och som främjar 
kunskapen om sjöfartshistorien.

– Vi K-märker intressanta och värdefulla fartyg. På så sätt 
vill vi verka för att de uppmärksammas, bevaras och används. 
Förhoppningen är att K-märkningen ska ge uppmuntran och stöd 
till ägarna som arbetar med att förvalta det maritima kulturarvet, 
säger Claes Wollentz. De sex nu K-märkta fartygen presenteras 
nedan. 

läs mer om K-märkta fartyg och om Sjöhistoriskas arbete 
på www.sjohistoriska.se. Där finns också listan över samtliga 
K-märkta fartyg.

Belone/ SKGU, Hemmahamn: Fiskebäckskil
Byggd 1943, Hällevikstrand
Material: Ek på ekspant.
Längd: 13.47 m. Bredd: 4.80 m. Brt: 24 brt
Fiskefartyg, forskningsfartyg.

Dynäs II/ SIDR, Hemmahamn: Sandö, Ångermanälven
Byggd 1910, Härnösand Mekaniska Verkstad & Varv
Material: Järn.
Längd: 20.4 m. Bredd: 4.36 m. Djup: 2.4 m. Brt: 17 brt
Bogserbåt.

Ekefjord/ SKAD, Hemmahamn: Rönnäng
Byggd 1961, Rönnäng
Material: Ek på ekspant.
Längd: 23.96 m. Bredd: 6.00 m. Djup: 2.94 m. Brt: 99 brt
Fiskefartyg.

Hamnfärjan II/ SFB-7121, Hemmahamn: Marstrand
Byggd 1948, Kungsviken
Material: Ek.
Längd: 9.33 m. Bredd: 3.61 m. Djup: 1.52 m. Brt: 17 brt
Färja

Kalmarsund / SCAR, Hemmahamn: Göteborg
Byggd 1953, Örlogsvarvet Stockholm.
Material: Stål.
Längd: 29 m. Bredd: 7.4 m. Djup: 3.1 m. Brt: 240 brt
Minutläggare

Ymer, Hemmahamn: Härnösand
Byggd: 1934, Östhammar.
Material: Ek på järnspant.
Längd: 8.50 m. Bredd: 2.70 m.
Lotsbåt

Hälso- och sjukvård ombord
En handbok för sjukvårdande befäl
Dan Edman och Ingegärd Snöberg
Förlag Jure

Hälso- och sjukvård ombord är en 
hand- och kursbok särskilt fram-
tagen med utgångspunkt från de 
speciella förhållanden som råder 
ombord på fartyg. 

InnEHÅLL: Hälso- och sjukvård till sjöss, Praktiska moment, 
Sjukdomar, Kris och psykiska hälsoproblem, Ögonproblem, 
Tandvård, Skeppsapoteket och journalföring, Förlossning, 
Dödsfall ombord, Vaccinationer.

Dockstavarvet bygger sjömätningsfartyg till Sjöfartsverket
Dockstavarvet har skrivit kontrakt med Sjöfartsverket om ett 
sjömätningsfartyg för leverans våren 2015. Fartyget är mycket 
specialiserat och skall huvudsakligen arbeta med mekanisk 
sjömätning som utförs med en 30 meter lång ramstock. Denna 
är försedd med sensorer som känner av kontakt med föremål på 
botten. Ramstocken framförs på ett förinställt djup för att ”klar-
rama” områden i hamnar och farleder där kraven på helt säker-
ställd djupinformation är särskilt stora. Fartyget utformas som en 
trimaran, byggs helt i aluminium och får måtten 17,6 x 8,8 meter. 
Dockstavarvet har byggt tre föregångare under 1970-talet och 
har alltså tidigare erfarenhet av den mycket speciella mätmeto-
den. Projektet innehåller förutom manöver- och vinschsystem för 
hantering av ramstocken en omfattande elektronikinstallation för 
registrering av positions- och djupdata.  

Stororder från Norge till Dockstavarvet
Dockstavarvet har tecknat kontrakt med Forsvarets 
logistikkorganisation, FlO, om leverans av 2 st Search, Rescue 
and Service Vessels samt optioner på ytterligare 1 båt och fram-
tida leveranser av reservdelar och underhåll. Ordervärdet inklusi-
ve optioner kan totalt komma att uppgå till omkring 100 miljoner. 
leveranstiden för grundbeställningen är 19 månader.   
Båtarna får varvets beteckning IC 20 M, blir 20 meter långa och 
byggs helt i aluminium. De kommer att utrustas med vattenjet-
drift från MJP och två MTU huvudmaskiner på vardera ca 1200 
kW samt med omfattande el- och elektronikinstallationer. FlO 
har ställt höga krav på prestanda, lastförmåga, komfort och sjö-
egenskaper. 

✯ Kultur & boknytt

✯ Pressreleaser

KOM TILL SKärgårdS-
redarnaS årSMöTe!
Stockholm | Torsdag 13 mars 2014
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Många urbana transportsystem (person-
trafik & citylogistik) lider av kapacitets-
brist i rusningstrafik och trängsel i 
delar av den befintliga infrastrukturen. 
Förseningar till följd av detta medför 
stora kostnader (som exempel 6.3 mil-
jarder/år för Stockholmsregionen, enligt 
Trafikanalys 2011). Utöver detta behöver 
transportsystemen som helhet minska 
sin miljöbelastning. Vattenvägarna och 
delar av vägnätet är befintliga infrastruk-
turresurser som rätt tillvaratagna kan 
bidra till ett mer hållbart resande, avlasta 
korridorer och trafikslag med kapacitets-
brist, öka kapaciteten och hela trafiksys-
temets resiliens genom nya reserelationer, 
resmönster och synergier med cykel 
respektive citylogistik.

Med drivkraften att bidra till utveck-
lingen av hållbara transporter i städer 
runt om i världen startar därför Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH) och Vatten-
bussen AB forskningsinitiativet Vattenvä-
gen 365 med stöd av Sjöfartsverket. Ett 
långsiktigt arbete för kollektivtrafik- och 
citylogistiksystem i urbana miljöer med 

avsikten att identifiera förutsättningarna 
för ett hållbart vattenburet kollektivtra-
fiksystem för året-runt-trafik integrerat i 
befintliga kollektivtrafiksystem.

Arbetet inkluderar avgränsningar och 
gränssnitt mot övrigt kollektivtrafiknät, 
infrastrukturnoder, systemets service och 
underhåll och värdering mot hållbarhets- 
och trafikförbättringsmålen. Syftet är att 
visa system som kan skalas och anpassas 
till urbana miljöer världen över – i likhet 
med hur väg- eller spårburna kollektiv-
trafiksystem idag byggs upp från mer 
eller mindre standardiserade enheter, inte 
att projektera en kollektivtrafiklösning 
för en specifik stad, rutt eller linje.  
I fokus står realistiska lösningar som 
både är möjliga att förverkliga ur ett 
kostnadsperspektiv och attraktiva för 
resenärerna – under årets alla 365 dagar.

Karl Garme, KTH Marina system
Magnus Burman, KTH lättkonstruktioner
Susanna Hall Kihl, Vattenbussen AB, 
0707-61 66 42

Vattenvägen 365 
– NYTT SAMARBETSPROJEKT FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

När kollektivtrafik på vatten diskuteras som en möjlighet för att utveckla hållbara och attraktiva städer tenderar frågan  
om vad som händer under vintersäsongen att lägga sig som en våt filt över vattenvägens potential. Hur löser man det?  
Den period när vi i Nordens Venedig oftast drabbas av någon eller några månaders is är också den tid då kollektivresandet är 
som högst. Ska man kunna avlasta transportsystemet som helhet måste alltså siktet vara inställt på en året-runt-lösning. 

I fokus står realistiska  
lösningar som både är  
möjliga att förverkliga ur  
ett kostnadsperspektiv och 
attraktiva för resenärerna – 
under årets alla 365 dagar.
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Ett återkommande hett frågeämne för företagare som bedriver 
försäljning av varor är de så kallade tillståndspliktiga varorna 
och den apparat som kretsar kring dessa. För många av Skär-
gårdsredarnas medlemmar är försäljning av såväl alkohol som 
tobak en del av verksamheten och detta kräver givetvis att 
man följer de lagar och regler som finns och har alla nödvän-
diga tillstånd i ordning. I denna artikel ska vi gå in lite närmare 
på vad som gäller vid försäljning av alkohol och tobak ombord.

När det kommer till försäljning av alkohol ombord är du 
som försäljare tvingad att förhålla dig till de regler som finns i 
alkohollagen. Den kanske viktigaste bestämmelsen är den om 
serveringstillstånd i alkohollagens åttonde kapitel. Serverings-
tillståndet söks normalt i den kommun där serveringsstället 
är beläget, men för s.k. trafikservering (försäljning på fartyg, 
flygplan och tåg) gäller att serveringstillståndet söks i den  
kommun där företaget som vill bedriva försäljningen har sitt 
säte. På Stockholms Stads hemsida finns en pedagogisk guide 
för hur du går till väga för att söka ditt serveringstillstånd  
oavsett i vilken kommun detta ska göras.

Att tänka på när du söker serveringstillstånd
Serveringstillståndet meddelas av tillståndsenheten hos social-
förvaltningen och inte som många tror av tillståndsenheten hos 
Polisen. Det slags tillstånd som förmodligen är mest aktuellt  
för dig som medlem i Skärgårdsredarna är det stadigvarande 
serveringstillståndet där ansökningsavgiften 2013 uppgick 
till 12 000 kr. Det vanligaste misstaget i de ansökningar som 
kommer in till tillståndsenheten är att den som söker har angett 

orealistiska serveringstider. Normala tider för servering är i ett 
bostadshus till klockan 01.00 inomhus och till 22.00 utomhus. 
Allt senare än så kräver att tillståndsenheten gör en särskild 
utredning som fördröjer processen. 

Ansökningsprocessen
Fler och fler kommuner har gått över till e-tjänster när det gäller 
ansökan om tillstånd. Kontrollera med din respektive kommun 
hur ansökningsprocessen går till och använd e-tjänsten för att 
korta ner handläggningstiden så mycket som möjligt. Normalt 
sett tar en ansökan om serveringstillstånd tre månader att hand-
lägga och för att det inte ska ta ännu längre tid är det bra att ha 
åtminstone dessa handlingar på plats:

• Bolagets registreringsbevis
• En redovisning av ägarförhållanden antingen  

genom bolagsavtal eller aktiebok
• Bevis på att den som ansöker har kunskap  

om alkohollagens serveringsregler
• En beskrivning av serveringsställets verksamhet
• Meny med både mat- och dryckesutbud

Från och med den 1 januari 2011 är alla som vill ansöka om 
serveringstillstånd skyldiga att genomföra ett kunskapsprov 
om alkohollagstiftningen. På Folkhälsomyndighetens hemsida  
finns nyttig information inför provet och även lästips m.m. att 
tillgå. 

Tillsyn av serveringen
När serveringstillståndet väl är på plats krävs att man som 
försäljare följer reglerna för själva serveringen och för att se till 
att detta görs samarbetar den ansvariga kommunen med både 
Länsstyrelsen och Polisen. Detta sker vanligtvis genom stick-
kontroller i verksamheten där man kontrollerar att ordnings-
läget är gott och att berusningsgraden hos gästerna inte är för 
hög, att ingen servering sker till underåriga och att ansvarig 
utskänkare är på plats. För den som inte följer alkohollagens 
bestämmelser kan kommunen som en första påföljd meddela en 
erinran eller i allvarligare fall en varning om att bestämmelserna 
inte följts för att sedan i sista hand återkalla serveringstillstån-
det helt. Återkallelse kan ske antingen då kommunen anser att 
en varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller också 
då tidigare varningar inte lett till någon förbättring. Det kan 
i detta sammanhang påpekas att kommunen generellt sett är 
hårdare i sin bedömning av serveringstillstånd om det finns 

✯  Advokatfirman Nova  |  Mats Lekman

Försäljning av alkohol  
och tobak till sjöss
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särskilda säkerhetshänsyn för det specifika serveringsstället.  
Vid försäljning till sjöss blir givetvis aspekter såsom brandrisk 
och berusningsgrad på gäster ännu viktigare att ta hänsyn till 
än vid försäljning på exempelvis en restaurang på fastlandet. 

Alla som har ett meddelat stadigvarande serveringstill-
stånd är skyldiga att varje år fylla i och lämna in en så kallad 
Restaurangrapport. I denna ges en beskrivning av alkoholför-
säljningen under föregående år och hur stor omsättningen har 
varit för varje alkoholdryck för att Länsstyrelsen och Folk-
hälsomyndigheten ska kunna sköta sin tillsyn, uppföljning 
och statistikhållning över alkoholförsäljningen i landet. 

Hur finansieras då tillsynen av serveringen ombord?  
Jo, den står du som försäljare för genom dels en fast avgift  
om 1 000 kr per linje för trafikservering, dels två rörliga av-
gifter där den ena baseras på serveringstiderna och den andra 
på restaurangens omsättning. Den rörliga avgiften baserad på 
serveringstid är mellan 0 -10 000 kr/år och den som baseras  
på omsättningen varierar mellan 1 000-18 000 kr/år. 

Folköl och tobaksvaror
Om du inte vill servera starköl, vin eller starksprit, men ändå 
vill erbjuda dina kunder folköl och tobak till försäljning om-
bord räcker det med att detta anmäls till Socialförvaltningen. 
Tobaksvaror är i det här sammanhanget cigaretter, cigariller, 
röktobak (pip- och rulltobak), snus och portionstobak (tugg-
tobak). Nikotintuggummi och andra hjälpmedel räknas inte 
hit eftersom dessa produkter inte innehåller tobak. Förutsatt 
att fartyget uppfyller kraven för en lokal avsedd för verksam-
het med livsmedel lämnas sådant tillstånd vanligtvis utan 
hinder. Om du redan har ett stadigvarande serveringstillstånd 
räcker det med att anmälan om tobaksförsäljning görs direkt 
till tillståndsenheten. Kostnaden för tillsynen av folköls- och 
tobaksförsäljning är 2 000 kr/år enligt 2014 års taxa. Någon 
särskild anmälningsavgift som för det stadigvarande serve-
ringstillståndet tas inte ut av kommunen.

Som de flesta känner till är det förbjudet att sälja tobak  
till den som är under 18 år och det skall på försäljningsstället 
finnas en tydlig skylt om förbudet att sälja eller lämna ut 
tobaksvaror till den som inte är 18 år. Om det ändå sker, s.k. 
olovlig tobaksförsäljning, är påföljden böter eller fängelse 
upp till 6 månader. Att notera är att detta även gäller när man 
säljer cigaretter i automat så det är ett antal praktiska över-
väganden som måste göras för att man skall kunna följa lagen 
även i sådana fall. Det klassiska ”två lösa och en tändsticka” 
är sedan snart tio år förbjudet med påföljden böter eller fäng-
else upp till 6 månader. Man får bara sälja i förpackningar om 
minst 19 cigaretter och alla förpackningar måste ha varnings-
text som följer tobakslagen. Marknadsföringen av tobaks-
varor är sedan länge förbjuden i tidningar och liknande och 
mycket begränsad även på försäljningsställena. Idag får man 
bara ha ”meddelanden som inte är påträngande, uppsökande 
eller uppmanar till bruk av tobak” och de ska, så långt det är 
möjligt, placeras så att de inte är synliga utifrån.

Avslutningsvis kan man säga att försäljningen av alkohol 
och tobak ombord på ett fartyg kräver att försäljaren har god 
ordning på sina tillstånd och är väl införstådd med vad det 
innebär att bedriva sådan försäljning. Tillsynen av verksam-
heten innebär relativt höga kostnader för den mindre närings-
idkaren och är också något som måste beaktas i samband 
med att ansökan ges in. Samtidigt har tillståndsenheterna ute 
i landet effektiviserat sin handläggning i och med de e-tjänster 
som numera erbjuds vilket gör att det som tidigare var en 
byråkratisk djungel nu är betydligt lättare för gemene man att 
förstå sig på.
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Kollektivtrafiken i Stavanger består av 
buss- och färjetrafik. Rogaland Kollek-
tivtrafikk FKF (Kolumbus) är ett fylkes- 
kommunalt administrationsföretag för 
kollektivtrafik i fylket Rogaland. I be-
skrivningen över ansvaret för Kolum- 
bus beskrivs de som motsvarande svenska 
länstrafiksföretags ansvar och speciellt 
anges att ”kollektivtrafiken är inklude-
rande och tillgänglig för alla med hjälp 
av universell utformning”. Kolumbus har 
därför en person som är ansvarig för uni-
versell utformning och han är samtidigt 
driftchef för färjetrafiken. 

Handikappförbunden i Sverige skriver: 
”Universell utformning innebär att utgå 
från att människor är olika. Samhället 
måste alltså planeras och utformas så att 
alla kan vara delaktiga, oavsett funktions-
förmåga”. I Sverige används väl oftast 
begreppet ”anpassning för funktionshin-
drade”.

Funktionsanpassade snabbfärjor
På de mest trafikerade linjerna används 
kolfiberbåtar liknande dem som finns hos 

Styrsöbolaget i Göteborg. Den äldsta 
båten är nu 6 år. Alla är helt utformade 
efter de kriterier och definitioner som Ko-
lumbus har arbetat fram för snabbfärja 
(HSC-ship: High Speed Craft). Kolumbus 
har totalt 14 färjor , varav 13 är rena pas-
sagerarbåtar för 28 till 280 passagerare. 
Dessutom en katamaran som tar upp till 
85 passagerare och 12 bilar. Denna färja 
går på Lysefjorden. Alla färjorna har uni-
versell utformning, och år 2011 vann Ko-
lumbus myndigheten Barne- likestillings, 
og inkluderingsdepartementets ”Innova-
tionspris för universell utformning” i ka-
tegorin Transport. Kolumbus är nu mitt 
uppe i en anbudsperiod där man värderar 
nya anbud på snabbfärjorna. Trafikstart 
för det nya kontraktet är 2015-01-01.

Tydliga markeringar ombord
Kolumbus driftchef för färjetrafiken To-
mas Nesheim, som själv är rullstolsburen, 
visade den flotta ganska nya terminalen. 
I golvet är inlagt ledstråk för synskadade 
och man kommer lätt ombord på en land-
gång så gott som i plan med kajen. När vi 

kom ombord på färjan Fjordfart fanns det 
en plan över färjan i färger som skall göra 
det lätt att hitta. Exempelvis är de flesta  
stolarna blå, och därför markeras de på  
planen i blå färg. Planen har även taktil  
text. Golvet är lagt så att ”kittränderna” 
i svart markerar riktningen. En väl mar-
kerad rullstolsplats finns nära ingången. 
Det finns också hörselslingor så att perso-
ner med hörapparater kan höra allt som 
annonseras via högtalarna. Allt material 
och alla målningsarbeten skall vara aller-
givänliga.

Turen till Jørpeland tog cirka 20 mi-
nuter, och det var tydligen mest personer 
som slutat jobbet för veckan som åkte 
med. Efter en stund kom en däcksman 
och kontrollerade biljetterna. Strax före 
anlöpandet av bryggan vid Jørpeland vi-
sades bryggans namn på displayen och 
under i stort sett hela resans gång kunde 
man följa färjans gång på displayen. Någ-
ra reklamavbrott förekom. Då färjan lade 
till fanns buss nerkörd ända till kajen för 
att underlätta omstigningen. 

Stavanger satsar på  
universell utformning

text: ragnar domstad  foto: ragnar domstad och rogaland kollektivtrafikk

Ragnar Domstad, som nu är oberoende seniorkonsult, har tidigare skrivit i Skärgårdsredaren om färjetrafik i utlandet. 
Efter ett besök i Stavanger berättar han här om satsningen på universell utformning av färjetrafiken i Stavanger.   
Tomas Nesheim är dels driftchef för färjetrafiken och dels ansvarig för universell utformning för all trafik inom Kolumbus.
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Kollektivtrafiken är inkluderande och tillgänglig  
för alla med hjälp av universell utformning.

Ledlinjer i golvet.

Taktil plan.

Golvet lagt i gångriktningen.    

Landgång så gott som i plan med kajen.
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1621 fick Sundsvall sina stadsrättigheter 
av Gustav II Adolf och växte snabbt 
från en fiskeby till en handelstad med 
Träpatronerna i front. Sågverken växte 
fram längs kusten och blomstade under 
nästan två hela sekel, 1700 och 1800-talet.

En varm sommardag 1888 arbetade sig 
ångslupen Selånger nedströms i ån mot 
staden och havet. Vinden låg stark och 
fångade upp gnistor från fartyget. Enligt 
vittnesmål startade branden i gräset vid 
ett brygghus endast några meter från ån 
i stadskärnan. Katastrofen var ett faktum 
då hela staden brann ner förutom ett fåtal 
hus, bl a stadens järnvägsstation (nuva-
rande Casino). Där kämpade ångbåten 
Primus med sin brandspruta.

Vid återuppbyggnaden av staden för-
bjöds trähus och endast träpatronerna 
hade råd att investera i de ståtliga stenhus 

som vi ser i stadskärnan än idag. 
Sundsvall fortsatte att vara en viktig 

hamnstad med huvudsakligen sågverk. 
Senare växte fler och fler  industrier fram 
och befäste Sundsvall som industristad.

Bogserbåtar, skärgårdsbåtar, kust- 
trafik och färjetrafik till Finland tillsammans 
med industrins fartyg ut i världen gjorde 
Sundsvall till en levande hamnstad. 

Kusttrafiken försvann på 60-talet 
och mitten på 90-talet avvecklades 
Finlandstrafiken pga ändrade taxfree- 
regler. I samma veva såldes en av få kvar-
varande skärgårdsbåtar, ms Vindhem till 
Stockholm.

20 år senare slutförs byggandet av 
ny infrastruktur, E 4 med en bro över 
Sundsvallsfjärden. Då den segelfria höj-
den är 33 meter så sätter vi därmed punkt 

för större trafik in till den unika hamnen i 
Sundsvalls stadskärna.

2014 så är vi ensamma att erbjuda pas-
sagerartrafik  i Sundsvalls skärgård utan 
möjlighet till att angöra vid de få platser 
som skulle kunna vara av intresse för invå-
nare och turister.

Efter många närmanden hos vår kom-
mun, bl a före anskaffandet av Medvind,  
så möttes vi av så många olika negativa 
personliga synpunkter att det inte finns 
något behov / efterfrågan av  denna typ 
av trafik i Sundsvall. Trots detta seglar vi 
fortfarande ensamma i vår skärgård med 
nöjda passagerare och ett koncept som 
varje stad med gratis infrastruktur (vatten) 
verkar behöva och uppskatta.

Snart ska vi  påbörja vår åttonde säsong, 
vi söker fortfarande med ljus och lykta 
efter ett större engagemang och intresse 
från våra politiker och tjänstemän att ta 
tillvara på Sundsvalls tillgångar.

Vi har en önskan om att få möjligheter till 
att angöra fler platser tillsammmans med 
fler båtar, läs kollegor, som tillsammans 
kan skapa en levande hamn och skärgård.

Orföranden i Medelpads sjöhistorika 
förening Hans Nilsson sa alltid till mig när 
vi köpte Medvind; 

 ”En affär är ingen affärsgata”.

  

Per Hermansson
Sundsvalls Rederi AB
och ledamot i
Skärgårdsredarnas
styrelse

✒ KRÖNIKA

Vi har en önskan om att få möjligheter till att angöra fler platser tillsammmans med fler båtar,  
läs kollegor, som tillsammans kan skapa en levande hamn och skärgård.

M/S Medvind  
–  ensam skärgårdsbåt i Sundsvalls  
hamnstad år 2014 
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